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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelete
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló
7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.)
NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 81. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„81. hajó-bázisállomás: hajón elhelyezett olyan mobil pikocella, amely támogatja a GSM-, LTE- vagy
UMTS-szolgáltatásokat;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés 137. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„137. MCV-szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás nyújt a hajón levő
személyek részére GSM, LTE vagy UMTS rendszert használó nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton történő
kommunikáció céljából, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül;”
(3) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 199a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„199a. PPDR rendszer: a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott
EDR felhasználók és csatlakozó felhasználók által különösen közrendvédelmi, katasztrófavédelmi, honvédelmi és
nemzetbiztonsági célból – ideértve a különleges jogrendben felmerülő szükségleteket is – használt rádiórendszer;”

2. §		
Az R. 13. § (1) bekezdése a következő 45b. és 45c. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„45b. a 694–790 MHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára és a rugalmas nemzeti használat érdekében
történő harmonizálásáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/687 bizottsági végrehajtási határozat 2. cikk 1. és
2. pontjának, 3. cikke kijelölésre vonatkozó rendelkezéseinek, valamint 4. és 5. cikkének,
45c. a 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/899 európai
parlamenti és tanácsi határozat 1. és 4. cikkének,”
(való megfelelést szolgálja.)
3. §		
Az R. 15. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a 7. § (6) bekezdésében, valamint a 2. és 3. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül
a nemzeti frekvenciafelosztás, illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályai tekintetében az alábbi határozatok
végrehajtását is szolgálja:]
„18. ECC/DEC/(08)/08: az ECC 2016. március 4-i határozata a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es sávban működő
GSM rendszerek, a 2 GHz-es sávban működő UMTS rendszerek és az 1800 MHz-es és a 2,6 GHz-es sávban működő
LTE rendszerek hajók fedélzetén történő harmonizált használatáról;”
4. §

(1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

27687
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
5. §

Az R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R. 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az R. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
Az R. 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(1) Az R.
a)
2. § (1) bekezdés 54. pontjában a „GSM 1800 MCA” szövegrész helyébe a „GSM 1800 MCA, LTE 1800 MCA és
UMTS 2100 MCA” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés 182. pontjában a „GSM, UMTS, LTE és WiMAX” szövegrész helyébe az „UMTS, GSM és LTE”
szöveg,
c)
13. § (1) bekezdés 31. pontjában a „2013/654/EU” szövegrész helyébe a „2013/654/EU és (EU) 2016/2317”
szöveg,
d)
13. § (1) bekezdés 38. pontjában a „határozatnak” szövegrész helyébe a „határozatnak és az azt módosító (EU)
2017/191 bizottsági végrehajtási határozatnak” szöveg
lép.
(2) Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:1339–A:1341 és A:1351 mezőjében a „MŰSORSZÓRÁS” szövegrész
helyébe a „MŰSORSZÓRÁS (legalább 2030. december 31-ig)” szöveg lép.
(3) Az R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
a)
B:6 mezőjében az „MCV” szövegrész helyébe az „MCV GSM” szöveg,
b)
B:9 mezőjében az „MCV” szövegrész helyébe az „MCV GSM, MCV LTE” szöveg,
c)
B:11 mezőjében az „LTE” szövegrész helyébe az „LTE, MCV UMTS” szöveg
lép.
(4) Az R. 8. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat A:58 mezőjében a „14 March 2014” szövegrész helyébe
a „18 November 2016” szöveg lép.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet
a)
a 694–790 MHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára és a rugalmas nemzeti használat
érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/687 bizottsági végrehajtási határozat
2. cikk 1. és 2. pontjának, 3. cikke kijelölésre vonatkozó rendelkezéseinek, valamint 4. és 5. cikkének,
b)
a 2008/294/EK határozatnak és a 2013/654/EU végrehajtási határozatnak a légi járművek fedélzetén
hozzáférhető mobilhírközlés (MCA-szolgáltatások) Unióban való működtetésének egyszerűsítése érdekében
történő módosításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2317 bizottsági végrehajtási határozatnak,
c)
a 2010/166/EU határozatnak az Európai Unióban a hajók fedélzetén hozzáférhető mobilhírközlési
szolgáltatások (MCV-szolgáltatások) terén új technológiák és frekvenciasávok bevezetése érdekében történő
módosításáról szóló, 2017. február 1-jei (EU) 2017/191 bizottsági végrehajtási határozatnak és
d)
a 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/899 európai
parlamenti és tanácsi határozat 1. és 4. cikkének
való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet a …/2017. (… . … .) NMHH rendelethez
Az R. 2. mellékletének módosítása

27688

1. melléklet a 11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelethez

1. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:1339 mezője helyébe a következő mező lép:
(Dokumentum)
(1339) GE06
ITU-R BT.419-3, BT.1368-8
(EU) 2017/899
T/R 51-01

2. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:1349–H:1349 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(Dokumentum)
(1349) (EU) 2017/899
MSZ EN 300 422-2

(További szabály)
Az alkalmazások legalább 2030. december 31-ig
használhatók.
Teljesítmény: max. 50 mW ERP
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:1351 mezője helyébe a következő mező lép:
(Dokumentum)
(1351) GE06
ITU-R BT.419-3, BT.1368-8
(EU) 2017/899
T/R 51-01
MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296-2

4. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:1358–H:1358 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(Dokumentum)
(1358) (EU) 2017/899
MSZ EN 300 422-2

(További szabály)
Az alkalmazások legalább 2030. december 31-ig
használhatók.
Teljesítmény: max. 50 mW ERP
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
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(Nemzeti felosztás)
1359
1360

614−694 MHz
MŰSORSZÓRÁS (legalább 2030.
december 31-ig)

(Alkalmazás)
5.311A

P

1361
1362

1363

1364
1365
1366

Földfelszíni műsorszórás

1
1

P

K Digitális műsorszórás
K Analóg televízió-műsorszórás a 686−694 MHz sávban

Földi mozgószolgálat keretében rádió- és
televízióhíranyag-átvitel

PN

2
2
3

K Televízióhíranyag-átvitel
K Rádióhíranyag-átvitel
K SRD: rádiómeghatározó alkalmazások

1367

PN

3

K SRD: rádiómikrofon alkalmazások

1368

PN

3

K Vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel
megvalósított alkalmazások

(Felhasználási szabály)
(Dokumentum)
GE06
ITU-R BT.419-3, BT.1368-8
(EU) 2017/899
T/R 51-01
MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296-2
ITU-R BT.470-7
MSZ EN 302 297

ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.1138-2

MSZ EN 300 454-2

(EU) 2017/899
MSZ EN 300 422-2

(További szabály)
A sávban kizárólag elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtható.

Frekvenciahasználati jog nem szerezhető.
Az állomások 2017. december 31-ig tarthatók
üzemben.
Az állomások nem okozhatnak káros zavarást a
sávban működő digitális műsorszóró állomásoknak,
és azokkal szemben nem tarthatnak igényt
védelemre.
Területi korlátozás
Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell
alkalmazni.
Teljesítmény: max. 10 W ERP
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5. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1359–1375. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 1368/A–1368/L., valamint 1375/A.
sorral egészül ki:

3. melléklet 11.1. pont
3. melléklet 11.7.2. pont
3. melléklet 11.1. pont
3. melléklet 11.11.2. pont
Az alkalmazások legalább 2030. december 31-ig
használhatók.
Teljesítmény: max. 50 mW ERP
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

27689

(Alkalmazás)

1368/A 694−790 MHz
1368/B MŰSORSZÓRÁS

5.311A

P

1

K Földfelszíni digitális műsorszórás

1368/C ÁLLANDÓHELYŰ

RRE

P

1

5.312A

P

T Vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni
rendszerek a 703−733/758−788 MHz sávban

1
1

T IMT
T Szélessávú digitális PPDR rendszerek a 698−703/753−758
MHz, 733−735/788−790 MHz és a 735−736/790−791
MHz sávban
Földi mozgószolgálat keretében rádió- és
televízióhíranyag-átvitel

1368/D MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1368/E
1368/F

N

1368/G

1368/H
1368/I
1368/J

P

K Televízióhíranyag-átvitel
K Rádióhíranyag-átvitel
K SRD: rádiómeghatározó alkalmazások

1368/K

PN

3

K SRD: rádiómikrofon alkalmazások a 694−789 MHz sávban

1368/L

PN

3

K Vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel
megvalósított alkalmazások a 694−786 MHz sávban

1369

PN

3

K Vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel
megvalósított alkalmazások a 786–789 MHz sávban

P

1

K Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas
földfelszíni rendszerek

1
1

K IMT
K UMTS

1

K LTE

1

T Szélessávú digitális PPDR rendszerek a 735−736/790−791
MHz sávban

1370
1371

790−862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ

1372

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

1373
1374

5.316A
5.316B
5.317A

1375/A

GE06
ITU-R BT.419-3, BT.1368-8
T/R 51-01
MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296-2
(EU) 2016/687, (EU) 2017/899
ECC/DEC/(15)01

A sávban kizárólag elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtható.
Az állomások 2020. szeptember 5-ig tarthatók
üzemben.
4. melléklet

(EU) 2016/687
ECC/DEC/(15)01, ECC/DEC/(16)02

4. melléklet

ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.1138-2

Területi korlátozás
Az állomások 2020. szeptember 5-ig tarthatók
üzemben.
Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell
alkalmazni.
Teljesítmény: max. 10 W ERP

MSZ EN 300 454-2

MSZ EN 300 422-2

N

3. melléklet 11.1. pont
3. melléklet 11.7.2. pont
3. melléklet 11.1. pont
3. melléklet 11.11.2. pont
Az állomások 2020. szeptember 5-ig tarthatók
üzemben.
Teljesítmény: max. 50 mW ERP
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az állomások 2020. szeptember 5-ig tarthatók
üzemben.
Teljesítmény: max. 12 mW ERP
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2010/267/EU
ECC/DEC/(09)03, ECC/DEC/(12)01
ECC/REC/(11)04

3. melléklet 4.3. pont
3. melléklet 4.7. pont
4. melléklet
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési
kötelezettség alól mentesítve.

MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11
MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15
(EU) 2016/687
ECC/DEC/(15)01, ECC/DEC/(16)02

5. melléklet

P

1375

(További szabály)

4. melléklet
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PN

2
2
3

(Felhasználási szabály)
(Dokumentum)

27690

(Nemzeti felosztás)

(1635)

(Alkalmazás)
Mozgószolgálat keretében MCA rendszerek az
1710−1785/1805−1880 MHz sávban

(Dokumentum)
2008/294/EK, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317
ECC/DEC/(06)07, ECC/DEC/(12)01

7. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:1652–G:1652 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(1652)

(Alkalmazás)
Mozgószolgálat keretében MCA rendszerek az
1710−1785/1805−1880 MHz sávban

(Dokumentum)
2008/294/EK, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317
ECC/DEC/(06)07, ECC/DEC/(12)01

8. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:1669–H:1670 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(Alkalmazás)
Mozgószolgálat keretében MCA rendszerek FDD
alkalmazásai az 1920−1980/2110−2170 MHz sávban

(1669)
(1670)

3

K UMTS 2100

(Dokumentum)
2008/294/EK, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317
ECC/DEC/(06)07, ECC/DEC/(12)01
MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11
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6. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:1635–G:1635 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(További szabály)
3. melléklet 5.9. pont
5. melléklet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

9. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:1697–H:1698 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(Alkalmazás)
Mozgószolgálat keretében MCA rendszerek FDD
alkalmazásai az 1920−1980/2110−2170 MHz sávban

(1697)
(1698)

3

K UMTS 2100

(Dokumentum)
2008/294/EK, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317
ECC/DEC/(06)07, ECC/DEC/(12)01
MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11

(További szabály)
3. melléklet 5.9. pont
5. melléklet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

27691

Az R. 3. mellékletének módosítása

27692

2. melléklet a …/2017. (… . … .) NMHH rendelethez

2. melléklet a 11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelethez

Az R. 3. melléklet 5.9.3. és 5.9.4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„5.9.3.
A mozgó végfelhasználói állomások földi hálózatokhoz történő kapcsolódásának megakadályozása
5.9.3.1.
Az 5.9.3.2. vagy az 5.9.3.3. pont szerinti módszerek alkalmazása révén meg kell akadályozni, hogy az alábbi táblázatban szereplő frekvenciasávokban
vételre képes mozgó végfelhasználói állomások megpróbáljanak kapcsolódni valamely földi UMTS mobilhálózatra:
1
2
3

5.9.3.2.
5.9.3.3.
5.9.3.4.

B
Földi rendszerek
UMTS (és GSM, LTE)
UMTS (és LTE)

Az MCA rendszerben NCU elhelyezése, amely növeli a fedélzeten a zajszintet a mozgóállomások vételi sávjában.
A légijármű törzsének árnyékolása, a törzsre érkező és azt elhagyó jel további csillapítása érdekében.
Az MCA-üzemeltetők döntése alapján az alábbi táblázatban felsorolt frekvenciasávokban is alkalmazható NCU:
1
2
3
4
5
6

5.9.4.
5.9.4.1.

A
Frekvenciasáv [MHz]
925–960
2110–2170

A
Frekvenciasáv [MHz]
460–470
791–821
1805–1880
2570–2620
2620–2690

B
Földi rendszerek
LTE
LTE
LTE és GSM
LTE
LTE

Sugárzási követelmények
NCU, fedélzeti BTS, fedélzeti Node B esetén:
A
1
2
4
5
6
7
8
9
10

3000
4000
5000
6000
7000
8000
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3

Talajszinttől mért
magasság
[m]

B
C
D
Az NCU-tól, fedélzeti BTS-től, fedélzeti Node B-től származó legnagyobb
megengedett teljes EIRP a légijármű környezetében
[dBm/csatorna]
Fedélzeti BTS, fedélzeti
Fedélzeti BTS, fedélzeti
NCU
Node B
Node B és NCU
925–960 MHz
1805–1880 MHz
2110–2170 MHz
Csatorna-sávszélesség
Csatorna-sávszélesség
Csatorna-sávszélesség
= 3,84 MHz
= 200 kHz
= 3,84 MHz
–6,2
–13,0
1,0
–3,7
–10,5
3,5
–1,7
–8,5
5,4
–0,1
–6,9
7,0
1,2
–5,6
8,3
2,3
–4,4
9,5

A
1
2

Talajszinttől mért
magasság
[m]

