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III. Kormányrendeletek

A Kormány 22/2018. (II. 20.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és 
a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés 
kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Kubai Köztársaság Kormánya között 
a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt 
gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) módosításáról szóló 
Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Jegyzőkönyv hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

“PROTOCOL
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Cuba on the amendments 
to the Agreement on economic cooperation between the Government of the Republic of Hungary and 
the Government of the Republic of Cuba, signed on May 12, 2006 in Havana

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Cuba (hereinafter referred to as the 
“Contracting Parties”) have agreed to amend the Agreement on economic cooperation between the Government of 
the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Cuba (hereinafter referred to as “the Agreement”) 
as follows:

ARTICLE 1
Article 4 of the Agreement will read as follows:
“Article 4
Within the framework of this Agreement the Contracting Parties shall control the execution of this Agreement 
via communication or encounters of the executors in each country or by periodic contact among them with the 
Diplomatic Missions accredited in the respective countries.
This permanent mechanism shall comprise, in particular, the following:
− Proposing any measures that deems relevant for the implementation of this Agreement.
− Identifying new cooperation and development opportunities for enhancing bilateral relations;
− Promoting the fulfillment of any agreements that may be established in accordance with this Agreement, 
drawing up proposals, working out recommendations for the implementation of projects that may be executed in 
accordance with this Agreement.
− Exchange of information on all matters of bilateral, regional or multilateral common interest.”

ARTICLE 2
Article 7 is hereby added to the Agreement and will read as follows:
“Article 7
Information, documents and the results of the execution of this Agreement placed at the disposition of either of the 
Contracting Parties shall not be revealed to third persons unless the other Contracting Party does so authorize in 
writing.”
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ARTICLE 3
Article 8 is hereby added to the Agreement and will read as follows:
“Article 8
Any difference relating to the application or interpretation of this Agreement shall be resolved in friendly fashion by 
the Contracting Parties and via diplomatic channels.”

ARTICLE 4
The Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the latter notification, through diplomatic 
channels, indicating the completion of all internal legal procedures of both countries.

Done in Havanna, on November 9, 2017 in two original copies in the Hungarian, Spanish and English languages 
respectively, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English version shall 
prevail.

 FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT 
 OF HUNGARY OF THE REPUBLIC OF CUBA”

„JEGYZŐKÖNYV
Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és 
a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés 
kialakításáról szóló megállapodás módosításáról

Magyarország Kormánya és a  Kubai Köztárság Kormánya (továbbiakban a  „Szerződő Felek”) megállapodnak 
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról 
szóló megállapodás (továbbiakban „a Megállapodás”) módosításáról, az alábbiak szerint:

1. CIKK
A Megállapodás 4. cikke az alábbiak szerint módosul:
„4. Cikk
A jelen Megállapodás keretében a Szerződő Felek a Megállapodás végrehajtását a két ország végrehajtásért felelős 
személyei közötti kommunikációk, találkozók vagy az országokba akkreditált diplomáciai képviseleteken keresztül 
történő rendszeres kapcsolattartás révén felügyelik.
Ez az állandó mechanizmus első sorban a következőket foglalja magába:
– Javaslattétel minden olyan intézkedésre, amely a jelen Megállapodás végrehajtását előmozdítja.
– Új együttműködési és fejlesztési lehetőségek beazonosítása a kétoldalú kapcsolatok további erősítésére.
– A jelen Megállapodással összhangban létrehozható megállapodások teljesítésének előmozdítása; javaslatok és 
ajánlások kidolgozása a jelen Megállapodással összefüggő projektek megvalósítása érdekében.
– Információcsere valamennyi közös érdeklődésre számot tartó bilaterális, regionális vagy multilaterális kérdésben.”

2. CIKK
A Megállapodás kiegészül a 7. cikkel, a következő tartalommal:
„7. Cikk
A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan a Szerződő Felek bármelyike számára rendelkezésre bocsátott 
információt, dokumentumokat és eredményeket a  Felek nem hozzák harmadik felek tudomására, csak abban 
az esetben, ha ahhoz a másik Szerződő Fél írásban kifejezetten hozzájárul.”

