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Kormányrendeletek

A Kormány 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Michalicza-ösztöndíjról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Michalicza-ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított, pályázat útján elnyerhető képzési
ösztöndíj, amelynek célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók támogatása a mesterfokozat és okleveles
ápoló szakképzettség megszerzésében.
(2) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

2. §

(1) A miniszter az ösztöndíjprogram működtetéséhez 8 tagú Ösztöndíj Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz
létre. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül a miniszter bízza meg három évre.
(2) A Bizottságba
a)
a Magyar Rektori Konferencia 1 főt,
b)
a képzésben részt vevő egyetemeknek az 1. § (1) bekezdése szerinti képzést folytató egészségtudományi
karai 4 főt,
c)
az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ápolás és Szülésznő tagozata 1 főt,
d)
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 1 főt és
e)
a b) pont szerinti egyetemek hallgatói önkormányzatainak tisztségviselői közül a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája 1 főt
delegál.
(3) A Bizottság tagjait a miniszter kéri fel három évre.
(4) A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

3. §

(1) A Bizottság
a)
kidolgozza és a miniszter jóváhagyását követően az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban:
Központ) honlapján közzéteszi az ösztöndíjprogram működési szabályzatát, valamint a pályázati felhívást,
b)
javaslatot tesz a Központ főigazgatója részére a benyújtott pályázatok elbírálására,
c)
kidolgozza az ösztöndíjak meghatározásának értékelési szempontrendszerét,
d)
az ösztöndíjprogram működési szabályzatával összhangban javaslatot tesz a Központ főigazgatója részére
az ösztöndíjak mértékére vonatkozóan,
e)
meghatározza a képzési időszak 2. félévére vonatkozó kreditindexhez kapcsolódó ösztöndíjak összegét és
a 3. félévre vonatkozó, ösztöndíjra jogosító kreditindex minimumszintjét,
f)
évente beszámolót készít a miniszter részére az ösztöndíjprogram végrehajtásáról,
g)
tájékoztatja a képző felsőoktatási intézményt az elnyert ösztöndíjjal összefüggő, a felsőoktatási intézménynek
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti,
az ösztöndíjhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokról, valamint
h)
koordinációs, kapcsolattartási és információs feladatokat lát el.
(2) A Bizottság üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata.
A Bizottság a döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bizottság határozatképességéhez a tagjai több mint felének
jelenléte szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

4. §		
A Központ
a)
lefolytatja a pályázati eljárást és a 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján dönt annak eredményéről,
b)
ellátja az ösztöndíjas szerződések megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos
feladatokat, valamint
c)
biztosítja a Bizottság titkárságának működését.
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5. §		
A miniszter jóváhagyja
a)
a pályázati felhívást,
b)
az ösztöndíjprogram működési szabályzatát és
c)
a Bizottságnak az ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolóját.
6. §		
Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja
a)
az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,
b)
az ösztöndíjasok tanulmányi teljesítményéhez kötött ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét és
c)
az ösztöndíjszerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát.
7. §

(1) A miniszter az ösztöndíjra nyílt pályázatot hirdet meg.
(2) A pályázati felhívás tartalmazza
a)
a pályázati feltételeket,
b)
a pályázat benyújtásának határidejét,
c)
az értékelés pontrendszerét,
d)
az ösztöndíj aktuális mértékét és
e)
a tanulmányi előmenetellel és az elhelyezkedéssel összefüggő követelményeket.
(3) Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában
a)
ápolás mesterképzési szakra (a továbbiakban: Képzés) felvételt nyert, valamint
b)
vállalja, hogy
ba)
a Képzés elvégzésével okleveles ápoló szakképzettséget szerez, és
bb)
a ba) alpont szerinti szakképzettség megszerzését követő öt éven belül, a szakképzettségének
megfelelő jogviszonyban legalább három évig teljes munkaidőben végez közfinanszírozott ápolási
tevékenységet magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál vagy egészségügyi,
ápolási tevékenységet lát el honvédségi szervezetnél.
(4) A pályázati felhívást a Központ honlapján kell közzé tenni.

8. §

(1) Az ösztöndíj mértéke a Képzés első félévében 640 000 forint.
(2) A Képzés második félévétől kezdve az ösztöndíj mértékére a Bizottság javaslatot tesz minden ösztöndíjas esetében
minden félév kezdetén, az ösztöndíjprogram működési szabályzatának értékelési szempontjai alapján.
(3) Az ösztöndíj mértéke a Képzés második félévétől kezdve 320 000 és 640 000 forint közötti összeg lehet félévente.
(4) Annak az ösztöndíjasnak a részére, aki vállalja, hogy a Központ által az egységes egészségügyi ágazati
humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján meghatározott hiányterületen a Bizottság által kijelölt
közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál létesít a 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint jogviszonyt,
az (1)–(3) bekezdés alapján megállapított ösztöndíj összegének kétszerese folyósítandó.
(5) Az ösztöndíj az odaítélését követően az ösztöndíjas részére a tanulmányai során félévente egy összegben
folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakra az ösztöndíjas bejelentkezett.
(6) Az ösztöndíj legfeljebb három féléven keresztül folyósítható.
(7) Az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a Központ költségvetésében kell
tervezni.

9. §

(1) Az az ösztöndíjas, aki az adott félévre meghatározott kreditindex minimumszintjét nem éri el, továbbra is részt vesz
az ösztöndíjprogramban, de ösztöndíjra a következő félévben nem jogosult.
(2) A 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott öt éves időtartamba nem számít bele
a)
a szülési szabadságon töltött idő,
b)
a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama,
c)
a fizetés nélküli szabadság időtartama, ha a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermekgondozási díj
igénybevételére fizetés nélküli szabadság mellett kerül sor,
d)
baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartama,
e)
10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolásának,
gondozásának időtartama,
f)
rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat
teljesítésének időtartama.
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(3) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya a 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti szakképzettség megszerzése
előtt megszűnik, vagy a 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt vállalását nem teljesíti, köteles az ösztöndíj
teljes összegét visszafizetni.
(4) Az az ösztöndíjas hallgató, aki vállalása ellenére nem létesít jogviszonyt a 8. § (4) bekezdése szerinti, a Bizottság által
kijelölt egészségügyi szolgáltatónál, de egyébként a 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti előírást teljesíti,
a részére folyósított ösztöndíj összegének a felét köteles visszafizetni.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat jogállása, szervezete
1. §

(1) A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) a bányászati ügyekért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által irányított, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
Az MBFSZ gazdasági szervezettel rendelkezik.
(2) Az MBFSZ vállalkozási tevékenységet az alaptevékenysége veszélyeztetése nélkül, az összeférhetetlenség
szabályainak figyelembevételével folytathat.

2. §

(1) Az MBFSZ-t elnök vezeti.
(2) Az elnök munkáltatói jogkört gyakorol az MBFSZ alkalmazottai felett.

3. §

(1) Bányafelügyeletként és az állami földtani feladatokat ellátó szervként a Kormány az MBFSZ-t, továbbá a Baranya,
a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Pest és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban
együtt: kormányhivatal) jelöli ki. A kormányhivatalok illetékességi területét és székhelyét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kormányhivatal bányafelügyeleti és állami földtani feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)–i) pontjaiban meghatározott,
valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter
gyakorolja.
(3) A kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben
az Áht. 9. § f ) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket,
a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság feladatait az MBFSZ gyakorolja.
(4) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben – a 4. § (2) bekezdésében, az 5., 6. és a 10. §-ban foglalt
kivétellel – első fokon a kormányhivatal jár el.
(5) Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos
illetékességgel jár el. Döntése kizárólag közigazgatási perben támadható meg.
(6) Több kormányhivatal illetékességi területét érintő, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó ügy esetben az eljáró
kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki.
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2. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat feladata
4. §

(1) Az MBFSZ ellátja a jogszabályokban és az alapító okiratában meghatározott feladatokat.
(2) Az MBFSZ elsőfokú hatósági hatáskörébe tartozik
1.
a bányajáradék nyilvántartása, a bányajáradék számításának, a bányajáradék önbevallás alapjául szolgáló
adatoknak és a bányajáradék fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, a bányászatról szóló törvény
szerinti bírság és a tevékenység felfüggesztés alkalmazása, a bányajáradék és késedelmi kamatainak
behajtása iránti intézkedés kezdeményezése és a bányajáradék-folyószámla feletti rendelkezés;
2.
a Magyar Államkincstár beszámolási és könyvvezetési feladatainak teljesítéséhez, valamint a bányajáradék
beszedésével kapcsolatos követelések és kötelezettségek tekintetében nyilvántartás vezetése és az ehhez
kapcsolódó adatszolgáltatás;
3.
a felügyeleti díj nyilvántartása, számításának ellenőrzése, a felügyeleti díj befizetési kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése, a bányászatról szóló törvény szerinti bírság és a tevékenység felfüggesztés
alkalmazása, továbbá a felügyeleti díjnak és a bányászatról szóló törvényben meghatározott térítési díjnak és
ezek késedelmi kamatainak behajtása iránti intézkedés kezdeményezése;
4.
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” Mellékletének, illetve
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Mellékletének (a továbbiakban:
Fuvarozási melléklet) 1. osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, a járulékos veszélyként
robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal, valamint a Fuvarozási melléklet 4.1 osztályába tartozó
önreaktív anyagok, a Fuvarozási melléklet 5.2 osztályába tartozó szerves peroxidok besorolásával és szállítási
feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatok;
5.
a bányászatról szóló törvény szerinti szénhidrogén-szállítóvezeték, a földgázelosztó és – a célvezeték,
valamint földgáz tároló létesítmény, egyéb gáz- és gáztermékvezeték és a szén-dioxid-szállítóhálózat
tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes vagy az egyéb gázés gáztermékvezeték és a szén-dioxid-szállítóhálózat üzemeltetője által kidolgozott műszaki-biztonsági
irányítási rendszer jóváhagyása;
6.
a szénhidrogének felszín alatti tárolására bányatelek megállapítása;
7.
a bányászatról szóló törvény szerinti szén-dioxid geológiai tárolása tekintetében
a)
a szén-dioxid geológiai tárolásával összefüggő hatósági eljárásokban való részvétel,
b)
a kiadott tárolási engedélyekre, valamint a bezárt tárolóhelyre és az azt övező tárolókomplexumra
vonatkozó nyilvántartás vezetése,
c)
az új tárolási engedély pályázat lebonyolítása és az új tárolási engedély engedélyesének kijelölése;
8.
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló
kormányrendeletben meghatározott minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása;
9.
a bányászatról szóló törvény hatálya alá tartozó bányászati és gázipari biztonsági szabályzatok előírásai alól
történő általános eltérés, felmentés engedélyezése;
10.
a bányászatról szóló törvény szerinti üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő
meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása;
11.
a bányavállalkozó bányászati jogának a bányászatról szóló törvény szerinti törlése utáni, a bányatelekben
fennálló bányászati jog átruházásra szolgáló pályázat lebonyolítása és a bányatelekben fennálló bányászati
jog új jogosítottjának kijelölése;
12.
a bányászatról szóló törvény szerinti geotermikus védőidom kijelölése;
13.
a geotermikus energia hasznosításához kapcsolódó nyilvántartások vezetése és ezek alapján a bányászatról
szóló törvény szerinti igazolás kiadása az alábbiak tekintetében:
a)
a geotermikus energiavagyon,
b)
a geotermikus védőidomra vonatkozó adatok,
c)
a kinyert geotermikus energia mennyisége,
d)
a hasznosított geotermikus energia mennyisége, valamint
e)
a geotermikus energia kinyerő létesítmények;
14.
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/B. § (12) bekezdése szerinti igazolás kiadása;
15.
egyes gázipari engedélyeseknek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti műszaki-biztonsági szempontú minősítése;
16.
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-ában és a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény 83/B. §-ában meghatározott feladatok ellátása;
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17.