3
4
5
6
7
8

3000
4000
5000
6000
7000
8000

A
B
C
E
G
B
C
E
G
Az NCU-tól,
fedélzeti
BTS-től, fedélzeti
Node B-től származó legnagyobb
Az NCU-tól, fedélzeti BTS-től, fedélzeti
Node
B-től származó
legnagyobb
1
Talajszinttől mért
megengedett
teljes
EIRP-sűrűség a légijármű környezetében
megengedett teljes EIRP-sűrűség
a légijármű
környezetében
magasság
460–470 MHz
791–821
MHz
1805–1880
MHz
2570–2690 MHz
460–470
MHz
791–821
MHz
1805–1880
MHz
2570–2690
MHz
[m]
2
MHz]
MHz]
kHz]
[dBm/4,75 MHz]
[dBm/1,25 MHz]
[dBm/10[dBm/1,25
MHz]
[dBm/200[dBm/10
kHz]
[dBm/4,75[dBm/200
MHz]
3 –17,0
3000
–17,0
–0,87
–13,0
1,9
–0,87
–13,0
1,9
4 –14,5
4000
–14,5
1,63
–10,5
4,4
1,63
–10,5
4,4
5 –12,6
5000
–12,6
3,57
–8,5
6,3
3,57
–8,5
6,3
6 –11,0
6000
–11,0
5,15
–6,9
7,9
5,15
–6,9
7,9
7 –9,6
7000
–9,6
6,49
–5,6
9,3
6,49
–5,6
9,3
8 –8,5
8000
–8,5
7,65
–4,4
10,4
7,65
–4,4
10,4
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5.9.4.2.
BTS,
fedélzetipontban
Node B foglalt
esetén,táblázat
az 5.9.4.1.
pontban foglalt
táblázat
követelményeivel
együtt az alábbi
táblázat követelményeit is teljesíteni
NCU, fedélzeti BTS,
fedélzetiNCU,
Nodefedélzeti
B esetén,
az 5.9.4.1.
követelményeivel
együtt
az alábbi
táblázat követelményeit
is teljesíteni
kell, ha
az 5.9.3.4.felsorolt
pontban
foglalt táblázatban is
felsorolt
frekvenciasávokban
is alkalmaznak NCU-t:
.9.3.4. pontban foglalt
táblázatban
frekvenciasávokban
alkalmaznak
NCU-t:

5.9.4.3.
Fedélzeten
végfelhasználói állomás esetén:
Fedélzeten lévő végfelhasználói
állomás lévő
esetén:
A
1

2

Talajszinttől mért
magasság
[m]

3
4
5
6
7
8

3000
4000
5000
6000
7000
8000

3
4
5
6
7
8

1

2

D
B A
C B
D C
A végfelhasználói
állomástól
származó
legnagyobb megengedett EIRPA végfelhasználói állomástól származó
legnagyobb
megengedett
EIRPTalajszinttől mért
sűrűség a légijármű környezetében
sűrűség a légijármű környezetében
magasság
GSM
1800
LTE
1800
UMTS 2100
GSM 1800
LTE
1800
UMTS
2100
[m]
[dBm/200
[dBm/5
MHz]
[dBm/3,84 MHz]
[dBm/200 kHz]
[dBm/5
MHz] kHz]
[dBm/3,84
MHz]
3,1
–3,33000
1,7 –3,3
3,1 1,7
5,6
–1,14000
3,9 –1,1
5,6 3,9
7
0,55000
5 0,5
7 5
7
1,86000
5 1,8
7 5
7
2,97000
5 2,9
7 5
7
3,88000
5 3,8
7 5

”

”

27693

3. melléklet a …/2017. (… . … .) NMHH rendelethez
27694

3. melléklet a 11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelethez

Az R. 4. mellékletének módosítása

Az R. 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 22/A. sorral egészül ki:
(Frekvenciasáv)
22/A 694–790 MHz

(Dokumentum)
Budapest (2015)

(Érvényesség a szomszédos országokkal)
(SVK)

(AUT)

(SVN)

(HRV)

(SRB)

(ROU)

(UKR)
×
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4. melléklet a …/2017. (… . … .) NMHH rendelethez

4. melléklet a 11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelethez

Az R. 5. mellékletének módosítása
Az R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 12/A. sorral egészül ki:

(Frekvenciasáv)
12/A 2500–2570/2620–2690 MHz

(Megnevezés)
MCV LTE rendszerek
végberendezései

(2001. április 7. előtt
forgalomba hozott és jelenleg
is forgalmazható
végberendezésekre
vonatkozó uniós határozat)

5. melléklet a …/2017. (… . … .) NMHH rendelethez
27696

5. melléklet a 11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelethez

Az R. 6. mellékletének módosítása

Az R. 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.
Az Európai Unió tagállamainak parti tengerein MCV-szolgáltatásokat nyújtó rendszerek által a földi mobilhálózatoknak okozott káros zavarás elkerülése
érdekében teljesítendő feltételek
A
1
2
3
4
5

6

7
8

Feltétel tárgya
Felhasználás célja
Végfelhasználói állomás – hajó-bázisállomás irányú adások frekvenciasávja
Hajó-bázisállomás –
végfelhasználói
állomás irányú adások frekvenciasávja
Rádióalkalmazás
jellege
Területi korlátozás

C

D

Előírás
UMTS rendszer
1900/2100 MHz

F

1710–1785 MHz

2500–2570 MHz

925–960 MHz

1805–1880 MHz

2620–2690 MHz

1805–1880 MHz

2110–2170 MHz

LTE rendszer
1800 MHz
2600 MHz

harmadlagos
az MCV-szolgáltatásokat nyújtó rendszer nem használható a Tengerjogi
Egyezményben meghatározott alapvonaltól számított 2 tengeri mérföldön (3,704 km)
belül

–

legfeljebb duplex 5 MHz

az MCV-szolgáltatásokat nyújtó rendszer
nem használható a Tengerjogi
Egyezményben meghatározott
alapvonaltól számított 4 tengeri
mérföldön (7,408 km) belül
kizárólag a hajó-bázisállomás beltéri
antennái használhatók az alapvonaltól
számított 4 és 12 tengeri mérföld (7,408
és 22,224 km) közé eső területen
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Sávszélesség