3. CIKK
A Megállapodás kiegészül a 8. cikkel, a következő tartalommal:
„8. cikk
A jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatosan felmerülő nézetkülönbségeket a Szerződő 
Felek békés úton és diplomáciai csatornákon keresztül rendezik.”
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4. CIKK
Jelen Jegyzőkönyv a mindkét országban szükséges belső jogi eljárások teljesítéséről szóló későbbi, diplomáciai úton 
eljuttatott jegyzék kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba.

Készült Havannában, 2017. november 9. napján két eredeti példányban magyar, spanyol és angol nyelven, 
mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol változat az irányadó.

 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL A KUBAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL”
 

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Jegyzőkönyv 4. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Jegyzőkönyv, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § (1) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.
 (2) A Megállapodás Jegyzőkönyvvel egységes szerkezetbe foglalt angol és magyar nyelvű szövegének a Jegyzőkönyv 

hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelete
munkahelyteremtő 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) és d) pontjában,
a 3. § 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 3. § b) és c) pontja 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 
helyszíneken megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal (a  továbbiakban: Beruházások) összefüggő, 
a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b) az 1.  mellékletben a  Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból a  telekalakítási 

eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokat érintik.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben az  1.  melléklet szerinti 
kormánymegbízottakat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.
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3. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) – a  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 

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

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

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 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelethez

A B

1. A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott

2.
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

74351 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

3.
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

74348 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

4.
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

74352 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

5.
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

74332 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

6.
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

74350 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Fővárosi Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

7.
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

75100/2 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

8.
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

75100/7 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

9.
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

75100/6 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

10.
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

76491/8 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

11.
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 

75845 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

12.
Kisvárda közigazgatási területén elhelyezkedő, 

3188/1 helyrajzi számú ingatlan
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízott

13.
Hajdúböszörmény közigazgatási területén 

elhelyezkedő, 7828 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

14.
Hajdúböszörmény közigazgatási területén 

elhelyezkedő, 7830 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

15.
Hajdúböszörmény közigazgatási területén 

elhelyezkedő, 829/13 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

16.
Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, 

638 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott
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17.
Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, 

4386/6 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

18.
Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, 

0482/2 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

19.
Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, 

264 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

20.
Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, 

4001/4 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

21.
Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, 

0447 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

22.
Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő, 

4955 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

23.
Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő, 

24232 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

24.
Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő, 

697/16 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

25.
Vác közigazgatási területén elhelyezkedő,  

4165/5 helyrajzi számú ingatlan
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

26.
Vác közigazgatási területén elhelyezkedő,  

4164 helyrajzi számú ingatlan
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

27.
Győr közigazgatási területén elhelyezkedő,  

5474/1 helyrajzi számú ingatlan
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízott

28.
Győr közigazgatási területén elhelyezkedő,  

5474/2 helyrajzi számú ingatlan
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízott

29.
Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő, 

763/4 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

30.
Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő, 

763/3 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

31.
Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő, 

774 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

32.
Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő, 

0855/9 helyrajzi számú ingatlan
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

33.
Belezna közigazgatási területén elhelyezkedő, 

0198/6 helyrajzi számú ingatlan
Zala Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

2. melléklet a 23/2018. (II. 20.) 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,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
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 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. erdővédelmi hatósági eljárások,
21. földvédelmi hatósági eljárások,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
23. azok az  1–22.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások 

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

A Kormány 24/2018. (II. 20.) Korm. rendelete
az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és 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 9. és 11. 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 az  Eger közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti belterület 4972/1, 4972/2, 4973/1 és 4973/2 helyrajzi számú, természetben a Dobó István tér 4. és 6. szám 
alatti ingatlanokon, illetve az  ezen ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján 
kialakított ingatlanokon az  egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójára, valamint az  ehhez 
kapcsolódó környezetrendezésre irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás keretében vagy ahhoz kapcsolódóan útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák 

érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik, valamint
b) a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével – 
tizenöt nap.