a bányászatról szóló törvény szerinti alábbi szolgáltatások bejelentésével kapcsolatos eljárás, valamint
e tevékenységek folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése:
a)
bányaüzemi felelős műszaki vezetői,
b)
nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői,
c)
hites bányamérői,
d)
földtani szakértői;
18.
a bányászatról szóló törvény szerinti
a)
kutatási területre és a bányatelekre,
b)
használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokra,
c)
robbantómesterekre és a robbantásvezetőkre
vonatkozó nyilvántartások vezetése;
19.
a bányászati hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendelet szerinti bezárt bányászati hulladékkezelő
létesítmények nyilvántartása;
20.
a bányászatról szóló törvény szerinti, a termelés megkezdését követően az ásványvagyonban bekövetkezett
változásról, valamint a bánya bezárásakor a visszahagyott ásványvagyonról készített jelentéssel kapcsolatos
eljárások lefolytatása;
21.
az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás vezetése, és az ebből történő
igazolás kiadása;
22.
a bányászatról szóló törvény szerinti földtani és ásványvagyonra vonatkozó éves adatszolgáltatással és
-kezeléssel kapcsolatos eljárások;
23.
az évenkénti adatszolgáltatási kötelezettség keretében leadott bányaművelési térképek ellenőrzése,
ellenőrző mérések végzése, és jogsértés esetén a jogkövetkezmények meghatározása;
24.
a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai
képesítésről és gyakorlatról szóló miniszteri rendelet szerinti képzési program jóváhagyása;
25.
a koncessziós szerződésben foglaltak, valamint a koncessziós szerződésből a bányavállalkozóra vonatkozó
hatósági jellegű kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése;
26.
a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti művelési eljárás növelt
hatékonyságúnak minősítése.
(3) Az MBFSZ által végzett, a (2) bekezdés 13. pontjában, a 17. pont a) alpontjában és 18–19. pontjában szereplő
nyilvántartások vezetéséhez a kormányhivatalt adatszolgáltatási kötelezettség terheli. A kormányhivatal
a bányászatról szóló törvény szerinti kutatási zárójelentés, az összefoglaló földtani jelentés egy példányát megküldi
az MBFSZ-nek.
(4) Az MBFSZ a (2) bekezdés 25. pontban foglalt ellenőrzési feladatát a kormányhivatal bevonásával végzi.
A kormányhivatal a koncessziós területekkel kapcsolatos határozatok egy példányát megküldi az MBFSZ-nek.
5. §		
A Kormány a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazási tevékenység, a polgári robbantási tevékenység,
a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység, a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti
tevékenység, a földtani szakértői, valamint a hites bányamérői tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként az MBFSZ-t jelöli ki.
6. §		
A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a cseppfolyós propán-,
butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának engedélyezése tekintetében
műszaki biztonsági hatóságként az MBFSZ-t jelöli ki.
7. §		
Az MBFSZ
1.
előkészíti a bányászatról szóló törvény hatálya alá tartozó bányászati, gázipari biztonsági szabályzatokat;
2.
véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő kormány-előterjesztéseket és jogszabálytervezeteket;
3.
meghatározza a koncessziós pályázatra kijelölhető zárt területeket;
4.
közreműködik a miniszter 3. § (2) bekezdésében meghatározott irányítási és ellenőrzési feladataiban;
5.
a koncessziós pályázatok előkészítéséhez szükséges komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatot
folytat le;
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
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kezeli a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat, valamint a földtani kutatási tevékenység
és az ásványinyersanyag-kutatási tevékenység során nyert földtani adatokra vonatkozóan irányítja és
összehangolja az információgyűjtő, -feldolgozó, -elemző és -szolgáltató tevékenységet;
kijelölt nemzeti hatóságként ellátja az Európai Unió szerveinél és más nemzetközi szervezeteknél
a jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy nemzetközi megállapodás által feladat- és
hatáskörébe utalt feladatokat;
adatszolgáltatási, jelentéstételi, valamint az ezekben való közreműködési kötelezettséget teljesít
a)
az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak
teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről szóló rendeletben meghatározott adatok,
b)
az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés
tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási
kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló kormányrendeletben meghatározott
adatok,
c)
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező
adatközlés szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott adatok,
d)
az Európai Parlament és Tanács a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és
a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló 2013/30/EU irányelvben meghatározott előírások
tekintetében;
a szén-dioxid szállítására és tárolására alkalmas létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárásában
összegyűjti a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének 5. pontja szerinti projektekre
vonatkozó jelentéshez szükséges adatokat, és az 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet
szerinti formában továbbítja azokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére;
a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az Európai Bizottságnak megküldendő jelentést
előkészíti a miniszter számára;
részt vesz a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottság munkájában;
szakmai információs rendszereket működtet a kormányhivatalok közreműködésével;
szakmai képzéseket, valamint szakmai, koordinációs értekezleteket szervez, melyeken a kormányhivatal
munkakörükben érintett kormánytisztviselői vesznek részt;
szakmúzeumot, szakkönyvtárat tart fenn.

8. §		
Az MBFSZ állami bányászati, földtani és klímapolitikával összefüggő feladatai:
1.
a földtani erőforrásokkal történő gazdálkodás vonatkozásában
a)
az ásványi nyersanyagok, valamint a geotermikus energia hasznosítási lehetőségeinek
számbavétele,
b)
a miniszter koncessziós szerződésekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítése,
c)
ásványvagyon-gazdálkodás és geotermikus energiavagyon-gazdálkodás koordinációja;
2.
a földtani közeg igénybevétele vonatkozásában
a)
a földtani közeg hasznosítási lehetőségeinek számbavétele, értékelése és a hasznosítás földtani
feltételeinek meghatározása,
b)
az ipari eredetű szén-dioxid föld alatti elhelyezésével kapcsolatos döntéselőkészítési, szakértői és
egyéb munkák,
c)
föld alatti földgáztárolással összefüggő döntéselőkészítési, szakértői és egyéb munkák,
d)
a földtani közeg egyéb célú igénybevételével kapcsolatos feladatok;
3.
a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti közreműködés
a vízvédelemért felelős miniszter országhatárral osztott felszín alatti víztest kijelölési eljárásában;
4.
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló miniszteri
rendelet szerinti feladatok ellátása, valamint közreműködés a felszín alatti vizekkel és a felszín alatti vizekhez
kapcsolódó létesítményekkel összefüggő állami feladatok ellátásában:
a)
központi vízföldtani adattár üzemeltetése;
b)
országos kútkataszter és hévízkút kataszter vezetése és a vízföldtani napló kiállítása;
5.
a kormányhivatal közreműködésével a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár működtetése;
6.
a mélyfúrási magminta-gyűjtemény működtetése;
7.
kapcsolattartás és együttműködés a hazai és nemzetközi földtani, geofizikai, bányászati és klímapolitikai
szervezetekkel;
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8.
9.

közreműködés a Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság munkájában;
az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó feladatok:
a)
a hazai üvegházhatású gázok mérséklési törekvéseiben való közreműködés;
b)
a hazai alkalmazkodási törekvésekben való közreműködés;
c)
a nemzeti, megyei és települési klímavédelmi stratégiák, valamint a nemzeti megújuló energia
stratégiák támogatása és az azokhoz kapcsolódó cselekvési tervekben való részvétel;
d)
az egyes gazdasági ágazatok jövőbeni kibocsátási pályáinak vizsgálatára szolgáló Nemzeti
Üvegházgáz Adatbázis továbbfejlesztésében való közreműködés;
e)
a megújulóenergia-felhasználás és a klímavédelem összhangjának vizsgálata.

9. §		
Az MBFSZ állami földtani, geofizikai, valamint klímapolitikai alap- és alkalmazott kutatási feladatai:
1.
a földtani erőforrásokkal történő gazdálkodás, és azok hasznosítását megalapozó tevékenységek végzése:
a)
az ásványi nyersanyagok, valamint a geotermikus energiaforrások megismeréséhez, kitermeléséhez
és hasznosításához kapcsolódó kutatás,
b)
koncessziós eljárásokhoz kapcsolódó kutatás,
c)
ásványvagyon- és geotermikus energiavagyon-gazdálkodással kapcsolatos kutatás;
2.
földtani közeg igénybevételéhez kapcsolódó kutatások:
a)
az ipari eredetű szén-dioxid föld alatti elhelyezésével kapcsolatos kutatás, tárolókapacitás-felmérés,
b)
föld alatti gáztárolással összefüggő kutatás,
c)
a földtani közeg egyéb célú igénybevételével kapcsolatos kutatás;
3.
földtani környezet megismeréséhez kapcsolódó kutatások:
a)
az ország földtani felépítésének megismerésére és az ismeretesség növelésére irányuló kutatás,
b)
az ország földi erőtereinek folyamatos mérése,
c)
a gravimetriai és mágneses alaphálózat, valamint az MBFSZ kezelésében lévő, a felszín alatti vizek
vizsgálatának egyes szabályairól szóló rendeletben meghatározott felszín alatti vízszint megfigyelő
hálózat üzemeltetése,
d)
települési, ipari, bányászati és radioaktív hulladékok elhelyezéséhez szükséges földtani védelem
követelményeinek meghatározása, telephelytípusok definiálása,
e)
országos, regionális és eseti környezetföldtani, vízföldtani és építésföldtani, mérnökgeológiai
vizsgálatok, valamint közreműködés a földtudományi természetvédelmi értékkataszter
gondozásában,
f)
az ország rendszeres földtani és alkalmazott földtani térképezése, a térképek és azok szöveges
magyarázatának készítése, közreadása,
g)
obszervatóriumok, mérőhálózatok és laboratóriumok fenntartása,
h)
földtani, geofizikai adatok és információk gyűjtésére irányuló kutatások végzése,
i)
földtani, geofizikai és bányászati téradat infrastruktúra építése és fejlesztése;
4.
földtani veszélyforrások kutatása:
a)
a földtani veszélyforrások országos nyilvántartásának fejlesztése, karbantartása, kiegészítése,
a nyilvántartott területek helyszíni reambulációja,
b)
bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények felmérése, környezeti kockázati besorolása,
c)
a bányászati hulladék minősítésének és képződött mennyiségének vizsgálata akkreditált
laboratóriumi és terepi mérések alkalmazásával,
d)
a föld alatti bányászattal és hatásaival érintett területek felmérése, nyilvántartása, kockázati
besorolása,
e)
Az Országos területrendezési Tervről szóló törvény szerint az országos és regionális, valamint
helyi területrendezési tervek földtani veszélyforrás övezeteinek kijelölésében, és az adatok
közzétételében való közreműködés,
f)
földrengés-veszélyeztetettségi területbesorolások aktualizálása és települési szintű kataszterének
szolgáltatása;
5.
az Európai Unió jogából és más nemzetközi együttműködésből következő, a földi erőterekkel, a földtani
közeggel, valamint a felszín alatti vízzel kapcsolatos jogszabályok átültetéséhez, ezek végrehajtásához
kapcsolódó kutatási feladatok végzése, azokban történő közreműködés;
6.
az éghajlatváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és hatásokkal kapcsolatos hazai kutatásokkal,
az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és a klímaváltozás hazai hatásaihoz való
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alkalmazkodással kapcsolatos feladatok ellátása, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ keretében részvétel
a klímapolitikát szolgáló elemzések, térinformatikai vizsgálatok, stratégiák elkészítésében;
az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó feladatok:
a)
a hazai éghajlatváltozást kiváltó folyamatok kutatása, ideértve a természeti és antropogén okok
feltárását,
b)
a hazai éghajlatváltozás természeti és társadalmi környezetre gyakorolt hatásainak kutatása,
c)
az éghajlatváltozási stratégiai tervezés tudományos hátterének biztosítása;
a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos
kutatási feladatok ellátása.

(1) A bányászatról szóló törvény alapján évente megfizetett felügyeleti díjat az MBFSZ szedi be. A felügyeleti
díjbevételből a kormányhivatalokat 21,6 százalék illeti meg. A felügyeleti díjbevétel fennmaradó részét
az MBFSZ saját működési feladataihoz használja fel.
(2) A kormányhivatalokat az (1) bekezdés szerinti díjbevétel hányad az 1. mellékletben meghatározott arányban
illeti meg, melyet az MBFSZ két részletben, minden év április 1-jéig és augusztus 1-jéig átutal a kormányhivatalok
számára.

3. A bányafelügyelet eljárásában részt vevő szakhatóságok, szakértők
11. §

(1) A Kormány a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre,
valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, ideiglenes használatbavételének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és
másodfokú engedélyezési eljárásában – az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának
kivételével –, a 2. mellékletben meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben, a 2. melléklet 2.1. pontja
szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi
igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a kormányhivatal a 2. melléklet 2.2. pontjában meghatározott szakkérdéseket
vizsgálja. Az (1) bekezdés szerinti másodfokú eljárásokban, ha a fellebbezés érinti az elsőfokú eljárásban vizsgált
szakkérdést, az MBFSZ a 2. melléklet 2.2. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott megjelölt
hatóságot rendelheti ki szakértőként.
(3) A Kormány a bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési
eljárásaiban, a 3. mellékletben meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben, a 3. melléklet 3.1. pontja szerinti
hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.
(4) A (3) bekezdés szerinti eljárásokban a kormányhivatal a 3. melléklet 3.2. pontjában meghatározott szakkérdéseket
vizsgálja. A (3) bekezdés szerinti másodfokú eljárásokban, ha a fellebbezés érinti az elsőfokú eljárásban vizsgált
szakkérdést, az MBFSZ a 3. melléklet 3.2. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott megjelölt
hatóságot rendelheti ki szakértőként.
(5) A Kormány a bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok
a)
forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásában – annak elbírálása
kérdésében, hogy a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai
eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e, a robbanóanyagok tárolási körülményei
és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e – elsőfokú eljárásban a tevékenység végzésének
helye szerint illetékes megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságot, másodfokú eljárásban az Országos
Rendőr-főkapitányságot,
b)
forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban – annak elbírálása kérdésében,
hogy a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak – elsőfokú
eljárásban a tevékenység végzésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú
eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot szakhatóságként
jelöli ki.
(6) A kormányhivatal a polgári felhasználású robbanóanyagok gyártására, tárolására, felhasználására,
megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési eljárásában, ha a tevékenység végzése védett természeti területen,
Natura 2000 területen, barlangban vagy barlang védőövezetében történik vagy ezekre közvetlen hatással van, és
a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
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(7)

(8)

(9)

(10)

12. §

szükséges, a tevékenységnek a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltaknak vagy további feltételek fennállásának megfelelőségét szakkérdésként vizsgálja.
Az e bekezdés szerinti másodfokú eljárásban, ha a fellebbezés érinti az elsőfokú eljárásban vizsgált szakkérdést,
az MBFSZ a szakkérdés vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatalt rendelheti ki szakértőként.
A Kormány a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és
használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárásban a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre
juttatása kérdésében elsőfokú eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú eljárásban a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként
jelöli ki.
A kormányhivatal a (7) bekezdés szerinti eljárásban a helyi építési szabályzat előírásainak történő megfelelést
szakkérdésként vizsgálja. Az e bekezdés szerinti másodfokú eljárásban az MBFSZ a szakkérdés vizsgálatára
az építésügyért felelős minisztert rendelheti ki szakértőként.
A Kormány a bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárásában – ha a bezárást nem műszaki üzemi terv
jóváhagyásával engedélyezik – a katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelőség szakkérdésében az elsőfokú
eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltséget, a másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot,
a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.
A kormányhivatal a (9) bekezdés szerinti eljárásban a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőséget
szakkérdésként vizsgálja. Az e bekezdés szerinti másodfokú eljárásban az MBFSZ a szakkérdés vizsgálatára
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt rendelheti ki szakértőként.