E

GSM rendszer
900 MHz
1800 MHz
MCV-szolgáltatások nyújtása parti tengereken
880–915 MHz
1710–1785 MHz
1920–1980 MHz

kizárólag a hajó-bázisállomás beltéri antennái használhatók az alapvonaltól számított 2
és 12 tengeri mérföld (3,704 és 22,224 km) közé eső területen

9

10

B

3
11

12

13

Feltétel tárgya
Adási teljesítmény,
teljesítménysűrűség

B

C

GSM rendszer
900 MHz
1800 MHz
a hajókon használt
a hajókon használt
és a hajóés a hajóbázisállomás
bázisállomás
által az 1710–
által a 880–
1785/1805–1880
915/925–960
MHz sávban
MHz sávban
vezérelt mozgó
vezérelt mozgó
végfelhasználói
végfelhasználói
állomások legnaállomások legnagyobb kisugárzott
gyobb kisugárzott
kimenőteljesítmékimenőteljesítménye: 0 dBm
nye: 5 dBm
–

a hajó-bázisállomások esetében a hajó
külső területein mért legnagyobb teljesítménysűrűség 0 dBi mérőantennanyereségre vonatkoztatva:
–80 dBm/200 kHz

D

Előírás
UMTS rendszer
1900/2100 MHz
a hajókon használt és a 2110–2170 MHz
sávban adó hajó-bázisállomás által
vezérelt, az 1920–1980 MHz sávban
adó mozgó végfelhasználói állomások
legnagyobb kisugárzott kimenőteljesítménye: 0 dBm/5 MHz

–

a hajó-bázisállomásnak a CPICH
csatornára jutó fedélzeti sugárzása
legfeljebb –102 dBm/5 MHz lehet

E

F

LTE rendszer
1800 MHz
2600 MHz
a hajókon használt
a hajókon használt
és a hajóés a hajóbázisállomás
bázisállomás
által az 1710–
által az 2500–
1785/1805–1880
2570/2620–2690
MHz sávban
MHz sávban
vezérelt mozgó
vezérelt mozgó
végfelhasználói
végfelhasználói
állomások legnaállomások legnagyobb kisugárzott
gyobb kisugárzott
kimenőteljesítmékimenőteljesítménye: 0 dBm
nye: 0 dBm
az alapvonaltól számított 12 és 41 tengeri
mérföld (22,224 és 75,932 km) közé
eső területen a hajókon használt és a
hajó-bázisállomás által vezérelt mozgó
végfelhasználói állomások legnagyobb
kisugárzott kimenőteljesítménye:
2 + 0,75(D – 12) [dBm],
ahol:
D az alapvonaltól számított távolság és
12 < D ≤ 41 tengeri mérföld
a hajó-bázisállomás fedélzeti sugárzása
legfeljebb –120 dBm/15 kHz lehet, ami
–98 dBm/5 MHz-nek felel meg
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A
1
2

27697

3

Feltétel tárgya

14

A csatornákhoz való
hozzáférés és a
csatornafoglalás
szabályai

15

Eltérés a földi
hálózatoktól

B

C

GSM rendszer
900 MHz
1800 MHz
a GSM nemzeti szabványokon alapuló
alábbi zavarcsökkentési tényezőkkel
legalább megegyező teljesítményt
nyújtó zavarcsökkentő technikák
alkalmazandók:
a) az alapvonaltól számított 2 és 3 tengeri
mérföld (3,704 és 5,556 km) közé eső
területen a hajón használt mozgó
végfelhasználói állomás – ETSI TS
144 018 és ETSI TS 148 008 GSMszabvány szerinti – vevőérzékenysége
és szétkapcsolási küszöbértéke
legalább –70 dBm/200 kHz, illetve az
alapvonaltól számított 3 és 12 tengeri
mérföld (5,556 és 22,224 km) közé eső
területen legalább –75 dBm/200 kHz,
b) az – ETSI TS 148 008 GSM-szabvány
szerinti – nem folytonos adást aktiválni
kell az MCV rendszer végfelhasználói
állomás – bázisállomás irányában, és
c) a hajó-bázisállomás – ETSI TS 144 018
GSM-szabvány szerinti – előidőzítésének értékét a legkisebbre kell állítani
–

D

Előírás
UMTS rendszer
1900/2100 MHz
az alapvonaltól számított 2 és 12 tengeri
mérföld (3,704 és 22,224 km) közé eső
területen a cellában a minimum
szükséges vételi jelszint, mint minőségi
kritérium értéke legalább: –87 dBm/5
MHz;
a nyilvános földi mozgószolgálati hálózat
kiválasztási időzítőjét 10 percre kell
beállítani;
az előidőzítési paramétert egy 600 m-es
cellanagyságú elosztott MCV-antennarendszernek megfelelően kell beállítani;
a rádióerőforrás-vezérlő felhasználói
inaktivitás miatti bontási idejét 2
másodpercre kell beállítani