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

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) 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 meghatározott feltételeknek megfelelő 
örökségvédelmi hatástanulmány az adott 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 24/2018. (II. 20.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával 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. útügyi hatósági eljárások,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 8. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. azok az  1–17.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

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

Az Országgyűlés 1/2018. (II. 20.) OGY határozata
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
25. Bpk.13.172/2017/2. számú átiratával 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 2018. február 19-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 70/2018. (II. 20.) KE határozata
a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos 
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a törvényszékek, a  járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi 
bíróságok ülnökeinek soron kívüli választását a 2018. április 5. napja és 2018. április 30. napja közé eső időtartamra 
tűzöm ki.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00660-2/2018.
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A köztársasági elnök 71/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel  
dr. Rajmon Balázst 2018. április 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-2/2018.

A köztársasági elnök 72/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel  
dr. Deli Tímea Gabriellát 2018. április 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-3/2018.

A köztársasági elnök 73/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
Szigethyné dr. Fekete Andreát 2018. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-4/2018.
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A köztársasági elnök 74/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Saághy Ferenc Lászlót 2018. június 29-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-5/2018.

A köztársasági elnök 75/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Mohácsi Jánost 2018. augusztus 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-6/2018.

A köztársasági elnök 76/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Kun Zsuzsannát 2018. július 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-7/2018.
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A köztársasági elnök 77/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Rimai Tibort 2018. augusztus 24-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-8/2018.

A köztársasági elnök 78/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Pecze Balázst 
a 2018. február 12. napjától 2021. február 11. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-9/2018.

A köztársasági elnök 79/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bencze-Bózsár 
Stellát a 2018. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-10/2018.
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A köztársasági elnök 80/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csatár Miklós Imrét 
a 2018. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-11/2018.

A köztársasági elnök 81/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kern Viktóriát 
a 2018. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-12/2018.

A köztársasági elnök 82/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rácz Gyöngyvér 
Gabriellát a 2018. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-13/2018.
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A köztársasági elnök 83/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Répássy Andrea 
Katalint a 2018. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-14/2018.

A köztársasági elnök 84/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Boda Gábor Jánost 
2018. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-15/2018.

A köztársasági elnök 85/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Faragó Andreát 
2018. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-16/2018.
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A köztársasági elnök 86/2018. (II. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szőke Mihály Imrét 
2018. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00616-17/2018.

A Kormány 1046/2018. (II. 20.) Korm. határozata
az első világháborús centenáriumi megemlékezések programjairól és az azok megvalósításához szükséges 
forrás biztosításáról

A Kormány
 1. elfogadja az  Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság beszámolóját (2013–2017) az  első világháborús 

centenáriumi megemlékezések (a továbbiakban: megemlékezések) keretében eddig megvalósult programokról, és 
egyetért azok 2018. évben történő folytatásával;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős 
kormánybiztos bevonásával – gondoskodjon a  2018.  évre tervezett megemlékezésekkel összefüggő programok 
előkészítéséről és megvalósításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

a 2018. évre tervezett megemlékezésekkel összefüggő programok előkészítéséhez és megvalósításához szükséges 
1  000  000  000 forint biztosításáról a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok 
támogatása, 1. I. világháborús centenáriumi megemlékezések jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1047/2018. (II. 20.) Korm. határozata
a Görgei 200 Emlékkiállítás megrendezésének támogatásáról

A Kormány egyetért a  Görgei 200 Emlékkiállítás megrendezésének szükségességével, ennek érdekében felhívja 
a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
a) a 2018.  évben 100 840 000 forint központi költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 