(1) A Kormány az MBFSZ geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárásában – ha a tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges –,
a geotermikus védőidom kijelölésének a felszín alatti vizek minőségi védelmére, a vízkészlet-gazdálkodásra,
az ivóvízbázisra és a vizek mennyiségi állapotára gyakorolt hatása vizsgálatának szakkérdésében, vízügyi és
vízvédelmi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány az MBFSZ szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban a 4. mellékletben meghatározott feltételek
esetében és szakkérdésben a 4. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

4. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. június 30-án lép hatályba.
(2) Az 1–3. alcím, a 17. § és az 1–4. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.

14. §

(1) A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2017. június 30. napjával az Áht. 11. § (3) bekezdés alapján beolvadás útján
jogutódlással megszűnik.
(2) A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet általános és egyetemes jogutódja a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,
azzal, hogy 2017. július 1. naptól a megnevezése Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatra változik.
(3) A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszony 2017. július 1-jével az MBFSZ-szel
fennálló kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.
(4) E rendelet közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és
a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15. §		
Ez a rendelet
a)
az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) – (2) bekezdéseinek és 4. cikk (2) bekezdésének,
valamint II. mellékletének,
b)
a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK,
a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK
rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
22. cikk (1) bekezdésének, 23. cikkének, 25. cikk (1) bekezdésének, 27. cikk (1) bekezdésének és 39. cikk
(1) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.
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16. §		
E rendelet 7. § 9. pontja
a)
az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére
való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és
b)
a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb
technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
17. §		
Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró kormányhivatal megnevezése, illetékessége és részesedése
a felügyeleti díjbevételből
A
1.

2.

B

A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró

A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró

kormányhivatal

kormányhivatal illetékességi területe

C
Az éves felügyeleti díjból
a kormányhivatalt megillető rész
(százalék)

Baranya Megyei Kormányhivatal

Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye

4,8

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar,
Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

4,5

4.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és
Jász-Nagykun-Szolnok megye

3,7

5.

Pest Megyei Kormányhivatal

Budapest főváros, KomáromEsztergom, Nógrád és Pest megye

3,8

6.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és
Veszprém megye

4,8
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2. melléklet a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
2.1. A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú engedélyezési eljárásában közreműködő
szakhatóságok kijelölése
A

B

C

D

1.

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Elsőfokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

2.

A fővárosi kerületi
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében,
ha az építmény építése,
megszüntetése közutat vagy
annak
biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező
az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a közút területének nem közlekedési
célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett – a közúti
forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására,
a közútkezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak ellátására,
a közút állagára gyakorolt hatása
alapján – engedélyezhető-e.

fővárosi főjegyző

Budapest Főváros
Kormányhivatala

3.

A vasúti pálya szélső
vágányának tengelyétől
számított 100 méteren
belüli építmény
építése, elhelyezése,
megszüntetése esetén,
ha az építtető a vasúti
pályahálózat működtetője
hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a vasúti pálya területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett
– a tervezett igénybevétel
a vasút állagára, a vasúti forgalom
biztonságára, a vasútkezelő
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt hatása
alapján – engedélyezhető-e.

közlekedésért felelős
miniszter

4.

A létesítmény helye
magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 4 kilométeren
belüli kijelölése,
60 méternél magasabb
létesítmény létesítése,
20 méternél magasabb
létesítmény magyarországi
repülőtértől, fel- és
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli létesítése esetén.

Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének
közvetlen és közvetett hatása
a légiközlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és
a légiközlekedés biztonságára.

légiközlekedési hatóság
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5.

Az eljárás – a bányák
föld alatti létesítményei
kivételével – honvédelmi
vagy katonai célú
létesítmény működési vagy
védőterületén tervezett
létesítmény megvalósítására
irányul.

6.

Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges,
és az építési tevékenység
felszíni vízfolyást, állóvizet,
vagy kijelölt vízbázist
érint, kivéve a belterületi
földgázelosztó vezetéket
és az egy ingatlant ellátó
geotermikus energiát
kinyerő, hasznosító
létesítményt.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín
alatti vizek védelme jogszabályban
foglalt követelményei.
Annak elbírálására, hogy
biztosítható-e a vízbázisvédelem
jogszabályban foglalt
követelményeinek teljesülése.

Helyi jelentőségű védett
természeti területen
vagy arra közvetlen
hatást gyakorló módon
megvalósuló létesítmény
esetében, és a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a létesítmény vagy tevékenység
a helyi önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.

települési
önkormányzat jegyzője,
a fővárosban a főjegyző

megyei kormányhivatal
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
járási hivatala

8.

Az államhatártól számított
100 méteren belül épülő
létesítmény esetében.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a létesítmény a kérelemben
foglaltak szerinti vagy további
feltételek melletti megvalósítása
esetén az államhatár rendje
biztosított-e, a határrendsértések és
határesemények megelőzhetők-e.

megyei, fővárosi
rendőr-főkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság

9.

„A” osztályú bányászati
hulladékkezelő létesítmény
építési és használatbavételi
engedélyezési eljárásában.

Belső vészhelyzeti terv
megfelelőségének kérdésében.

katasztrófavédelmi
kirendeltség

megyei, fővárosi
katasztrófavédelmi
igazgatóság

7.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi feladatai
a kérelemben foglaltak szerinti
esetben vagy további feltételek
mellett biztosíthatóak-e.

honvédelemért felelős
miniszter

megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság (vízvédelmi
feladatkörében eljárva)
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
(vízgazdálkodási
feladatkörében eljárva)

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága
(vízvédelmi
feladatkörében eljárva)
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága
(vízgazdálkodási
feladatkörében eljárva)
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2.2. A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásában a kormányhivatal által vizsgált szakkérdések
és a másodfokú eljárásban a szakértőként kirendelhető hatóságok
A
1.

2.

3.

4.

Szakkérdés vizsgálatának feltétele

B
Szakkérdés

C
Másodfokú eljárásban szakértőként
kirendelhető hatóság

Ha ugyanezt a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták, és – az elvi építési,
a használatbavételi, a megszüntetési és
a rendeltetés megváltoztatása iránti eljárás
kivételével – az építési tevékenység vagy
beruházás termőföldön vagy erdőben valósul
meg.

A termőföld minőségi védelmére
talajvédelmi és erdészeti
vonatkozó jogszabályi
hatáskörében eljáró Pest
követelmények érvényre juttatása,
Megyei Kormányhivatal
valamint az erdőre gyakorolt hatások.

Ha az építmény építése, megszüntetése
az e melléklet A. pont 2. sora kivételével
országos vagy helyi közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező
az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt feltételt sérelmesnek
tartja.

A közút területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett – a közúti forgalom
biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására,
a közútkezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján – történő
engedélyezhetősége.

közlekedésért felelős
miniszter

Ha az építési tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem szükséges
– kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket
és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát
kinyerő, hasznosító létesítményt.

a) A tevékenység természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
európai uniós jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerinti
vagy további feltételek melletti
megfelelősége.
b) A keletkező hulladék
elhelyezése, előkezelése,
hasznosítása, ártalmatlanítása
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelősége, továbbá
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok felmerülése.

környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal
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5.

Ha a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. §
(3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást
megelőzően más hatósági eljárásban nem került
sor, a következő létesítmények esetében:
a) geotermikus energiát kinyerő, hasznosító
létesítmény nem ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis
védőövezetén, nem védett természeti területen,
nem Natura 2000 területen 20 MW villamos
teljesítmény alatt, kivéve az egy ingatlant ellátó
létesítményeket,
b) külterületi földgáz elosztóvezeték 40 barra
tervezett üzemi nyomás alatt,
c) földgáz felszíni és felszín alatti tárolója és
egyéb égethető gázok felszín alatti tárolója
védett természeti területen, Natura 2000
területen 50–500 m3 össztároló-kapacitás között;
nem védett természeti területen, nem Natura
2000 területen, egyéb éghető gázok
(nem földgáz) esetében 50–10 000 m3
össztároló-kapacitás között; nem védett
természeti területen, nem Natura 2000
területen, földgáz esetében 50–20 000 m3
össztároló-kapacitás között,
d) mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel nem
vízbázis védőövezetén, nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen és nem
barlang védőövezetén,
e) kőolaj-, kőolajtermék-tároló létesítmény
nem vízbázis védőövezetén, nem barlang
védőövezetén, nem védett természeti területen,
nem Natura 2000 területen és belterületen
védett természeti területen 100 000 tonna
tárolókapacitás alatt.

A Khvr. 5. számú mellékletében
foglalt követelmények alapján
a tervezett létesítmény kapcsán
jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.

környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal

6.

Ha a létesítményt a kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti
lelőhelyen, régészeti védőövezet területén,
műemléki területen vagy nyilvántartott
műemléki érték vagy műemlék telkén valósítják
meg, és a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem szükséges.

A létesítmény a kulturális örökség
védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek melletti megfelelősége.

kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala
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Gyorsforgalmi út, valamint közúti
határátkelőhely közlekedési építményei
esetében, ha az építmény építése,
megszüntetése közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező
az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett – a közúti
forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására,
a közútkezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak ellátására,
a közút állagára gyakorolt hatása
alapján – engedélyezhető-e.

közlekedésért felelős
miniszter

A bányák föld alatti létesítményei kivételével,
ha vízi utat, vízi közlekedést érint az építmény
építése, megszüntetése.

Annak elbírálása kérdésében,
a keresztező műtárgy méretei
megfelelnek-e a vonatkozó
jogszabály követelményeinek,
továbbá a Dunán a Duna Bizottság
hatályos ajánlásainak, a tervezett,
felújított vagy átalakított keresztező
műtárgy és tartozékai alkalmasak-e
a zavartalan és biztonságos
hajóforgalom lebonyolítására,
és megfelelnek-e a nemzetközi
gyakorlatnak.

közlekedésért felelős
miniszter

3.1. A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése
A

1.

Bevonás és közreműködés
feltétele

B

Szakkérdés

C

Elsőfokú eljárásban
kijelölt szakhatóság

D

E

F

közlekedésért
felelős miniszter

H

I

Feltárásra és

vonatkozó

kitermelésre

Bányabezárási

műszaki

készített

műszaki

üzemterv

műszaki

Védőpillér

üzemi terv

Másodfokú

jóváhagyása

üzemterv

kijelölése,

jóváhagyása

eljárásban kijelölt

(kivett hely

szakhatóság

esetében a

Bányatelek
megállapítása

hatáskörrel

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
Az eljárás vasúti pályát, a vasúti pálya területének
vagy szélső vágányának nem közlekedési célú
igénybevétele
tengelyétől számított
a kérelemben foglaltak
100 méteren belüli
szerint vagy további
területet érint,
feltételek mellett –
és az építtető
a tervezett igénybevétel
2. a vasúti pályahálózat
a vasút állagára, a vasúti
működtetője
forgalom biztonságára,
hozzájárulásának
a vasútkezelő fenntartási,
a megtagadását vagy
üzemeltetési feladatainak
a hozzájárulásban
ellátására, fejlesztési
előírt feltételeket
terveinek végrehajtására
sérelmesnek tartja.
gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhető-e.

G

Kutatásra

–

jóváhagyása,

módosítása,

(módosítása);

módosítása,

meggyengítése

bányabezárás,

szüneteltetési

és lefejtése

tájrendezés

kivett helyre

műszaki

végrehajtása

vonatkozó

üzemi terv

elfogadása

állásfoglalása is)

jóváhagyása

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

NEM

J

Föld alatti
bányatérségek
és egyéb
bányászati
létesítmények
más célú
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3. melléklet a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez

hasznosítása
jóváhagyása

NEM

10071

10072

Ha az eljárás tárgya
meddőhányó vagy
3.
40 m-nél magasabb
építmény.

A létesítmény
elhelyezkedésének,
magassága, jellege
közvetlen és közvetett
hatásainak vizsgálata
a légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a légiközlekedés
biztonságára.

közlekedésért
felelős miniszter

–

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

Az eljárás honvédelmi
és katonai célú
4. létesítmény működési
vagy védőterületét
érinti.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.

honvédelemért
felelős miniszter

–

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN
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6.