E

27698

A
1
2

F

LTE rendszer
1800 MHz
2600 MHz
az alapvonaltól számított 4 és 12 tengeri
mérföld (7,408 és 22,224 km) közé eső
területen a minőségi kritérium a cellában a minimum szükséges vételi
jelszint, mint minőségi kritérium értéke
legalább –105 dBm/15 kHz, ami
–83 dBm/5 MHz-nek felel meg;
a nyilvános földi mozgószolgálati hálózat
kiválasztási időzítőjét 10 percre kell
beállítani;
az előidőzítési paramétert egy 400 m-es
cellanagyságú elosztott MCV-antennarendszernek megfelelően kell beállítani;
a rádióerőforrás-vezérlő felhasználói
inaktivitás miatti bontási idejét 2
másodpercre kell beállítani

az MCV-csatorna sávközépi frekvenciája nem eshet egybe a földi hálózatok
vivőfrekvenciáival
”
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6. melléklet a …/2017. (… . … .) NMHH rendelethez

6. melléklet a 11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelethez

Az R. 7. mellékletének módosítása

Az R. 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 23/A. sorral egészül ki:
23/A

CPICH

(A)

Common Pilot Channel
Közös pilotcsatorna

(B)

7. melléklet a …/2017. (… . … .) NMHH rendelethez

7. melléklet a 11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelethez
Az R. 8. mellékletének módosítása
1. Az R. 8. melléklet 2.3. pontjában foglalt táblázat a következő 50–53. sorral egészül ki:
50

(A)
(EU) 2016/687

51

(EU) 2016/2317

52

(EU) 2017/191

53

(EU) 2017/899

(B)
Commission Implementing Decision (EU) 2016/687 of 28 April 2016
on the harmonisation of the 694-790 MHz frequency band for
terrestrial systems capable of providing wireless broadband
electronic communications services and for flexible national use in
the Union
A Bizottság (EU) 2016/687 végrehajtási határozata (2016. április
28.) a 694–790 MHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték
nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására
alkalmas földfelszíni rendszerek számára és a rugalmas nemzeti
használat érdekében történő harmonizálásáról
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2317 of 16
December
2016
amending
Decision
2008/294/EC
and
Implementing Decision 2013/654/EU, in order to simplify the
operation of mobile communications on board aircraft (MCA
services) in the Union
A Bizottság (EU) 2016/2317 végrehajtási határozata (2016.
december 16.) a 2008/294/EK határozatnak és a 2013/654/EU
végrehajtási határozatnak a légi járművek fedélzetén hozzáférhető
mobilhírközlés (MCA-szolgáltatások) Unióban való működtetésének
egyszerűsítése érdekében történő módosításáról
Commission Implementing Decision (EU) 2017/191 of 1 February
2017 amending Decision 2010/166/EU, in order to introduce new
technologies and frequency bands for mobile communication
services on board vessels (MCV services) in the European Union
A Bizottság (EU) 2017/191 végrehajtási határozata (2017. február
1.) a 2010/166/EU határozatnak az Európai Unióban a hajók
fedélzetén hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCVszolgáltatások) terén új technológiák és frekvenciasávok
bevezetése érdekében történő módosításáról
Decision (EU) 2017/899 of the European Parliament and of the
Council of 17 May 2017 on the use of the 470-790 MHz frequency
band in the Union
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/899 határozata
(2017. május 17.) a 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli
használatáról
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2. Az R. 8. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő sor lép:
71

(A)
ECC/DEC/(08)08
(04 March 2016)

(B)
The harmonised use of GSM systems in the 900 MHz and 1800
MHz bands, UMTS systems in the 2 GHz band and LTE systems in
the 1800 MHz and 2.6 GHz bands on board vessels
A 900 MHz-es és az 1800 MHz-es sávban működő GSM
rendszerek, a 2 GHz-es sávban működő UMTS rendszerek és az
1800 MHz-es és a 2,6 GHz-es sávban működő LTE rendszerek
hajók fedélzetén történő harmonizált használata

3. Az R. 8. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat a következő 92. és 93. sorral egészül ki:
92

(A)
ECC/DEC/(15)01

93

ECC/DEC/(16)02

(B)
Harmonised technical conditions for mobile/fixed communications
networks (MFCN) in the band 694-790 MHz including a paired
frequency arrangement (Frequency Division Duplex 2x30 MHz) and
an optional unpaired frequency arrangement (Supplemental
Downlink)
A 694−790 MHz sávban működő mozgó/állandóhelyű hírközlő
hálózatok (MFCN) harmonizált műszaki feltételei, beleértve egy
párosított (2x30 MHz frekvenciaosztásos duplex) és egy
választható párosítatlan (kiegészítő lemenő irányú összeköttetés
célú) frekvenciaelrendezést
Harmonised technical conditions and frequency bands for the
implementation of Broadband Public Protection and Disaster Relief
(BB-PPDR) systems
Harmonizált műszaki feltételek és frekvenciasávok a szélessávú
közrendvédelmi és katasztrófavédelmi (BB-PPDR) rendszerek
megvalósítása részére

4. Az R. 8. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 34/A. sorral egészül ki:
34/A

(A)
Budapest (2015)