2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára;

b) a 2019.  évben 25 000 000 forint központi költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a  2019.  évi központi 
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) pont tekintetében a felmerülés ütemében 

a b) pont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1048/2018. (II. 20.) Korm. határozata
a hazai buszgyártás erősítése érdekében szükséges egyes feladatokról és a Nemzeti Autóbusz Beszerzési 
Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a hazai buszgyártás további erősítése érdekében
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  személyszállítási szolgáltatásokról 

szóló 2012.  évi XLI.  törvény módosítására annak érdekében, hogy a  helyi autóbuszos személyszállítási 
közszolgáltatást ellátó önkormányzatok, valamint e  közszolgáltatást végző, az  önkormányzatok tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó vagy általuk megbízott gazdálkodó szervezetek (a  továbbiakban: önkormányzati 
gazdálkodó szervezetek) meglévő autóbusz-állományukról, valamint a  tervezett autóbusz-beszerzéseikkel 
kapcsolatban adatot szolgáltassanak a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság részére;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: e határozat hatálybalépését követően azonnal

b) felhívja a belügyminisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az állami 
közreműködéssel – ideértve az  önkormányzati hitelfelvételhez adott kormányzati hozzájárulást is  – 
megvalósuló, a  helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás céljából történő önkormányzati vagy 
önkormányzati gazdálkodó szervezetek által lefolytatott autóbusz-beszerzésekkel kapcsolatban az  állami 
közreműködés feltételeként a  beszerzés megkezdését megelőző, a  Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság 
részére nyújtott adatszolgáltatási kötelezettség kerüljön előírásra.
Felelős: belügyminiszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos
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 2. A  Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat 2.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„2. A  NABB feladata a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény hatálya alá tartozó regionális 
Közlekedési Központok, a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság flottakezelő társaságánál, 
a  helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást ellátó helyi önkormányzatnál, illetve az  általa létrehozott 
vagy megbízott szolgáltatónál, az  államigazgatási szerveknél, valamint az  állami irányítás alatt álló gazdálkodó 
szervezeteknél (a  továbbiakban: flottakezelő társaság) az  autóbusz-beszerzések iparpolitikai céloknak megfelelő 
előkészítésének előmozdítása, a  beszerzési szempontok egységesítése és a  magyar autóbuszipar fejlődésének 
elősegítése.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozata
egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról

A Kormány támogatja nemzeti genetikai erőforrásaink megvédését és folyamatos fejlesztését, ezért ennek érdekében:
 1. egyetért a génmegőrzési tevékenység jelentős növelésével és az állami szerepvállalás erősítésével, ennek keretében

a) a  Földművelésügyi Minisztérium egyes, génmegőrzést alaptevékenységként végző háttérintézményei 
–  így a Növényi Diverzitás Központ, a Haszonállat-génmegőrzési Központ, a nemzeti park igazgatóságok és 
a  Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (a  továbbiakban együttesen: génmegőrzési 
intézmények) – meglévő génbanki állományainak fejlesztésével és egy állami génbanki hálózat kialakításával, 
a  génmegőrzési intézmények génmegőrzési tevékenységével összefüggő fejlesztések megvalósításával és 
e tevékenységek működtetésének támogatásával,

b) egyéb génmegőrző intézmények génmegőrzési tevékenységének támogatásával,
c) a tenyésztési hatóságok tevékenységeinek támogatásával,
d) egyes génmegőrzési intézmények génbanki tevékenységének kiterjesztésével az  intézettől földrajzilag 

elkülönülő telephelyekre is,
e) a magyar ebfajták tenyésztőszervezeteinek támogatásával és megfelelő hatósági kontrolljának biztosításával;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban foglalt feladatok 2018–2022. évek közötti ellátásához 
a  2018–2022. évi központi költségvetés terhére gondoskodjon összesen 12 280 150 000 forint többletforrás 
biztosításáról az alábbiak szerint:
a) a 2018. évre 1 677 480 000 forint,
b) a 2019. évre 5 672 310 000 forint,
c) a 2020. évre 2 662 480 000 forint,
d) a 2021. évre 1 126 700 000 forint,
e) a 2022. évre 1 141 180 000 forint,
valamint a 2023. évtől évi 822 250 000 forint többletforrás következő évek költségvetésébe beépülő módon történő 
megtervezéséről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. év tekintetében a  felmerülés ütemében, a 2019. évtől az  éves központi költségvetés 