Ha az eljárás helyi
jelentőségű védett
természeti területet
érint, és az eljárással
érintett tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelekmegállapításhoz
környezetvédelmi
engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
nem szükséges,
vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi
működési engedély
nem szükséges.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni
és felszín alatti vizek
védelme, hasznosítási
lehetőségei megőrzése
jogszabályban foglalt
követelményei.

megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
(vízvédelmi
feladatkörében
eljárva)

BM Országos
Katasztrófa
védelmi
Főigazgatósága
(vízvédelmi
feladatkörében
eljárva)

Annak elbírálására, hogy
biztosítható-e a vízbázisvédelem jogszabályban
foglalt követelményeinek
teljesülése

megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
(vízgazdálkodási
feladatkörében
eljárva)

BM Országos
Katasztrófa
védelmi
Főigazgatóság
(vízgazdálkodási
feladatkörében
eljárva)

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a létesítmény vagy
tevékenység a helyi
önkormányzati
rendeletben és a helyi
építési szabályzatban
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

települési
önkormányzat
jegyzője,
a fővárosban
a főjegyző

Megyei
kormányhivatal
természetvédelmi hatáskörében eljáró
járási hivatala

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN
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5.

Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, vagy
a tevékenység
továbbfolytatásához
környezet védelmi
működési engedély
nem szükséges, és
a tevékenység felszíni
vízfolyást, állóvizet
vagy kijelölt vízbázist
érint.

10073

A

1.

Szakkérdés vizsgálatának
feltétele

B

C
Kutatásra

Feltárásra és
kitermelésre

műszaki üzemterv

készített műszaki

A termőföld mennyiségi
védelme.

3.

Ha ugyanezt a
szakkérdést korábban
önálló eljárásban
nem vizsgálták, és
a bányászati tevékenység
termőföldön valósul
meg.

A termőföld minőségi védelme
követelménye.

4.

Ha ugyanezt
a szakkérdést korábban
önálló eljárásban nem
vizsgálták, és az eljárás
erdőt érint.

Az erdőre gyakorolt hatások,
továbbá ezen felül a bányatelek
megállapítása iránti eljárásban
az erdő igénybevételének
engedélyezhetősége is.

Védőpillér
kijelölése,
módosítása,

módosítása,

meggyengítése

hatáskörrel kivett

szüneteltetési

és lefejtése

helyre vonatkozó

műszaki üzemi

állásfoglalása is)

terv jóváhagyása

IGEN

NEM

NEM

megállapítása

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

H

I

Bányabezárási

üzemterv

Bányatelek

G

műszaki üzemi

Föld alatti

terv jóváhagyása

bányatérségek és

(módosítása);

egyéb bányászati

bányabezárás,

létesítmények más

tájrendezés

célú hasznosítása

végrehajtása

jóváhagyása

Másodfokú eljárásban
szakértőként
kirendelhető hatóság

elfogadása

NEM

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

földvédelmi
hatáskörében
eljáró fővárosi
és megyei
kormányhivatal

NEM

talajvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal

NEM

erdészeti
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal
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2.

F

jóváhagyása,

(kivett hely
esetében a

Ha ugyanezt
a szakkérdést korábban
önálló eljárásban
nem vizsgálták, és
a bányászati tevékenység
termőföldet érint.

E

vonatkozó
jóváhagyása
Szakkérdés

D

10074

3.2. A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásaiban a kormányhivatal által vizsgált szakkérdések és a másodfokú
eljárásban a szakértőként kirendelhető hatóságok

6.

Ha az eljárással
érintett tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelekmegállapításhoz
környezetvédelmi
engedély, vagy egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges vagy
a bányászati tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi
működési engedély nem
szükséges.

a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak,
d) a keletkező hulladék
elhelyezésére, előkezelésére,
hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási
előírásoknak való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.

közlekedésért
felelős miniszter

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Ha a tevékenység
a fővárosi kerületi
önkormányzat
tulajdonában lévő
helyi közutakat
érintően valósul
meg, Budapest
Főváros
Kormányhivatala

természetvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal

10075

A közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
– a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján
– történő engedélyezhetősége.
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5.

Ha a bányászati
tevékenység az e
melléklet 3.1. pont 2. sora
kivételével országos vagy
helyi közutat vagy annak
biztonsági övezetét
érinti, és a kérelmező
az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételt sérelmesnek
tartja.

10076

A régészeti örökség és
a műemléki érték védelme
jogszabályban meghatározott
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek melletti megfelelősége.

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében
eljáró Budapest
Főváros
Kormányhivatala

8.

Ha az eljárás
gyorsforgalmi utat,
valamint közúti
határátkelőhely
közlekedési építményeit
vagy azok biztonsági
övezetét érinti,
és a kérelmező
az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
– a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján
– engedélyezhető-e.

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

közlekedésért
felelős miniszter
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7.

Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban
szereplő nyilvántartott
vagy védetté
nyilvánított régészeti
lelőhelyet, régészeti
védőövezet területét,
műemléki területet
vagy nyilvántartott
műemléki érték
vagy műemlék telket
érint, és az eljárással
érintett tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelekmegállapításhoz
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.

Az építmény nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy indokolatlan
mértékben a vízi közlekedési
létesítmények működését.

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

NEM

közlekedésért
felelős miniszter

4. melléklet a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
Az MBFSZ a szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése
A

B

C

D

E

F

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Kijelölt szakhatóság

geológiai

Szén-dioxid

Szén-dioxid

felszín alatti

tárolására irányuló

geológiai tárolásának

tárolóhely bezárására

tárolására vonatkozó

földtani kutatás

engedélyezése

irányuló eljárás

Az eljárás ivóvízbázist érint.

bányatelek
megállapítása

engedélyezése

2.

G
Szénhidrogének

Szén-dioxid
1.

A tevékenység ivóvízbázisra
gyakorolt hatásainak vizsgálata
kérdésében.

népegészségügyi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

A termőföld mennyiségi
védelme.

földvédelmi hatósági hatáskörében
eljáró járási hivatal, több járási
hivatal illetékességi területét érintő
esetekben a megyeszékhely szerinti
járási hivatal, Pest megyében
a Budakeszi Járási Hivatal,
a fővárosban Budapest Főváros
Kormányhivatala XI. Kerületi
Hivatala

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

megyei kormányhivatal talajvédelmi
igazgatási hatáskörében eljáró járási
hivatala

NEM

IGEN

IGEN

NEM

3.

Ha ugyanezt a szakkérdést
korábban önálló eljárásban
nem vizsgálták, és
a tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.

4.

Ha ugyanezt a szakkérdést
A termőföld minőségi védelme
korábban önálló eljárásban
követelményeinek
nem vizsgálták, és
a tevékenység vagy beruházás a kérdésében.
termőföldön valósul meg.
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9.

Az eljárás egyéb
vízi közlekedési
létesítményt érint.

10077

6.

Ha az eljárás közutat vagy
annak biztonsági övezetét
érinti, és a kérelmező
az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

10078

5.

Ha ugyanezt a szakkérdést
korábban önálló eljárásban
nem vizsgálták, és az eljárás
erdőt érint.

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

1. Országos közútnál:
a) gyorsforgalmi út, valamint
közúti határátkelőhely közlekedési
építményei esetében Budapest
Főváros Kormányhivatala;
b) egyéb országos közút esetében
fővárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési hatósági hatáskörében
eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatala
2. Helyi közútnál:
a) a főváros kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában lévő
helyi közutak esetében a megyei
kormányhivatal közlekedési
hatósági hatáskörében eljáró járási
hivatala;
b) a fővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetében Budapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatala;
c) a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetében Budapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatala

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett –
a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján – engedélyezhető-e.
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megyei kormányhivatal erdészeti
Az erdőre gyakorolt hatásoknak
hatósági hatáskörében eljáró járási
a kérdésében.
hivatala

közlekedésért felelős miniszter

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

8.

Az eljárás egyéb
vízi közlekedési
létesítményt érint.

Az építmény nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben a vízi
közlekedési létesítmények
működését.

Budapest Főváros Kormányhivatala

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Ha az eljárás tárgya
meddőhányó vagy 40 m-nél
magasabb építmény.

A létesítmény elhelyezkedésének,
magassága, jellege közvetlen
és közvetett hatásainak
vizsgálata a légiközlekedésre,
a földi telepítésű berendezések
működésére és a légiközlekedés
biztonságára.

közlekedésért felelős miniszter

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi védelmi
feladatai a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy további
feltételek mellett
biztosíthatóak-e.

honvédelemért felelős miniszter

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

9.

Az eljárás honvédelmi és
katonai célú létesítmény
10. működési vagy védőterületét
érinti.
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7.

Az eljárás vasúti pályát,
vagy szélső vágányának
tengelyétől számított
100 méteren belüli területet
érint, és az építtető a vasúti
pályahálózat működtetője
hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a vasúti pálya területének
nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett – a tervezett
igénybevétel a vasút állagára,
a vasúti forgalom biztonságára,
a vasútkezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt hatása
alapján – engedélyezhető-e.

10079

10080

Ha az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez,
bányatelek-megállapításhoz
környezetvédelmi
engedély, vagy egységes
környezethasználati
11.
engedély nem szükséges
vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.

megyei kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi hatáskörében
eljáró járási hivatala

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN
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Annak elbírálása kérdésében,
hogy
a) a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és európai uniós
jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem
követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak, valamint
d) a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Továbbá annak elbírálása
kérdésében, hogy a keletkező
hulladék elhelyezése,
előkezelése, hasznosítása,
ártalmatlanítása megfelel-e
a hulladékgazdálkodási
előírásoknak, szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem
vagy csak feltételekkel lehet
megadni.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy biztosíthatóak-e a felszíni
és felszín alatti vizek védelme,
hasznosítási lehetőségei
megőrzése jogszabályban
foglalt követelményei.

megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Ha az eljárás helyi jelentőségű
védett természeti területet
érint, és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
13. környezethasználati
engedély nem szükséges,
vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a létesítmény
vagy tevékenység
a helyi önkormányzati
rendeletben és a helyi építési
szabályzatban meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

települési önkormányzat jegyzője,
a fővárosban a főjegyző

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN
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Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges,
vagy a tevékenység
12.
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges, és
a tevékenység felszíni
vízfolyást, állóvizet vagy
kijelölt vízbázist érint.

10081

10082

Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti
lelőhelyet, régészeti
védőövezet területét,
műemléki területet vagy
14. nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély
nem szükséges.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy a kérelem
fővárosi és megyei kormányhivatal
a régészeti örökség és
kulturális örökségvédelmi
a műemléki érték védelme
hatáskörében, eljáró járási (fővárosi
jogszabályban meghatározott
követelményeinek a kérelemben kerületi) hivatala
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.

IGEN

IGEN

NEM

IGEN
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10083

A Kormány 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal kapcsolatos módosításáról
A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 1–3., 8., 16–18., 24. és 28. pontjában;
a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
28. pontjában;
a 3. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
35/A. § (1) bekezdésében;
a 4. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában;
az 5–6., 8., 13–15., 18–21., 24–27., 29–30., 32., 34–36., 38–41., 43., 46–49., 51–60., 63–64., 66–67., 69–71., 73–79. alcím tekintetében
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában;
a 7. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f ) pontjában;
a 9. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontjában;
a 10. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § 26. pontjában;
a 11. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdésében, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában;
a 12. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában;
a 14–15., 24–27., 29–30., 32., 34–36., 38–41., 43., 47–49., 51–54., 56–59., 63–64., 66–67., 69–71., 74–79. alcím tekintetében
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában;
a 16., 42., 68., 80., 83–84. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében;
a 17. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában;
a 22. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában;
a 23. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában;
a 28. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában;
a 31. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában;
a 32. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés d) és e) pontjában;
a 33. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés d) pontjában;
a 37. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában;
a 44. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában;
a 45. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában;
az 50. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában;
a 61. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdésében;
a 62. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában;
a 72. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g) pontjában;
a 81. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
21a. pontjában;
a 82. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont
ad) alpontjában;
a 85. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján;
a 65. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva;
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Bt. vhr.) 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A műszaki-biztonsági irányítási rendszert az MBFSZ hagyja jóvá, és a rendszer gyakorlatban történő
alkalmazását a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet szerint illetékes kormányhivatal
ellenőrzi.”
2. §		
A Bt. vhr.
a)
1. § (6) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)” szövegrész helyébe
a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg,
b)
1/D. §-ában az „MBFH-hoz” szövegrész helyébe az „MBFSZ-hez” szöveg,
c)
2. § (3b), (3d), (3f ) és (4) bekezdésében, 4. § (10) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 12/B. § (1), (4),
(5) és (8) bekezdésében, 25/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 32/E. §-ában, 35. § (6) bekezdésében, 35. §
(8) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg,
d)
2. § (4) bekezdésében az „előkészítésére, lebonyolítására” szövegrész helyébe az „előkészítésével,
lebonyolításával közvetlenül és közvetetten érintett feladatokra,” szöveg,
e)
8. § (5) bekezdés c) pontjában az „Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásba”
szövegrész helyébe az „állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartásba” szöveg,
f)
10/A. § (1) bekezdésében az „MBFH-nak” szövegrész helyébe az „MBFSZ-nek” szöveg,
g)
12/B. § (5) bekezdésében az „MBFH-t” szövegrész helyébe az „MBFSZ-t” szöveg,
h)
25. § (12) bekezdésében a „kormányhivatallal” szövegrész helyébe a „bányafelügyelettel” szöveg, az „az MBFH
vagy a kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a bányafelügyelet” szöveg, a „kormányhivatal hatósági letéti”
szövegrész helyébe a „bányafelügyelet hatósági letéti” szöveg,
i)
33. § (1) bekezdésében a „térítésmentesen az MBFH” szövegrész helyébe a „térítésmentesen az MBFSZ”
szöveg, az „MBFH, az MGSZ” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg,
j)
33. § (2) bekezdésében az „MBFH állományába” szövegrész helyébe az „MBFSZ állományába” szöveg, az „MBFH
elnöke” szövegrész helyébe az „MBFSZ elnöke” szöveg,
k)
35. § (12) bekezdésében az „MBFH-nál” szövegrész helyébe az „MBFSZ-nél” szöveg,
l)
4. számú melléklet címében az „A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe az „A Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti a Bt. vhr.
a)
8/A. § (2) bekezdésében az „a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) szakértőként
történő bevonásával” szövegrész,
b)
8/B. § (1) bekezdésében az „– az MFGI szakértőként történő bevonásával –” szövegrész,
c)
35/C. §-a.