(B)
Minutes of the UKR – HNG radiocommunications expert meeting on
the use of frequency band 694-790 MHz for terrestrial systems
Budapest, 5 – 6 October 2015
TECHNICAL ARRANGEMENT concerning the use of the frequency
band 694-790 MHz for terrestrial systems in the border areas of
Hungary and Ukraine
October 2015
A 694–790 MHz frekvenciasáv földfelszíni rendszerekre való
használatával foglalkozó UKR-HNG rádiótávközlési szakértői
értekezlet zárójegyzőkönyve
Budapest, 2015. október 5–6.
Műszaki Megegyezés a 694–790 MHz frekvenciasáv földfelszíni
rendszerekre való használatáról Magyarország és Ukrajna határa
menti területeken
2015. október
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 25/2017. (IX. 25.) BM rendelete
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről
és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6., 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és
vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képzési díjat és a vizsgadíjat
a) személy- és vagyonőrök esetén a Belügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0148330538200001 számú bevételek beszedése célelszámolási számlájára,
b) az a) ponton kívüli esetben a vizsgaszervező által megadott számlaszámra,
legkésőbb a képzés, illetve a vizsga megkezdését megelőző ötödik napig kell befizetni, illetve átutalni.”
(2) A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és
vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott díj 93%-a a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamarát, 7%-a a Belügyminisztériumot illeti meg.”

2. §		
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és
vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 5. mellékletben meghatározott szakképesítéssel és szakképzettséggel rendelkezőknek 2018. június 30-ig,
a képzésen részt vevőknek a tanúsítvány kiállításának időpontjától számítva ötévente kell részt venni és vizsgát
tenni a kiegészítő képzésen.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 21/2017. (IX. 25.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
3. §		
A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)
2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 21/2017. (IX. 25.) EMMI rendelethez
Az R. 1. melléklet 5. pont 5.1. alpontjában foglalt táblázat a következő 74. sorral egészül ki:
[Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy
rövidítés, illetve külföldön gyakran használt

Kémiai név]

más írásmód)

„
74. CUMYL-PeGaClone

2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-5-pentyl-pyrido[4,3-b]indol-1-one (IUPAC),
5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]
indol-1-one, 2-cumyl-5-pentyl-gamma-carbolin-1-one
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 376/2017. (IX. 25.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok dr. Eniola Olaitan Ajayi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Nigériai Szövetségi Köztársaság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2017. szeptember 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. szeptember 11.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04267-2/2017.

A köztársasági elnök 377/2017. (IX. 25.) KE határozata
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(1) bekezdés a) pontja és 57. § (1) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Csombók János
ezredest 2017. szeptember 29. napjától 2018. szeptember 28. napjáig terjedő időtartamra dandártábornokká
kinevezem.
Budapest, 2017. szeptember 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. szeptember 18.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/04270-2/2017.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A köztársasági elnök 378/2017. (IX. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
az elnyomó kommunista hatalom elleni küzdelemben és az alapvető emberi és polgári jogok védelmében vállalt
szerepe elismeréseként
Kerényi György, a łódźi BTH Terminus Utazási Iroda volt ügyvezető igazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. május 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. május 23.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02718-2/2017.

A Kormány 1708/2017. (IX. 25.) Korm. határozata
a Strukturálisreform-támogató Programban az egészségügyi alapellátás és az egynapos sebészet fejlesztése
területén való részvételről
A Kormány
1. jóváhagyja az Európai Bizottsággal való együttműködést a hazai egészségügyi helyzet javítása érdekében
az egészségügyi alapellátás és az egynapos sebészeti ellátás területén;
2. támogatja az Európai Bizottság által működtetett Strukturálisreform-támogató Programban való részvételt
az 1. pont szerinti területeken;
3. felkéri az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki a Strukturálisreform-támogató Szolgálathoz benyújtandó
pályázati dokumentumot a végrehajtáshoz szükséges források megjelölésével a következő témakörökben:
a)
a kiterjesztett egészségügyi alapellátás hatásköreinek felülvizsgálata, megújítása,
b)
az egészségügyi alapellátásban végezhető alapszintű járóbeteg-szakellátási feladatok és szabályozási
követelmények meghatározása,
c)
a licenc képzések kereteinek, szakmai tartalmának fejlesztése és a kapcsolódó hatáskörök meghatározása,
d)
ápolói humánerőforrás fejlesztése,
e)
egészségügyi szakmai irányelvfejlesztés,
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f)
g)