tervezésekor
 3. felhívja a  földművelésügyi minisztert a  Kárpát-medencében még fennmaradt hagyományos magyar állatfajták 

felkutatásához és a hazai génmegőrzési rendszerbe történő beemeléséhez szükséges intézkedések meghozatalára 
és a feladatok kijelölésére az érintett intézmények felé;

Felelős: földművelésügyi miniszter 
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

Határidő: 2018. március 31.
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 4. a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat 1. pontjában meghatározott beszerzési tilalom alól a 2. pont alapján biztosított forrás felhasználása 
során felmentést ad;

 5. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése és a 201/H. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
hozzájárul a  Földművelésügyi Minisztérium génmegőrzési intézményei, valamint egyéb költségvetési szervek és 
a  tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági társaságok részére a  Vidékfejlesztési Program VP4-10.2.2.-15 
azonosító számú, „Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok 
ex  situ megőrzése”, valamint a  Vidékfejlesztési Program VP4-10.2.1.1.-15 azonosító számú, „Védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című pályázati felhívására 
benyújtott pályázatok szerinti támogatási okiratok kibocsátásához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1050/2018. (II. 20.) Korm. határozata
az Európai Egyetemi Játékok Debrecenben és Miskolcon történő megrendezéséről

A Kormány
 1. támogatja a European University Sports Association által szervezett Európai Egyetemi Játékoknak Debrecenben és 

Miskolcon történő megrendezésére vonatkozó törekvést;
 2. egyetért az  Európai Egyetemi Játékok 2022. évi megrendezésére vonatkozó pályázatnak a  Magyar Egyetemi-

Főiskolai Sportszövetség (a  továbbiakban: Sportszövetség) általi benyújtásával és eredménytelen pályázat esetén 
annak 2024. évre vonatkozó fenntartásával;

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  Európai Egyetemi Játékok 2022. vagy 2024.  évi 
megrendezésére vonatkozó rendezési jog elnyerése esetén a  szervezés megkezdéséhez a  2018. évben 
szükséges legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj, valamint ezen felül legfeljebb 
18 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoporton;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az eredményhirdetést követően a felmerülés ütemében

 4. egyetért azzal, hogy az  emberi erőforrások minisztere a  Sportszövetség támogatási kérelme alapján a  3.  pontban 
meghatározott költségvetési támogatás biztosítására a  Sportszövetséggel támogatási jogviszonyt létesítsen, és 
a költségvetési támogatást a Sportszövetség részére támogatási előlegként egy összegben folyósítsa;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátását követő 30 napon belül

 5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a rendezési jog elnyerése esetén készítsen előterjesztést az Európai 
Egyetemi Játékok megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről és a  részletes költségvetés 
megállapításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1051/2018. (II. 20.) Korm. határozata
a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló  
1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.)  
Korm. határozat 3.  pont b)  alpont be)  alpontjában a „nem haladhatják meg a  nettó 500,0 millió forint bekerülési 
értéket” szövegrész helyébe a „nem haladhatják meg a nettó 600,0 millió forint bekerülési értéket” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1052/2018. (II. 20.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium létrehozásával 
kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 
6.  pont c)  alpontjában foglalt vizsgálat eredményeként Hódmezővásárhelyen új honvéd középiskola és kollégium  
(a továbbiakban: Honvéd Középiskola) létesüljön;

