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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 2/2018. (II. 8.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 2/2018. (II. 8.) HM rendelethez

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet 4. melléklet A) pont I. táblázatának E:19 és E:20 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(E

1. VI. Besorolási osztály

2. Általános előmeneteli rend)

(19.) államtitkári titkárságvezető (K);
csoportfőnök (K);
csoportfőnök-helyettes (K);
főosztályvezető (K);
főosztályvezető-helyettes (K);
vezérkari titkárságvezető (K)

(20.) csoportfőnök (K);
főosztályvezető (K)
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A nemzeti fejlesztési miniszter 4/2018. (II. 8.) NFM rendelete
a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású 
gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet
a) 8. § (2) bekezdésében az „a 6. mellékletben” szövegrész helyébe az „az Európai Bizottság számára az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség által rendelkezésre bocsátott ReportNet eszközök vagy a  6.  mellékletben” 
szöveg,

b) 8. § (6) bekezdésében az „és a 6. melléklet” szövegrész helyébe a „vagy a 6. melléklet” szöveg
lép.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 32/2018. (II. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –  
Cser Andrást 2018. február 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2018. január 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. január 26.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/00067-1/2018.

A köztársasági elnök 33/2018. (II. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –  
Takács Miklóst 2018. február 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2018. január 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. január 26.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/00067-2/2018.
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A köztársasági elnök 34/2018. (II. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Horváth H. Attilát 2018. február 20. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2018. január 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. január 26.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/00025-2/2018.

A köztársasági elnök 35/2018. (II. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – Dr. Nagy 
Mariannát 2018. február 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2018. január 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. január 26.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/00026-2/2018.
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A köztársasági elnök 36/2018. (II. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Zachár Andrást 2018. február 20. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2018. január 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. január 26.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/00027-2/2018.

A Kormány 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozata
a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról

A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  építőipari ágazat, valamint az  építőipari kivitelezéshez szorosan 
kapcsolódó építészmérnöki és mérnöki tevékenységet végző vállalkozások technológiai korszerűsítésének, hatékonyság-
növelésének támogatása érdekében gondoskodjon
 1. 8 000 000 000 forint központi költségvetési többletforrás biztosításáról a  központi költségvetés  

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok 
alcím, 13. Az  építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 
jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. a 2019. évben 6 000 000 000 forint biztosításáról a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 3. a 2020. évben 6 000 000 000 forint biztosításáról a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1032/2018. (II. 8.) Korm. határozata
a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez 
rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről

 1. A Kormány
a) egyetért az Országos Mentőszolgálat által használt tatabányai, nagykátai és váci mentőállomás felújításával;
b) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva az a) pont végrehajtása érdekében 156 692 000 forint átcsoportosítását rendeli 
el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím javára, 
az 1. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. június 30.

c) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  a)  pontban foglalt feladatok 
végrehajtásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. október 31.

 2. A Kormány
a) egyetért az  Országos Mentőszolgálat által használt tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló 

forrás kiegészítésével;
b) elrendeli az a) pont végrehajtása érdekében 19 760 000 forint forrás biztosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 
cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 14. Helyi érdekű települési 
fejlesztések II. cím, 31. Tab Város fejlesztési feladatainak támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) pont szerint biztosított összeg terhére külön pályázat és kérelem 
benyújtása nélkül, egy összegben támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 19 760 000 forint támogatást nyújtson Tab Város 
Önkormányzata részére;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 2018. évben, a felmerülés ütemében

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását 
követően folyósítsa az érintett települési önkormányzat számára.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 2018. évben, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1032/2018. (II. 8.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

14 Helyi érdekű települési fejlesztések II. 
371751 31 Tab Város fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 760 000
359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 

K5 Egyéb működési célú kiadások -19 760 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002994 14 Országos Mentőszolgálat 
K6 Beruházások 156 692 000

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -156 692 000

forintban
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

forintban
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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002994 14 Országos Mentőszolgálat 156 692 000

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: azonnal 176 452 000 176 452 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma
Államháztartási 

egyedi azonosító

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

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   

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 15. szám 619

A miniszterelnök 11/2018. (II. 8.) ME határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

A Kossuth-díj, a  Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a  Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, 
a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról 
szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9.  § (3)  bekezdés e)  pontjában foglalt jogkörömben eljárva a  Kossuth- és 
Széchenyi-díj Bizottság tagsági teendőinek ellátására – egyéves időtartamra – felkérem

Bogsch Erik Széchenyi-díjas vegyészmérnököt, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. igazgatóságának elnökét,
Eperjes Károly Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművészt,
Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológust, a Magyar Tudományos Akadémia élettudományi alelnökét, a Magyar 
Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatóját,
Hámori József Széchenyi-díjas neurobiológust, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a  Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem professor emeritusát,
Klinghammer Istvánt, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a  Magyar Corvin-lánc Iroda vezetőjét, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusát,
Marton Éva Kossuth-díjas operaénekest, a nemzet művészét, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, a Magyar 
Szent István Rend, valamint a Magyar Corvin-lánc birtokosát,
Mezey Katalin Kossuth-díjas és József Attila-díjas költőt, műfordítót, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját,
Sánta Ferenc Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas hegedűművészt, a nemzet művészét,
Szőcs Géza Kossuth-díjas, Babérkoszorú díjas és József Attila-díjas írót, költőt, a  Magyar PEN Club elnökét, 
miniszterelnöki megbízottat,
Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogászt, a  Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi alelnökét, az  Eötvös 
Loránd Tudományegyetem professor emeritusát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 12/2018. (II. 8.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési 
megállapodás létrehozására 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  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai 

együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2.  felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy 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 létrehozásához szükséges meghatalmazási 

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

A miniszterelnök 13/2018. (II. 8.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom 
ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás 
módosításáról 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, az igazságügyi miniszter, illetve a külgazdasági és külügyminiszter együttes előterjesztése alapján
 1.  felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország 
Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról 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, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény 
tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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