a háziorvosi szakma hangsúlyosabbá tétele az orvosképzésben,
egynapos sebészeti ellátás fejlesztése.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. szeptember 30.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá
fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 5. pont b) alpontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért a tatabányai egykori bányakórház további hasznosítására – Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
egyetértésével – kidolgozott fejlesztési programmal, amely keretében az ingatlanban katolikus gimnázium kerül
kialakításra és fejlesztésre (a továbbiakban: fejlesztési program), összesen 3 516 000 000 forint összegű költségvetési
támogatás biztosításával, az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2017. évre 820 000 000 forint,
b)
a 2018. évre 1 400 000 000 forint,
c)
a 2019. évre 1 296 000 000 forint;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás
nyújtásának biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a Modern
Városok Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
6. § (2) bekezdésére figyelemmel – a fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 820 000 000
forint forrásnak 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 jogcímcsoport terhére a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és
beruházások támogatása jogcímcsoport javára történő átcsoportosítása céljából nyújtson be előterjesztést
a Kormány részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdése
szerinti döntés kezdeményezése érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti előterjesztés benyújtását követően azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont megvalósulása érdekében a Székesfehérvári
Egyházmegyével mint kedvezményezettel a 3. pontban foglaltak teljesülése esetén támogatási jogviszonyt
létesítsen;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pontban foglaltak teljesülését és végrehajtását követően azonnal
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával –
a fejlesztési program megvalósításához 2018. évben szükséges 1 400 000 000 forint forrásnak a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern
Városok Program jogcímcsoport terhére a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi
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közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára történő átcsoportosítása céljából
nyújtson be előterjesztést a Kormány részére az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. évi Kvtv. végrehajtása során, a felmerülés ütemében
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások minisztere
bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program 2019. évi megvalósításához szükséges 1 296 000 000 forint forrás
biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, 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. pont
a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a támogatás nyújtásakor
8. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az emberi erőforrások
minisztere a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2018–2019. költségvetési évek kiadási előirányzata
terhére legfeljebb 2 696 000 000 forint összeg mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti
ütemezés szerint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozata
a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti
Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó
feladatok támogatásáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 5. pont a) alpontja megvalósítása céljából
1. egyetért a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és
átköltöztetésével járó programmal (a továbbiakban: fejlesztési program) és azzal, hogy a fejlesztési program
– a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése alapján meghozott
jóváhagyó döntése esetén – megvalósítása érdekében legfeljebb 4 999 767 750 forint forrás kerüljön biztosításra
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata útján az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben 118 110 000 forint,
b)
a 2018. évben 1 803 946 100 forint,
c)
a 2019. évben 3 077 711 650 forint;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a fejlesztési program
támogatásának biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a teljes projekt megvalósítására vonatkozóan
a Modern Városok Program Bizottsága részére;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a fejlesztési program 2019. évi megvalósításához szükséges 3 077 711 650 forint forrás biztosításáról a 2019. évi
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
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Felelős:

nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi költségvetés tervezése során
4. engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak
a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén –
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2018–2019. költségvetési
évek kiadási előirányzata terhére éven túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozata
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával
összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségekről és működtetési megoldásokról és
az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések
ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával című 1101/2016. (III. 3.)
Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésről
1. A Kormány
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a belügyminiszterrel együttműködve – gondoskodjon
1 033 976 000 forint egyszeri költségvetési forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati
infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
felmerülés ütemében
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében
eljárva a 2017. évben egyszeri jelleggel 187 520 000 forint átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet X. Igazságügyi
Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím; XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím; XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség és
a 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím; valamint a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím terhére az 1. mellékletben
foglaltak szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
c)
felhívja a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a NISZ Zrt. előkészítésbe történő
bevonásával – intézkedjenek az általuk vezetett minisztériumok közötti költségvetési megállapodások
megkötésére a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
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[a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat] végrehajtása során megszüntetett és jogutódlással
az Emberi Erőforrások Minisztériumába került, korábban az emberi erőforrások minisztere által irányított
vagy felügyelt szervezetek 2018. évi informatikai üzemeltetési feladatainak a NISZ Zrt. által történő ellátása
érdekében szükséges fedezet biztosítása érdekében;
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. március 31.
d)
felhívja a belügyminisztert, hogy – a NISZ Zrt. útján – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvényben biztosított 1 557 600 000 forint többlet-előirányzat terhére 2017. évben kezdje
meg és 2018. december 31-ig hajtsa végre az Egységes Infrastruktúra környezetbe történő migrálást azon
szervezetek esetében, ahol ez az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges, de
a 2017. december 31-ig történő ellátási körbe való átvétel keretében ez nem történik meg.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. december 31.
2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy a belügyminiszter a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések
ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával című 1101/2016. (III. 3.)
Korm. határozatában foglalt feladatok végrehajtása érdekében legfeljebb 6 330 000 000 forint erejéig intézkedjen
a szükséges kötelezettségvállalások megtételéről.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
felmerülés ütemében
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miniszterelnök

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁHT
egyedi
azonosító

000505
294502

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

X.
XI.

Jogcím
csop.
szám

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

1

Kiemelt
előir.
szám

K3

1

K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

ÁHT.
egyedi
azonosító

12

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-19 264 000

K3

Jogcím
csop.
szám

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-8 966 000

Dologi kiadások

Dologi kiadások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Dologi kiadások
XII.
Földművelésügyi Minisztérium
004240
1
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
K3
Dologi kiadások
XIV.
Belügyminisztérium
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Ágazati célfeladatok
347762
56
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3
Dologi kiadások
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214
1
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
K3
Dologi kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
015558

Módosítás
(+/-)

-16 187 000
-29 349 000

187 520 000
-113 754 000
forintban

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

forintban
TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Miniszterelnökség
294502
1
Miniszterelnökség
015558
12
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
XII.
Földművelésügy Minisztérium
004240
1
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
XIV.
Belügyminisztérium
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Ágazati célfeladatok
347762
56
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214
1
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
000505

X.

Jogcím
csop.
szám

XI.
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1. melléklet az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozathoz

1

-29 349 000

187 520 000
-113 754 000

Összesen
187 520 000

I.n.év

II. n.év

III.n.év
187 520 000

IV.n.év

27709

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

-8 966 000
-19 264 000
-16 187 000
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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.