 2. egyetért azzal, hogy a Honvéd Középiskola helyszíne – az állami tulajdonszerzést követően –
a) a Hódmezővásárhely 5316/1 helyrajzi számú, természetben a 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 41. szám 

alatti, „kivett villanytelep” megnevezésű, 1 ha 1910 m2 területű és
b) a Hódmezővásárhely 5316/3 helyrajzi számú, természetben a 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 43. szám 

alatti, „kivett villanytelep” megnevezésű 3826 m2 területű
ingatlanon (a továbbiakban együtt: ingatlanok) kerüljön kialakításra;

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős 
kormánybiztos közreműködésével – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az  ingatlanok tulajdonjogának legfeljebb a  független 
ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értéken történő állam általi megszerzéséről;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter 
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Határidő:  azonnal 
 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  honvédelmi miniszter közreműködésével – az  MNV Zrt. útján 

gondoskodjon az  ingatlanok Honvédelmi Minisztérium részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében 
szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő:  az ingatlanok állami tulajdonba vételét követően azonnal
 5. egyetért azzal, hogy az  ingatlanok állami tulajdonba vételéhez, továbbá a  Honvéd Középiskola működési 

feltételeinek műszaki kialakításához szükséges források a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére kerüljenek 
biztosításra;
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 6. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy a  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával készítsen előterjesztést a  Honvéd Középiskola működéséhez szükséges sajátos oktatási és 
infrastrukturális követelmények véglegesítéséről, a  szükséges beruházások és beszerzések tervezéséről, és azok 
forrásigényének összeállításáról;

Felelős: honvédelmi miniszter 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő:  2018. május 31.
 7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  6.  pontban foglalt feladat előkészítési költségeinek biztosítása érdekében 150 000 000 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím javára, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő:  azonnal
 8. felhívja a  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter 

bevonásával az  ingatlanok tulajdonjogának magyar állam javára történő megszerzése érdekében a 2018. évben 
szükséges, legfeljebb a  3.  pont szerint a  független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi érték 
alapján meghatározott összegű forrás – a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos 
kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 16. A  Modern Városok Program 
végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére történő – 
átcsoportosítása céljából gondoskodjon előterjesztés benyújtásáról az  Áht. 33.  § (2)  bekezdése szerinti döntés 
kezdeményezése érdekében.

Felelős:  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő:  az értékbecslést követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1052/2018. (II. 20.) Korm. határozathoz

- 1 / 1 -

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium

forintban

Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást
egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás (+/–) következő évre elrendelő jogszabály/

azonosító szám  szám név áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Célelőirányzatok
358951 78 Modern Városok Program

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -150 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 150 000 000

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

forintban

Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást
egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás (+/–) következő évre elrendelő jogszabály/

azonosító szám  szám név áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

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

forintban

Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást
egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás (+/–) következő évre elrendelő jogszabály/

azonosító
szám  szám név áthúzodó hatása jogszabály/határozat 

száma
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -150 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek 150 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

időarányos
teljesítményarányos

egyéb: azonnal
150 000 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

1 példány
2 példány

Magyar Államkincstár

Fejezet

Nemzetgazdasági Minisztérium

 Fejezet-
szám

 Fejezet-
szám

Állami Számvevőszék

Címszám

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Címszám

1 példány
1 példány

 Fejezet-
szám

 Alcím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

Jogcím
szám

 Alcím-
számCímszám

Jogcím
szám

 Cím-
név

 Fejezet-
név

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Cím-
név

 Fejezet-
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

Jogcím
név

Jogcím
név

150 000 000

 Alcím-
név

I. negyedév

A módosítás
jogcíme

Jogcím
név

 Alcím-
név

 Alcím-
név

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve
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A Kormány 1053/2018. (II. 20.) Korm. határozata
a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium 
és Szakközépiskolával összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló 
felhívásokra a „Hatékonyság növelése” című, valamint a „Korszerűsítés, hatékonyság és minőség növelése” 
című támogatási kérelem 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 Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
a) a VP2-4.1.3.5-16 azonosító jelű, „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című, 

gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a  „Hatékonyság növelése” című 
támogatási kérelmet, valamint

b) a VP3-4.2.2-16 azonosító jelű, „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” 
című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Korszerűsítés, hatékonyság és 
minőség növelése” című támogatási kérelmet

benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1054/2018. (II. 20.) Korm. határozata
a KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú („A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek 
vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének 
elkészítése” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért a  KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú, „A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek 

vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a  pótlási szükségletek előrejelzésének 
elkészítése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével az 1. melléklet szerint, és az európai 
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy a  projekt keretemelése és 
annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