2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a „Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

3. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
1. melléklet 42. pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat” szöveg lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 103. szám

10085

4. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006.
(II. 3.) Korm. rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH)” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg,
b)
6. § (1) bekezdésében és a 7. § (2a) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg
lép.

5. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg
és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és
kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében a „Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

6. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat C:7, C:8 és C:21 mezőjében a „Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

7. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat A:64, A:65 és A:66 mezőjében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg,
b)
2. pontjában foglalt táblázat A:16 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe
a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg, B:16 mezőjében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ”
szöveg
lép.

8. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
2. számú mellékletében foglalt táblázat C:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

9. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdésében a „Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.
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10. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet 24. számú mellékletében foglalt táblázat F:25, F:26, F:38 és F:39 mezőjében a „Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

11. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

12. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
a)
2. § (5) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak (a továbbiakban: MBFH)” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak (a továbbiakban: MBFSZ”) szöveg,
b)
8. § (1) és (1a) bekezdésében, a 8/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ”
szöveg,
c)
8. § (1a) bekezdésében az „MBFH-nak” szövegrész helyébe az „MBFSZ-nek” szöveg,
d)
8. § (6) bekezdésében az „MBFH-nak” szövegrész helyébe az „MBFSZ-nek” szöveg
lép.

13. A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat C:8 és C:9 mezőjében a „Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

14. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosítása
16. §		
A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a)
1. számú mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. számú mellékletében foglalt táblázat C:10 és C:11 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal”
szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.
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15. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és
Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet
a)
1. számú mellékletében foglalt táblázat E:12 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. számú mellékletében foglalt táblázat C:9 és C:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal”
szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

16. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
a)
1/A. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt”
szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat D:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

17. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a)
126. § (2) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg,
b)
126. § (2) és (3) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg,
c)
5. számú melléklet II. Fejezet A) pont 13. és 14. alpontjában az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg,
lép.

18. A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat C:7 és C:8 mezőjében
a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

19. A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú
projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat C:7 és C:8 mezőjében a „Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

10088

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 103. szám

20. A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat C:8 és C:9 mezőjében
a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

21. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
2. számú mellékletében foglalt táblázat C:7 és C:8 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

22. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 3. pontjában a „Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Földtani
Szolgálat” szöveg lép.

23. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet 1. melléklet 2063 nyilvántartási számú sorában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

24. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási
területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

25. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
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b)
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2. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg

lép.

26. A magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
A magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat D:9 és D:18 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe
a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

27. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
29. §		
Hatályát veszti a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.)
Korm. rendelet.

28. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
módosítása
30. §		
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet
B) pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat” szöveg lép.

29. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:5 és C:9 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

30. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet
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a)
b)

1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat C:8 és C:9 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg

lép.

31. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és
terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 103/2011. Korm. rendelet)
a)
2. § (1) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH), a Magyar Földtani
és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI)” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
(a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg
b)
2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1), (4) bekezdésében és (7) bekezdésében, 6. §
(1) bekezdésében, 6. § (5)–(7) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe
az „MBFSZ” szöveg,
c)
4. § (3) bekezdésében az „MBFH-nak” szövegrész helyébe az „MBFSZ-nek” szöveg,
d)
5. § (1) bekezdésében az „MBFH az MFGI bevonásával” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg,
e)
6. § (2) bekezdésében az „MBFH-t” szövegrész helyébe az „MBFSZ-t” szöveg,
f)
6. § (3) bekezdésében az „MBFH” szövegrészek helyébe az „MBFSZ” szöveg
lép.
34. §		
Hatályát veszti a 103/2011. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „az MFGI,” szövegrész.

32. A magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül
helyezése
35. §		
Hatályát veszti a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet.

33. A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló
273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
36. §		
A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.)
Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

34. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:16 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:16 és C:17 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.
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35. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

36. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint
az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
módosítása
39. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:17 és C:18 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

37. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása
40. §		
A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésében a „Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

38. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.)
Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:17 és C:18 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

39. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása
42. §		
A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:16 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
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b)

2. mellékletében foglalt táblázat C:17 és C:18 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg

lép.

40. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
43. §		
A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat D:9 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe
a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe
a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

41. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
44. §		
A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.)
Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:12 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:8 és C:9 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

42. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
45. §		
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt I. táblázat E:16 mezőjében a „Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

43. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi
gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs
gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:10 és C:11 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.
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44. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
47. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sorában
a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

45. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
módosítása
48. §		
A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 6/2013.
(I. 18.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:)
„e) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ),”
49. §		
A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontjában az „MBFH-t” szövegrész helyébe az „MBFSZ-t”
szöveg lép.

46. A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása
50. §		
A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:16 mezőjében a „Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

47. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez
kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása
51. §		
Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs
termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:9 és C:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

48. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
módosítása
52. §		
A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:8 és C:9 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.
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49. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia
Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített
adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. §
(5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi
és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet
módosítása
53. §		
A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a környező
utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos
szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes
kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013.
(V. 16.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

50. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
módosítása
54. §		
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés
l) pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat” szöveg lép.

51. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása
55. §		
A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:19 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

52. A Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása
56. §		
A Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:9 és C:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.
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53. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához
szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
57. §		
A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:14 és C:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

54. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi
tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
58. §		
Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése
és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.)
Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:16 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:13 és C:14 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

55. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
59. §		
A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:17 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

56. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
60. §		
A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 és E:14 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:9 és C:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.
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57. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása
61. §		
A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:14 és C:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

58. A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
62. §		
A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 és E:14 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:9 és C:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

59. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
63. §		
A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet
a)
2. mellékletében foglalt táblázat E:11 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
3. mellékletében foglalt táblázat C:16 és C:17 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

60. A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő
emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
64. §		
A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű
megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében
foglalt táblázat C:12 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat” szöveg lép.
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61. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
65. §		
Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.)
Korm. rendelet 3/A. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal”
szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

62. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló
94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása
66. §		
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Magyar Földtani és Geofizikai Intézet” szövegrész helyébe a „Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

63. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
módosítása
67. §		
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező
hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 és E:14 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:9 és C:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

64. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
68. §		
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:17 és C:18 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

65. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
69. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet I) pontjában foglalt
táblázat A:4 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat” szöveg lép.
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66. Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása
70. §		
Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 és E:14 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:9 és C:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

67. A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása
71. §		
A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:14 és E:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:10 és C:12 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

68. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
72. §		
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés l) pontjában, 12. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 13. §
(3) bekezdés a) pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálatot” szöveg lép.

69. A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok
a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
73. §		
A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén”
programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:10 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:15 és C:16 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.
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70. Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása
74. §		
Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:14 és E:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:10 és C:12 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

71. A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása
75. §		
Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:14 és E:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:10 és C:12 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

72. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről,
illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
76. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és
elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén
fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
A:12, A:13, A:14, A:15 és A:16 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe
a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
A:33 mezőjében a „Magyar Földtani és Geofizikai Intézet” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat” szöveg
lép.

73. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
77. §		
A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:16 és C:17
mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”
szöveg lép.
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74. A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
78. §		
A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:15 és E:16 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:10 és C:12 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

75. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
79. §		
Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:14 és C:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

76. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
80. §		
A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:14 és C:15 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

77. A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása
81. §		
A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:15 és C:16 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.
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78. A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása
82. §		
A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.)
Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:12 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:17 és C:18 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

79. A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása
83. §		
A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat E:12 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:16 és C:17 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

80. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
84. §		
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pontjában foglalt táblázat C:8 és C:15 mezőjében, valamint
8. melléklet I. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe
a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

81. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási
költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
85. §		
A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és
szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében a „Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet” szöveg lép.

82. A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
86. §		
A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § v) pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal”
szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész lép.

10102

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 103. szám

83. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
87. §		
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdésében és 21. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalt” szövegrész helyébe Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot” szöveg lép.

84. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
88. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 75. § (3) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt” szövegrész helyébe a „Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálatot” szöveg lép.

85. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
89. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. §
(7) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat” szöveg lép.

86. Záró rendelkezések
90. §		
Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában
a 2. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi
CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában,
valamint 15a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai
felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős
intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet] „Kohéziós Alap
közreműködő szervezet” alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közszolgáltatási célú eszközrendszer működtetésére,
vagyonkezelésére irányuló közszolgáltatási, üzemeltetési, vagyonkezelési szerződések és módosításuk létrejöttéhez,
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illetve hatályossá válásához a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló eszközrendszer üzembe helyezésétől
számított öt évig a közreműködő szervezet hozzájárulása is szükséges.”
2. §		
Az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § Az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 163/2017. (VI. 28.)
Korm. rendelettel [a továbbiakban: 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet] megállapított 28/A. §-t a 163/2017. (VI. 28.)
Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási, valamint közszolgáltatási, üzemeltetési, vagyonkezelési jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.”
3. §		
Hatályát veszti az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése.

2. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet mellékletében foglalt táblázat B:5 mezőjében a „Részvénytársaság” szövegrész helyébe
a „Részvénytársaság, Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

3. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(2) A miniszter a FAIR-ban nyilvántartott adatok adatgazdája. A miniszter által vezetett minisztérium monitoring
tevékenységek ellátásáért felelős állami vezetője (a továbbiakban: monitoring felelős) gondoskodik a miniszter
adatgazdai feladatainak ellátásáról, gyakorolja az adatgazda jogait, teljesíti annak kötelezettségeit.
(3) A monitoring felelős gondoskodik az alkalmazásgazda feladatainak ellátásáról.”
6. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A monitoring felelős biztosítja a FAIR és az EMIR alkalmazás-üzemeltetéshez szükséges beállítások elvégzését és
a kapcsolódó feladatok ellátását.”
7. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A FAIR KR révén a monitoring egység)
„c) gondoskodik a támogatáskezeléshez szükséges adatoknak az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszerből,
a cégnyilvántartási és céginformációs rendszerből, valamint a civil szervezetek nyilvántartására szolgáló informatikai
rendszerből való átvételéről és biztosításáról az érintett szervezetek számára,”
8. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
1.
5. § (1) bekezdés f ) pontjában a „3. és 4. §-ban meghatározott szervek” szövegrész helyébe a „Kormány”
szöveg,
2.
6. alcíme címében az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg,
3.
6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg,
4.
6. § (1) bekezdés b) pontjában az „ellátja” szövegrész helyébe az „irányítja” szöveg,
5.
6. § (2) bekezdésében az „egység végzi” szövegrész helyébe a „felelős irányítja” szöveg,
6.
7. § (1) bekezdésében az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg,
7.
11. § (1) bekezdésében az „egységtől” szövegrész helyébe a „felelőstől” szöveg,
8.
11. § (2) bekezdésében a „monitoring egység” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium”
szöveg, a „kiszolgálása” szövegrész helyébe a „kiszolgálása és a FAIR használata” szöveg,
9.
12. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „A 11. § (2) bekezdése”
szöveg,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
lép.

13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „révén a monitoring egység” szövegrész helyébe az „útján
a monitoring felelős” szöveg,
13. § (2) bekezdés b) pontjában az „a pályázók” szövegrész helyébe az „az igénylők” szöveg,
13. § (3) bekezdésében az „egység gyűjti és a FAIR KR-ben gyűjti és rögzíti” szövegrész helyébe a „felelős
a FAIR KR útján gyűjti” szöveg,
13. § (4) bekezdésében az „egység részére a monitoring egység által” szövegrész helyébe a „felelős részére
az általa” szöveg,
14. §-ában az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg,
16. §-ában az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg,
17. §-ában az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg,
19. § (1) bekezdésében az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg,
22. § (1) bekezdés a) pontjában az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg,
22. § (1) bekezdés b) pontjában az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg,
24. §-ában az „egységgel” szövegrész helyébe a „felelőssel” szöveg,
25. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg,
25. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „egység” szövegrész helyébe a „felelős” szöveg, és
25. § (2) bekezdés i) pontjában az „információs” szövegrész helyébe az „és információs” szöveg

9. §		
Hatályát veszti a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
a)
6. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a monitoring egységet vezető állami vezető útján” szövegrész,
b)
12. § (1) bekezdése,
c)
25. § (2) bekezdés g) pont 2. alpontjában az „a monitoring egységet vezető állami vezető útján” szövegrész és
d)
25/B. §-a.

4. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 47. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt az irányító hatóság határozza meg. Ezen időszakon
belül az irányító hatóság egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén egy vagy több értékelési szakaszt határozhat
– standard eljárásrend esetén határoz – meg. Egy értékelési szakasz meghatározása esetén a támogatási kérelem
benyújtására nyitva álló időszak első és utolsó napja között legalább 30 napnak kell eltelnie. Több értékelési szakasz
esetén az értékelési határnap és a következő értékelési szakasz első napja között legfeljebb hét napos szünet
határozható meg. Ez a rendelkezés nem zárja ki az 53. §-ban foglaltak alkalmazását.”
11. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 70/A. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki, és a (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha az értékelő tisztázó kérdés feltevésére tesz javaslatot, az irányító hatóság a javaslat beérkezését követő
öt napon belül megküldi a tisztázó kérdést a támogatást igénylő részére. Ha több értékelő tesz javaslatot tisztázó
kérdés feltevésére, akkor a javaslatokat együttesen, az utolsó javaslat beérkezését követő öt napon belül kell
megküldeni.
(2b) A (2) bekezdés szerinti minőségellenőrzést a tartalmi értékelés értékelő általi – a pályázati e-ügyintézés
felületen történt – beküldésétől számított öt napon belül le kell zárni. A minőségellenőrzés során észlelt hiba vagy
hiányosság esetén az irányító hatóság egyszer adhatja vissza a tartalmi értékelést javítás céljából az értékelő részére.
(3) Ha az értékelők által elkészített értékelések eredménye között 30%-nál nagyobb az eltérés, az irányító hatóság
– a döntés-előkészítő bizottság ülését megelőzően – újraértékelést rendel el.”
12. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 120. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tizenöt
napon belül köteles beszámolót benyújtani a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt
eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A mérföldkőben vállalt eredmények alátámasztását szolgáló
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dokumentumokat a beszámolóhoz kell csatolni. Az irányító hatóság felhívásonként dönt arról, hogy az egyes
mérföldkövekhez tartozó beszámolók benyújtásával egyidejűleg szükséges-e kifizetési igénylést is benyújtani.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 120. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak
abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át,
de legalább a kétszázezer forintot. Az irányító hatóság felhívásonként e mértékeknél alacsonyabb mértékeket
is megállapíthat. Az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkő elérését
megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás
összege meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.”
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 120. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az irányító hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti, elutasítása esetén
felfüggesztheti a támogatás folyósítását a beszámoló szakmai jóváhagyásáig.”
13. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek egyszer, a kapcsolódó költség elszámolásra való
benyújtásakor kell a kifizetési igényléshez benyújtani. Ha többször is felmerül a kapcsolódó költség, úgy elegendő
az alátámasztó dokumentumokat egyszer, a felmerülő költséggel való elszámolást tartalmazó első kifizetési
igénylésben benyújtani, a későbbiekben pedig csak akkor, ha az adott dokumentumban változás történt, vagy új
dokumentumot állítottak ki.”
14. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a kifizetési igénylés vagy a szakmai beszámoló hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított harminc
– szállítói finanszírozás esetén tizenöt – napon belül, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével az adott
igénylésben vagy beszámolóban szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra, illetve a hiba
javítására kell felhívni a kedvezményezettet, a 37. §-ban foglaltak figyelembevételével. A hiánypótlással érintett
elszámoló bizonylat kifizetése ezzel egyidejűleg felfüggesztésre kerül. Ha a záró kifizetési igényléshez kapcsolódó
záró szakmai beszámoló szorul hiánypótlásra, valamennyi elszámoló bizonylat kifizetése felfüggesztésre kerül.
(2) Időközi kifizetési igénylésnél vagy szakmai beszámolónál legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor hiánypótlásra.
(3) Ha a kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylés, szakmai beszámoló vagy annak egy
része ellentmondásos információkat tartalmaz, az irányító hatóság a hiánypótlást követően egy alkalommal
az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a kedvezményezettől
legfeljebb három napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában, a 37. §-ban foglaltak figyelembevételével.
(4) Az időközi kifizetési igényléshez kapcsolódó tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidő
a jogszabályban előírt kifizetési határidőt felfüggeszti a tisztázó kérdéssel érintett elszámoló bizonylat tekintetében.”
15. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá
a § a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A támogatási előlegigénylést, valamint a mérföldkő elérését követően benyújtandó beszámolót
a konzorciumvezető nyújthatja be azzal, hogy a konzorciumi tag részére igényelt támogatási előleggel,
beszámolóval kapcsolatos információkat a konzorciumi tag is rögzítheti a monitoring és információs rendszerben.
(3a) Időközi kifizetési igénylést konzorciumi tag is benyújthat.
(3b) A záró kifizetési igénylést a konzorciumvezető nyújthatja be azzal, hogy a konzorciumi tag nevére kiállított
elszámoló bizonylatokkal kapcsolatos információkat a konzorciumi tag is rögzítheti a monitoring és információs
rendszerben.”
16. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/Q. §-sal egészül ki:
„201/Q. § Az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 163/2017. (VI. 28.)
Korm. rendelettel [a továbbiakban: 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseket a 163/2017.
(VI. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.”
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17. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
1. melléklete a 2. melléklet,
c)
5. melléklete a 3. melléklet és
d)
6. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.
18. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdés 17. pontjában a „mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a” szövegrész helyébe a „záró
kifizetési igénylés esetén az utolsó mérföldkőhöz kapcsolódó” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés e) pontjában az „egymilliárd” szövegrész helyébe a „hárommilliárd” szöveg,
c)
65. § (2) bekezdésében az „egymilliárd” szövegrész helyébe a „hárommilliárd” szöveg,
d)
67. §-ában az „egymilliárd” szövegrész helyébe a „hárommilliárd” szöveg,
e)
77. § (5) bekezdésében a „személy vagy mikro-, kis- és középvállalkozás” szövegrész helyébe a „személy,
mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat” szöveg,
f)
99. § (1) bekezdésében a „kezdeményezi” szövegrész helyébe a „kezdeményezheti” szöveg,
g)
116. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében az „önkormányzat” szövegrész helyébe az „önkormányzat,
önkormányzati társulás” szöveg,
h)
118/A. § (5a) bekezdésében az „50%-ának teljesítését követően” szövegrész helyébe az „50%-át meghaladó
teljesítése esetén” szöveg,
i)
120. § (3) bekezdésében a „Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású” szövegrész helyébe
az „Utófinanszírozású” szöveg,
j)
122. § (2) bekezdésében az „elszámoló” szövegrész helyébe az „Az elszámoló” szöveg, a „került” szövegrész
helyébe a „került.” szöveg, és
k)
123. § (4) bekezdés a) pontjában a „kérelem formanyomtatványt” szövegrész helyébe a „kérelmet” szöveg
lép.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
6.8. pontjában az „egymilliárd” szövegrész helyébe a „hárommilliárd” szöveg,
b)
49.3. pontjában az „esetén” szövegrész helyébe az „esetén a tartalmi értékelést egy értékelő végzi, és” szöveg,
c)
67.3. pontjában az „Egy mérföldkő határidejének elérésekor a kedvezményezettnek a 120. § szerint, utolsó”
szövegrész helyébe az „A kedvezményezettnek az utolsó” szöveg,
d)
76.4. pontjában a „hatóság haladéktalanul” szövegrész helyébe a „hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség
haladéktalanul” szöveg,
e)
83.1. pont c) alpontjában a „hatóságot” szövegrész helyébe a „hatóságot, EMVA esetén a kifizető
ügynökséget” szöveg,
f)
87. pont nyitó szövegrészében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség”
szöveg,
g)
149.2. pont nyitó szövegrészében a „kérelem formanyomtatványon” szövegrész helyébe a „kérelemben”
szöveg, és
h)
180.1. pontjában a „kérelem formanyomtatványban” szövegrész helyébe a „kérelmében” szöveg
lép.
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
a)
2.3.2.6. pontjában a „11.” szövegrész helyébe a „13.” szöveg,
b)
3.2.2. pontjában az „5%-át” szövegrész helyébe a „7%-át” szöveg, és
c)
3.12.6. pontjában az „összegét” szövegrész helyébe az „összegét, valamint a 3.12.1a. pont szerinti
legmagasabb összeget” szöveg
lép.
(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet
a)
III. 1.2.5. pontjában a „szerződés aláírása és hatálybalépése” szövegrész helyébe a „szerződés – a Ptk. 6:70. §
(2) bekezdése szerinti esetben a külön okiratba foglalt, a Ptk. 6:66. §-a szerinti elfogadó jognyilatkozat –
aláírása és hatályossá válása” szöveg, és
b)
III. 10.4.2.4. pontjában a „Támogatás” szövegrész helyébe az „Az elszámoló bizonylat támogatás” szöveg
lép.

10107

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 103. szám

19. §

(1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
115. § (4) bekezdés d) pontjában az „és formai” szövegrész,
b)
120. § (2) bekezdése,
c)
120. § (2a) bekezdésében az „ , ekkor a szakmai beszámoló nem képezi a kifizetési igénylés részét” szövegrész,
d)
120. § (3) bekezdésében a „mérföldkő elérését megelőzően” szövegrész,
e)
128. § (2) bekezdése és
f)
133. § (2) bekezdés c) pontja.
(2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
32.1. pontjában az „az értékelő megítélése alapján” szövegrész és az „az értékelő kezdeményezésére”
szövegrész,
b)
67.4. pontja,
c)
137.2. pontjában az „– ideértve a mérföldkőhöz benyújtott igénylés esetén az annak részét képező szakmai
beszámolót is –” szövegrész,
d)
140.3. pontja,
e)
140.5. pontjában a „Jó tételezés kizárólag akkor lehetséges, ha a szakmai beszámoló elfogadásra kerül.”
szövegrész és
f)
143.1. pont d) alpontja.

5. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–8. §, a 9. § a)–c) pontja, a 10. és 11. §, a 17. § a) és c) pontja, a 18. § (1) bekezdés f )–h), j) és k) pontja, a 18. §
(2) bekezdés b) és d)–h) pontja, a 18. § (3) és (4) bekezdése, a 19. § (1) bekezdés a) pontja, a 19. § (2) bekezdés
a) pontja, valamint az 1. és 3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
(3) A 12. § (1) és (3) bekezdése, a 13–15. §, a 17. § b) és d) pontja, a 18. § (1) bekezdés a) és i) pontja, a 18. § (2) bekezdés
c) pontja, a 19. § (1) bekezdés b)–f ) pontja, a 19. § (2) bekezdés b)–f ) pontja, valamint a 2. és 4. melléklet
az e rendelet kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
(4) A 9. § d) pontja 2017. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3. A felhívás keretösszegének módosítása során a 44., 52. és 53. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 134/B.1. és 134/B.2. ponttal és az azokat megelőző
címmel egészül ki:

„A támogatási előleg terhére a szállítónak nyújtott előlegre vonatkozó speciális szabályok
134/B.1. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az a közlekedésfejlesztési vagy környezeti és energiahatékonysági
tárgyú projektet megvalósító közszféra szervezet kedvezményezett, amely
a) fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárnál köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére a kincstárnál fizetési számlával rendelkezik, és
b) a 129. § (5) bekezdése szerinti egyetértés alapján utófinanszírozás keretében támogatási előlegben részesül,
a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító
részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50%-ának, szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának
megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét.
134/B.2. A 134/B.1. pont szerinti esetben a kedvezményezett köteles biztosítékot kérni a Kbt. hatálya alá tartozó
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és a folyósított előleg
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben.”
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2. melléklet a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 109.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„109.2. Rendeltetésszerű a felhasználás, ha a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés az ellenőrzési
szempontoknak megfelel, és a benyújtott elszámoló bizonylatok egy része vagy egésze jóváhagyásra kerül.
Az irányító hatóság döntése alapján a benyújtott kifizetési igénylés elutasítása önmagában nem jelenti a támogatás
nem rendeltetésszerű felhasználását.”

3. melléklet a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő
mező lép:
[Elszámolható költség/Összes
elszámolható költség maximális mértéke
(%)]

[Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt
környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok
elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési
tervek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.)
A közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségét a százalékos korlátnak való
megfelelés ellenőrzésekor nem kell figyelembe venni.]

7

2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.12.1a. ponttal egészül ki:
„3.12.1a. A felhívásban elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összege nem
haladhatja meg a 15,5%-ot, kölcsön formájában nyújtott pénzügyi eszköz esetén a 23,5%-ot.”

4. melléklet a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet II. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Időközi kifizetési igénylés esetén az igényelt támogatási összeg eléri a 120. § (3) bekezdésében vagy a támogatási
szerződésben rögzített minimumot.”