 2. egyetért a  projekt 1.  pont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 3. egyetért a projekt támogatói okiratának az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1054/2018. (II. 20.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.4.0-17-

2017-00001

A KEHOP keretében 
megvalósuló 

víziközmű projektek 
vagyonértékelésének, 
záró költség-haszon 

elemzésének, valamint 
a pótlási szükségletek 

előrejelzésének 
elkészítése

NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

10 229 850 000 3 910 000 000 14 139 850 000

A projekt célja a 2014–2020 közötti 
európai uniós programozási 
időszakban a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) keretében 
megvalósításra kerülő víziközmű 
projektek vagyonértékelésének és 
záró költség-haszon elemzésének 
elkészítése, valamint további 
fejlesztési koncepciók kidolgozása. 
Az elkészítendő felmérések, 
értékelések és tervezési 
alapdokumentumok szükségesek 
a projektek üzembe helyezéséhez, 
pénzügyi fenntarthatóságot 
megalapozó számításaihoz 
és a releváns pótlási tervek 
elkészítéséhez.
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A Kormány 1055/2018. (II. 20.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.3-16-2016-00048 azonosító számú („Soli Deo Gloria Konzorcium épületeinek energetikai 
felújítása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-5.2.3-16-2016-00048 azonosító számú, „Soli Deo Gloria Konzorcium épületeinek 

energetikai felújítása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével az  1.  melléklet 
szerint, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok 
ne kerüljenek alkalmazásra,

b) egyetért a  projekt a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program 5. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

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

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a) 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjében a „13,00” szövegrész helyébe a „13,08” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat

ba) C:619 mezőjében a „Hódmezővásárhely-Újtemplomi” szövegrész helyébe a „Hódmezővásárhely – 
Ótemplomi” szöveg,

bb) D:619 mezőjében a „0,12” szövegrész helyébe a „0,30” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1055/2018. (II. 20.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás 

(bruttó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(bruttó, Ft)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(bruttó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-5.2.3-16-

2016-00048

Soli Deo Gloria Konzorcium 
épületeinek energetikai 

felújítása

Soli Deo Gloria 
Konzorcium

(konzorciumvezető:
Hódmezővásárhely – 

Ótemplomi Református 
Egyházközség)

120 000 000 180 000 000 300 000 000

A projekt keretében három 
helyszínen négy épület 
energetikai felújítása valósul meg 
(hőszigetelés, nyílászárócsere, 
gépészet korszerűsítése, 
napelemes rendszer kiépítése).
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A Nemzeti Választási Bizottság 115/2018. (II. 20.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság Döbrei István magánszemély (a  továbbiakban: Szervező) által benyújtott, az  orosz 
népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezése tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – 
meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az

„Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a  nemzetiségek jogairól szóló  
2011.  évi CLXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Nektv.) 1.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és 
a  (2)  bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a  magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A  Nektv. 148.  § 
(3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos 
népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy a  Nektv. 1. sz.  mellékletében megnevezett 
nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.”

honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezést hitelesíti.

A határozat ellen annak a  választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az  ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus 
dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti Választási 
Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.  547, e-mail: nvb@nvi.hu). 
A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig 
megérkezzen. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén 
a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy – a  szakvizsga-
bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A  bírósági 
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei, az NVI elnök előzetes vizsgálata]
 [1] Az orosz népcsoport Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezést Szervező 

2018.  február 1-jén 13 óra 24 perckor személyesen eljárva nyújtotta be a  Nemzeti Választási Bizottsághoz 
a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 
2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.

 [2] Szervező kezdeményezéshez 30 választópolgár támogató aláírását mellékelte, melyekből 21 támogató aláírás 
megfelelt az Nsztv. 4. § (3) bekezdésében foglalt törvényi feltételeknek.
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 [3] Szervező az  Nsztv. 4.  § (2)  bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására csatolta a  Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) NAIH-137754/2018. számú, 
2018.  január 26-án kelt határozatát, melyben a  Hatóság Szervezőt az  információs önrendelkezési jogról és 
az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, mint adatkezelőt 
nyilvántartásba vette.

 [4] A Nemzeti Választási Iroda elnöke az  Nsztv. 10.  § (1)  bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva a  kérdés 
benyújtásától számított 5 napon belül elvégezte a  kezdeményezés előzetes formai vizsgálatát. A  népszavazási 
kezdeményezés a  jogszabályi követelményeknek megfelelt, így azt a  Nemzeti Választási Iroda elnöke a  Nemzeti 
Választási Bizottság elé terjesztette.

II.

[A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés hitelesítésének feltételei]
 [5] A nemzetiségek jogairól szóló 2011.  évi CLXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Nektv.) 148.  § (3)  bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy amennyiben a törvény 1. számú mellékletben felsoroltakon kívül – bolgár, görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán – további nemzetiség kíván bizonyságot tenni 
arról, hogy megfelel a  Nektv.-ben foglalt feltételeknek, legalább ezer, magát e  nemzetiséghez tartozónak valló, 
a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár 
választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.

 [6] A Nektv. 148.  § (3)  bekezdése továbbá azt is rögzíti, hogy a  honos népcsoporttá nyilvánítási eljárás során 
a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról 
szóló törvénynek az  országos népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a  (4)  és 
(5)  bekezdésben foglalt eltéréssel. A  Nektv. 148.  § (4)  bekezdése alapján, a  honos népcsoporttá nyilvánítási 
eljárás szervezője kizárólag az  a  magyar állampolgár választópolgár lehet, aki a  helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásán választható, mely kógens rendelkezésnek Szervező megfelelt. A  Nektv. 148.  § 
(5)  bekezdése értelmében a  Nemzeti Választási Bizottság az  eljárása során köteles kikérni a  Magyar Tudományos 
Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról.

 [7] Az Nsztv. 11.  § (1)  bekezdése alapján a  Nemzeti Választási Bizottság a  kérdést akkor hitelesíti, ha az  az 
Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott törvényi követelményeknek megfelel.

 [8] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezés az  Alaptörvényben, valamint az  Nsztv.-ben 
megfogalmazott követelményeknek maradéktalanul megfelel.

III.

[Az Nsztv. 8. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény fennállásának vizsgálata]
 [9] Az Nsztv. 8. § (3) bekezdése alapján két kérdés abban az esetben tekintendő azonos tárgyúnak, ha azok akár részben 

azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az  Országgyűlésre. Az  Nsztv. 11.  § (2)  bekezdése szerint 
e körülmény fennállásáról a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést hitelesítő határozatában dönt.

 [10] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Bizottság és – e határozat meghozatalának időpontjáig – a Kúria 
nem hozott olyan döntést, melyben a  jelen eljárásban tárgyalt kezdeményezéssel azonos tárgyú kezdeményezés 
hitelesítéséről rendelkezett volna.

IV.

[A határozat indokolásának összegzése]
 [11] A fenti jogi érvelés alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva Szervező 

által benyújtott, honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezést hitelesíti.
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V.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
 [12] A határozat a Nektv. 148. § (3)–(5) bekezdésén, az Nsztv. 3. §-án, a 8. § (3) bekezdésén, a 9. § (1) bekezdésén és a 11. § 

(1)–(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. § (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 222–225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. február 16.

  Prof. Dr. Patyi András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság 
  elnöke
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