A Kormány 164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában)
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„1. ellenőrző szervezet: a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben
(a továbbiakban: Stv.) meghatározott illetékes ellenőrzési feladatokat ellátó sportpolitikáért felelős miniszter,
valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult
szervezet támogatása esetén az illetékes ellenőrzési feladatokat ellátó látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége;”
(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában)
„3. képzéssel összefüggő feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési
koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által
támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra
szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez
benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, – a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU
bizottsági rendelet) 31. cikkében meghatározottak szerint – a Tao. tv.-ben meghatározott látvány-csapatsport
Stv. szerinti országos sportági szakszövetsége (a továbbiakban: szakszövetség) vagy a sportköztestület Stv.-ben
meghatározott képzési, továbbképzési feladatainak ellátása során a szakszövetségnél vagy a szakszövetség felkérése
alapján a szakszövetség tagjaként működő, a képzést folytató vagy abban részt vevő sportszervezetnél, utánpótlásnevelés fejlesztését végző alapítványnál vagy a sportköztestületnél felmerülő költségek, kiadások az alábbiak
szerint:
a) az oktatók személyi jellegű költségei,
b) az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,
c) egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,
d) az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt
céljaira használják,
e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,
f ) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható
költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből
munkavégzéssel eltöltött idő levonása után,
g) a képzésben részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalók képzés idejére szükséges szállásköltsége;”
(3) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
[A rendelet alkalmazásában
tárgyi eszköz beruházás, felújítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő,
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát
megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra
lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása
érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelről szóló törvényben meghatározott
beruházás, felújítás – az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és személygépkocsi beszerzése kivételével – ,
ideértve]
„h) a számvitelről szóló törvény szerinti immateriális javak beszerzését, előállítását.”
2. §

(1) A Rendelet 10. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Ha az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a támogatási időszakra vonatkozóan eredetileg
jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímen belül elkülöníthető szakmai
programelemek (támogatási aljogcímek) átcsoportosítására vagy szakmai programelemeken belüli módosítására
vonatkozóan merültek fel, a sportfejlesztési program ennek megfelelő módosítását a támogatott szervezet
– a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – kérelmezheti a jóváhagyást végző
szervezetnél. A jóváhagyást végző szervezet a kérelemről az Stv. 22. § (7) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében
a sportfejlesztési program módosítására megállapított ügyintézési határidőn belül dönt a kérelem elfogadásáról
vagy elutasításáról. Támogatási jogcímen belüli módosítás egy támogatási időszakban legfeljebb 3 alkalommal
– legkésőbb május 31-ei benyújtási határidővel – kérelmezhető. A támogatási jogcímen belüli módosítás
nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott
támogatás legnagyobb mértékének és a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének
növelésére. A támogatási jogcímen belüli módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott
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dokumentumok közül a kérelem elbírálásához szükséges szakmai és költségterv támogatási jogcímen belüli
módosítással érintett részét kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.”
(2) A Rendelet 10. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A támogatott szervezet a támogatási időszak során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző
szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó, a sportfejlesztési program jóváhagyásakor megtett, a támogatáshoz
tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozata módosítását. A módosítási kérelem nem
irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének
növelésére, valamint nem irányulhat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő
jogcím, aljogcím támogatására. A módosítási kérelemhez csatolni kell a 4. § (2) bekezdésében meghatározott
dokumentumokat, nyilatkozatokat a jóváhagyást végző szervezet részére.”
3. §

(1) A Rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A támogatott szervezet az elszámolása során az adott elszámolási időszak végéig, de legkésőbb augusztus
14-ig pénzügyileg teljesített számlákkal számol el. A megállapodás, szerződés szerinti teljesítésre és számlakiállításra
az adott támogatási időszak végéig kerülhet sor.”
(2) A Rendelet 11. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a támogatott szervezet a Tao. tv. 30/I. §-a értelmében az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N) és SA.46615
(2016/N) számú határozatának hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási
szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével az e rendeletben foglaltak szerint köteles
elszámolni.”
(3) A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előrehaladási jelentéshez – az (5) bekezdésben meghatározottak szerint – részelszámolás is benyújtható.
Ha a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az előrehaladási jelentés áttanulmányozását
követően indokoltnak tartja, a támogatott szervezetnek részelszámolás benyújtását írhatja elő. Azon
programelemek tekintetében, amelyek utófinanszírozással valósulnak meg, részelszámolás a támogatási időszak
során bármikor benyújtható.”

4. §		
A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az elszámolást annak beérkezésétől számított
180 napon belül – részelszámolás benyújtása esetén 45 napon belül – megvizsgálja, és dönt az elszámolás
(részelszámolás) elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról. Az elszámolás lezárására nyitva álló
határidő indokolt esetben további 180 nappal meghosszabbítható.”
5. §		
A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az elszámolás ellenőrzése során – ideértve
a helyszíni ellenőrzést is – azt állapítja meg, hogy
a) a támogatás felhasználása során a támogatott szervezet eltért a jóváhagyott sportfejlesztési programban
foglaltaktól, és neki felróható módon nem teljesített a sportfejlesztési programban vállalt kötelezettségeket vagy
azok egy részét,
b) a nem szabályszerűen vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás összegével a támogatott szervezet
nem tud az e rendeletben foglaltak szerint elszámolni, vagy
c) a támogatott szervezet a 11. § (1) bekezdése szerinti határidőben nem nyújtotta be az elszámolását,
a támogatott szervezet a jogosulatlanul igénybe vett – jegybanki alapkamattal növelt összegű – támogatást 50%-os
mértékkel növelt összegben köteles az állam részére a 14. § (7) bekezdésében foglaltak szerint befizetni.”
6. §		
A Rendelet 15/B. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) és cd) alpontjában meghatározott jogcímekre nyújtott támogatás
és a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti támogatás esetén, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, b) pont bd),
bf ) alpontjában és d) pont dc), de) alpontjában meghatározott jogcímek szerinti, egyenként 500 ezer eurónak
megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a jóváhagyást végző szervezet adatot köteles
szolgáltatni az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke, illetve az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti egyedi határozata szerinti közzététel céljából.
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(4) A jóváhagyó szervezet (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatását és a közzétételt az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”
7. §		
A Rendelet 16. §-a a következő (17)–(22) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Röplabda sportágban a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatás esetén
– a (18) bekezdésben foglaltak kivételével −, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont ca), cc)–ce) alpontja
szerinti támogatás esetén a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem jóváhagyást végző szervezet részére
történő benyújtásának határideje a 2017. évben a 2017. július 15-e és 2017. szeptember 15-e közötti időszak.
Az igényelt támogatás alapján – a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti támogatás kivételével –
leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelyek teljesítése és kifizetése 2017. július 1-jét
követően történik. A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti támogatás esetén az igényelt
támogatás alapján leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelynek teljesítésére és kifizetésére
a kérelem benyújtását követően kerül sor.
(18) Röplabda sportágban az olyan támogatásra jogosult szervezet támogatása esetén, amely vonatkozásában
a Tao. tv. 30/I. §-a alkalmazandó, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem jóváhagyást végző szervezet
részére történő benyújtásának határideje a 2017. évben az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának
napját követő naptól számított 2 hónap. Az Európai Bizottság határozata meghozatalának naptári napját
az adópolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett közleményével állapítja meg. Az e bekezdés hatálya alá tartozó támogatások esetén az igényelt támogatás
alapján leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelynek teljesítésére és kifizetésére a kérelem
benyújtását követően kerül sor.
(19) Röplabda sportágban a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatás esetén a 4. §
(1) bekezdésében meghatározott kérelem jóváhagyást végző szervezet részére történő benyújtásának határidejét és
a költségek, ráfordítások elszámolhatóságát a (18) bekezdésben meghatározott módon kell megállapítani.
(20) A Tao. tv. 30/I. §-ának hatálya alá nem tartozó támogatás igénybevételére jogosult szervezet a 2017–2018-as
támogatási időszakra vonatkozó, tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímre irányuló kérelmét 2017. július 15-e és
2017. szeptember 15-e között is benyújthatja.
(21) E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított
a) 2. § (1) bekezdés 3. pontját és 9. pont h) alpontját, 11. § (1a) és (3) bekezdését, továbbá 13. § (1) bekezdését
a Módr6. hatálybalépésekor még le nem zárt sportfejlesztési programok elszámolásaival összefüggésben,
b) 15. § (2) bekezdését a 2011–2012-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programokkal
összefüggésben,
c) 10. § (2), (3a) és (3b) bekezdését a 2011–2012-es támogatási időszaktól jóváhagyott módosításokkal
összefüggésben
is alkalmazni kell.
(22) E rendeletnek a Módr6.-tal megállapított 11. § (1b) bekezdését első alkalommal a 2017–2018-as támogatási
időszakban kell alkalmazni.”
8. §		
A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja és a Tao. tv. 30/I. § (2) bekezdése alapján a 2. § (1) bekezdés
3. pontjának megfelelően nyújtott támogatások képzési támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 5. szakaszával összhangban lehet nyújtani.”
9. §		
A Rendelet 21. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„c) a magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén című, SA.31722
(2011/N) és SA.46615 (2016/N) számú európai bizottsági határozat”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
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10. §		
A Rendelet
1.
2. § (3b) és (6c) bekezdésében, 7. § (2a) bekezdésében, 9. § (9) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében, 12. §
(2) és (3) bekezdésében, 13. § (2), (2a) és (4) bekezdésében, 14. § (2), (4), (5), (6a) és (8a) bekezdésében, 15/A. §
(1) bekezdésében, 15/B. § (2) bekezdésében, 15/C. § (7) bekezdésében az „ellenőrző szervezet” szövegrész
helyébe a „2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet” szöveg;
2.
4. § (7) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében a „Tao. tv. 22/C. §
(4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Tao. tv. 22/C. § (4), (4a) és (4b) bekezdésében” szöveg;
3.
6. § (4) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében az „ellenőrző szervezettel” szövegrész helyébe a „2. §
(1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezettel” szöveg;
4.
7. § (2a) bekezdésében az „ellenőrző szervezethez” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
illetékes ellenőrző szervezethez” szöveg;
5.
9. § (2) bekezdésében az „az ellenőrző szervezet által jóváhagyott” szövegrész helyébe az „a jóváhagyott”
szöveg;
6.
9. § (5) bekezdésében az „ellenőrző szervezetnek” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
illetékes ellenőrző szervezetnek” szöveg;
7.
10. § (2) bekezdésében a „mértékének” szövegrész helyébe a „mértékének és a sportfejlesztési program
szerinti összes támogatás összegének” szöveg;
8.
10. § (5) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében és 14. § (6) bekezdésében az „ellenőrző szervezetet”
szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet” szöveg;
9.
11. § (1) bekezdésében az „ellenőrző szervezethez” szövegrészek helyébe a „2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
illetékes ellenőrző szervezethez” szöveg;
10.
11. § (2) és (4b) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (11) bekezdésében, 15. § (1a) és
(2) bekezdésében és 15/C. § (6) bekezdésében az „ellenőrző szervezet” szövegrészek helyébe a „2. §
(1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet” szöveg;
11.
11. § (4b) bekezdésében az „5 napon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg;
12.
15. § (2) bekezdésében a „kizárja” szövegrész helyébe a „kizárhatja” szöveg;
13.
15. § (2) bekezdésében az „ezt a tényt” szövegrész helyébe az „a kizárás tényét” szöveg;
14.
15/B. § (1) bekezdésében a „július 15-éig” szövegrész helyébe az „október 30-áig” szöveg;
15.
15/B. § (2) bekezdésében a „látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, valamint az ellenőrző
szervezet” szövegrész helyébe a „jóváhagyást végző szervezetek” szöveg;
16.
18. § (2) bekezdésében a „800/2008/EK bizottsági rendelet” szövegrész helyébe a „651/2014/EU bizottsági
rendelet” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
2. § (1) bekezdés 6. pontjában és 9. pont c) alpontjában,
b)
2. § (3) bekezdés a) pontjában,
c)
7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában és b) pont bb) alpontjában és
d)
7. § (2c) bekezdésében
a „közhasznú” szövegrész.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. §		
E rendelet az EUMSz 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) hatálya alá
tartozó támogatást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete
a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Terrorelhárítási Központ megszervezi és végrehajtja
a) a miniszterelnök és a legfőbb ügyész állandó védelmét,
b) az a) pontban meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személynek a vele közös háztartásban élő
házas- vagy élettársa és gyermeke személyvédelmét, ha alapos okból védelmük szükséges,
c) az Rtv. 46. § (6) bekezdése szerint elrendelt, az a) pontban meghatározott feladatkörhöz kapcsolódóan
szükségessé váló, ideiglenes védelemben részesített személy védelmét.”
(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Készenléti Rendőrség megszervezi és végrehajtja)
„h) az 1. melléklet 1. pont 4. és 5. alpontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személynek
a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke személyvédelmét, ha alapos okból védelmük
szükséges [az (1) bekezdésben és az a)–f ) és h) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett személy].”

2. §		
Az R. 3. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy személyvédelmének elrendelése indokolt,
a Terrorelhárítási Központ határozza meg, hogy az (1) és (3a) bekezdésben meghatározott védelmi intézkedések
közül melyeket kell alkalmazni.
(9) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és az 1. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott személy
személyvédelmének szükségességéről, az ott meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személy
személyvédelmét ellátó javaslata alapján, a rendészetért felelős miniszter dönt.”
3. §		
Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §		
Az R.
a)
1. § (2) bekezdés a) pontjában az „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés a) pontjában”
szöveg,
b)
1. § (2) bekezdés d) pontjában az „az Rtv.” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés c) pontjában foglalt
kivétellel az Rtv.” szöveg,
c)
1. § (3) bekezdésében az „a)–f ) pontjában” szövegrész helyett az „a)–f ) és h) pontjában” szöveg,
d)
2. § c) pontjában az „élelmiszer-vegyészeti” szövegrész helyébe az „élelmiszerbiztonsági, továbbá a vegyi,
biológiai vagy nukleáris veszélyek felderítésére és elhárítására irányuló” szöveg,
e)
3. § (3a) pontjában az „a köztársasági elnöknek” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet 1. pont 1. és
3. alpontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személynek” szöveg,
f)
3. § (7) bekezdésében az „a köztársasági elnöknek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa,
valamint gyermeke” szövegrész helyébe az „az 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott személy” szöveg,
g)
4. § (1) bekezdésében az „a Készenléti Rendőrség” szövegrész helyébe az „az 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feladatkörében a Terrorelhárítási Központ, egyéb esetben a Készenléti Rendőrség” szöveg,
h)
4. § (2) bekezdésében az „az 1. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „az 1. § (1) bekezdés c) pontjában
vagy az 1. § (3) bekezdésében” szöveg,
i)
8/A. § c) pontjában a „Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház)” szövegrész
helyébe a „Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH Egészségügyi Központ)” szöveg,
j)
8/B. §-ában, 8/C. § (1) bekezdésében és 8/C. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „MH Honvédkórház”
szövegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ” szöveg,
k)
8/C. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 8/C. § (3) bekezdés b) pontjában, 8/D. § (4) bekezdésében és
8/F. § b) pontjában a „regionális” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei” szöveg,
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l)

8/F. § a) pontjában az „MH Honvédkórház főigazgatója” szövegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ
parancsnoka” szöveg

lép.
5. §

(1) Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdés f ) pontjában az „[az (1) bekezdésben és az a)–f ) pontban meghatározottak
a továbbiakban együtt: védett személy]” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R. 8/A. § c) pontjában a „készenléti” szövegrész.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelethez

A védett személy gyógyintézeti ellátására kijelölhető intézmények
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Budapest, Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Budapest, Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Budapest, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Budapest, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Budapest, Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
Budapest, Semmelweis Egyetem
Ajka, Magyar Imre Kórház
Baja, Bajai Szent Rókus Kórház
Balassagyarmat, Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
Balatonfüred, Állami Szívkórház
Berettyóújfalu, Gróf Tisza István Kórház
Békéscsaba, Békés Megyei Központi Kórház
Cegléd, Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Csorna, Csornai Margit Kórház
Debrecen, Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Debrecen, Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Dombóvár, Dombóvári Szent Lukács Kórház
Dunaújváros, Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
Eger, Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Esztergom, Vaszary Kolos Kórház
Fehérgyarmat, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Gyöngyös, Bugát Pál Kórház
Győr, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula, Békés Megyei Központi Kórház
Hatvan, Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Hódmezővásárhely, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó
Jászberény, Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Kalocsa, Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kaposvár, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Karcag, Kátai Gábor Kórház
Kazincbarcika, Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Kórház
Keszthely, Keszthelyi Kórház
Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun Megyei Kórház
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
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Kiskunhalas, Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kórház
Komárom, Selye János Kórház
Makó, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó
Marcali, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Mátészalka, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Mezőtúr, Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Mohács, Mohácsi Kórház
Mosonmagyaróvár, Karolina Kórház-Rendelőintézet
Nagyatád, Nagyatádi Kórház
Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya Kórház
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Orosháza, Orosházi Kórház
Ózd, Almási Balogh Pál Kórház
Pápa, Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
Pécs, Pécsi Tudományegyetem
Salgótarján, Szent Lázár Megyei Kórház
Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Siófok, Siófoki Kórház-Rendelőintézet
Sopron, Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Szeged, Szegedi Tudományegyetem
Szekszárd, Tolna Megyei Balassa János Kórház
Székesfehérvár, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szentes, Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely, Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tatabánya, Szent Borbála Kórház
Vác, Jávorszky Ödön Kórház
Veszprém, Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg, Zala Megyei Szent Rafael Kórház”

A Kormány 166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás megvalósításával 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) bekezdésének a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdésének 3. pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdésének 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikkének (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 ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest, XII. kerület belterület,
9628 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1125 Budapest, Felhő u. 8. szám alatti és a Budapest,
XII. kerület belterület, 9630/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1125 Budapest, Felhő u. 6/a
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szám alatti ingatlanokon megvalósuló Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházással
(a továbbiakban: Beruházás) függnek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek.
2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) 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.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
d)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
általános építésügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
rendészeti hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
10. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
11. hírközlési hatósági eljárások,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához,
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program keretében egyes közlekedési 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), d) és e) 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 a Modern Városok Program
keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt projektekhez (a továbbiakban: Beruházások) kapcsolódó,
a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket,
a)
amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek, ideértve a közműfejlesztési
és -csatlakozási munkákkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyeket is, továbbá
b)
amelyek az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból
telekalakítási eljárások jogerős befejezését 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.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

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
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1. melléklet a 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A
1.

A beruházás megnevezése

B
A beruházás megvalósításának helyszíne

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott

Eger, Kertész utca rekonstrukciója

Eger közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 5956, 6042,
6061, 6087, 6178/35, 6178/40, 6262,
6334/2, 6383/1, 6411, 6424, 6425,
10208/3, 10290/1 helyrajzi számú
ingatlanok

Heves Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

Szolnok, Tiszai kikötő és kapcsolódó
létesítmények

Szolnok közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 0856/4,
0891/2, 0892, 9711, 9722, 9744,
9753/1, 9754 helyrajzi számú
ingatlanok

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott

4.

Szolnok, Mester út és környéke
közlekedési hálózatának fejlesztése

Szolnok közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 717/1, 720/2,
722/6, 729/2, 729/3, 730, 731/2,
731/3, 731/4, 731/6, 731/8, 732,
749/5, 749/6, 749/7, 750, 751/2,
751/3, 766/121, 766/122, 769/2,
769/9, 769/11, 769/41, 769/43,
770, 774/4, 775, 776/59, 779, 1864
helyrajzi számú ingatlanok

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott

5.

Nagy forgalmú csomópontok és
állami tulajdonú utak (Zámori út,
Törökbálinti út) felújítása Érden

Érd és Tárnok települések
Pest Megyei Kormányhivatalt
közigazgatási területén belül
vezető kormánymegbízott
megvalósítandó, a Zámori utat és
a Törökbálinti utat érintő fejlesztések

2.

3.

2. melléklet a 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
termőföld védelmével összefüggő hatósági engedélyezési eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
erdészeti hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló 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), d) és e) 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
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Szombathely közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 5997/1, 6009, 6024/2, 6024/3, 6024/4, 6024/5, 6554/2 és 8260 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított
ingatlanokon a Szent Márton Terv II. üteme keretében megvalósuló,
a)
a Szent Márton út és környezetének megújítására,
b)
a Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére,
c)
az Ady tér és környezetének rehabilitációjára
irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében
az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik,
b)
a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki.
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(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
4. §		
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.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A Beruházások 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. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
8. hírközlési hatósági eljárások,
9. környezetvédelmi hatósági eljárások,
10. természetvédelmi hatósági eljárások,
11. útügyi hatósági eljárások,
12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. termőföld védelmével összefüggő hatósági engedélyezési eljárások,
16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. bányahatósági engedélyezési eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. erdészeti hatósági eljárások,
20. közegészségügyi hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési
eljárások,
22. azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához,
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános
Iskola bővítésével 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 e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § 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 kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Kistokaj közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 51/2 helyrajzi számú földrészleten, illetve ezen földrészletből
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program keretében megvalósuló Kistokaji Általános Iskola bővítésével (a továbbiakban: Beruházás)
összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §		
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.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki, azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §

(1) A Beruházás lebonyolítója, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója és építési műszaki
ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság.
(2) Az (1) bekezdés szerinti lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f ), j) és k) pontjában meghatározott feladatokon túlmenően
– az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat,
illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével,
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
általános építésügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
az 1–19. pontban meghatározott ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági
eljárások.
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelete
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet
1.
2. melléklete az 1. melléklet szerint és
2.
2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
2. §		
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet
1.
1. melléklet 10. alcímében a „107030 Szociális foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „107030 Szociális
foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás” szöveg,
2.
2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:85 mezőjében a „gyermekgondozási segély, gyermeknevelési
támogatás, gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, a terhességi, gyermekágyi segély”
szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, gyermek születésével
kapcsolatos szabadság megtérítése, csecsemőgondozási díj” szöveg,
3.
2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:115 mezőjében a „107030 Szociális foglalkoztatás” szövegrész
helyébe a „107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás” szöveg,
4.
2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:116 mezőjében az „a szociális foglalkoztatók önálló
intézményeiben történő szociális foglalkoztatással összefüggő” szövegrész helyébe az „a szociális
foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással, továbbá a fejlesztő foglalkoztatással
összefüggő” szöveg, és
5.
5. mellékletében foglalt táblázatban a „889120 Családi napközis ellátás” szövegrész helyébe a „889120
Napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 5. mellékletében foglalt táblázatban a „879010 Bentlakásos bölcsődei ellátás”
szövegrész.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2. pontja, 2. § 5. pontja, a 3. § és a 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelethez
1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 81. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(

A

B

„81

C)

Ide tartozik:
– a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás
központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében
az irányító szerv által nyújtott támogatás.
– a kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási
bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Ezen a kormányzati funkción kell kimutatni az államháztartás önkormányzati
alrendszerében azon transzfer jellegű pénzeszköz átadásokat, amelyeket finanszírozási
céllal teljesítenek egymás között az államháztartási szervek.”

2. melléklet a 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelethez
1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 76–77f sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(

A

„76
77

77a
77b

B

C)

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Ide tartozik:
– a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsődével és a munkahelyi bölcsődével,
a napközbeni gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, valamint a Gyvt. hatálya
alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
– a bölcsődei ellátások közül a bölcsőde és mini bölcsőde szervezeti keretei között
megvalósuló feladatok ellátását (104031),
– a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101
és 889102 szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Ide tartozik:
– a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint – a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott
szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszócsoporttal,
játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése, amennyiben a fenti feladatok bölcsőde
vagy mini bölcsőde keretei között kerül megvalósításra.
Nem itt kell elszámolni:
– a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde szervezeti keretek
között megvalósuló feladatok ellátását (104030),
– a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait (104035).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101
szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
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77c
77d

77e
77f
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104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Ide tartozik:
– a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek
részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba
sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű
bevételét a 889103 szakfeladaton kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
Ide tartozik:
– a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben dolgozók és más
munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton kell elszámolni.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1395/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
az EU Állandó Strukturált Együttműködéshez való magyar csatlakozásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország az EU Állandó Strukturált Együttműködéséhez annak indulásakor alapító tagként
csatlakozzon,
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy értesítse a Tanácsot és a Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselőt
Magyarország részvételi szándékáról, és megszavazza az EU Állandó Strukturált Együttműködés elindítását
a Tanácsban.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1396/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének előkészítéséről és lebonyolításáról
A Kormány
1. elfogadja a Visegrádi Csoport (a továbbiakban: V4) 2017. július 1. és 2018. június 30. napja közötti magyar
elnökségének hivatalos programját (a továbbiakban: Program), illetve az elnökségi arculat alapját képező logót;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2017–2018. évi magyar V4 elnökség
előkészítésének és lebonyolításának koordinálásáról, a kapcsolódó feladatok tárcák közötti összehangolásáról,
továbbá a 2017–2018. évi magyar V4 elnökségi arculat külső megjelenésének egységes meghatározásáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a minisztereket, hogy feladat- és hatáskörükben eljárva kezdeményező módon és összehangoltan segítsék
elő a Program megvalósítását, ideértve a magyar elnökséghez kapcsolódó programok, projektek és egyéb feladatok
megvalósításához szükséges források biztosítását;
Felelős:
a miniszterek
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve készítsen a Kormány
részére jelentést a Program megvalósulásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2018. augusztus 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1397/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Georgiával megvalósuló kulturális együttműködésről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy 2017-ben Magyar Napok Tbilisziben rendezvénysorozatra kerüljön sor Georgiában, ezért
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az eseménysorozathoz kapcsolódó rendezvények
megszervezéséről;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a Magyar Napok Tbilisziben rendezvénysorozathoz kapcsolódó programok megrendezéséhez
2017-ben legfeljebb 165 millió forint forrás szükséges, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
– a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon arról, hogy az 1. pontban meghatározott
feladathoz szükséges forrás fedezete a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 2. Külképviseletek
igazgatása címen meglévő 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére biztosításra kerüljön;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges
beszerzések lefolytatására azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési
tilalom alól.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1398/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern Educational Services együttműködésével
létrehozandó Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalásról
A Kormány
1. egyetért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern Educational Services együttműködésével
létrehozandó Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalással;
2. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
– a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
a 4 szemeszteren (egy képzési cikluson) keresztül történő képzések érdekében, 2017. évben – a Külgazdasági
és Külügyminisztérium 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére – 44,1 millió forint,
2018. évben a további 44,1 millió forint biztosításáról a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére, a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2. Normatív finanszírozás alcím 2. Nem
állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2017. évi forrás biztosítására azonnal
a 2018. évi forrás biztosítására a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1399/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának tervezett bővítéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország tárgyalásokat folytasson az ENSZ Gyermekalapja (a továbbiakban: UNICEF)
Budapesten működő Globális Szolgáltató Központjának tervezett bővítése érdekében;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy jelölje ki az UNICEF budapesti Globális Szolgáltató
Központjának bővítésére vonatkozó megállapodás létrehozása céljából folytatandó tárgyalásokra a magyar tárgyaló
küldöttség vezetőjét;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az UNICEF budapesti Globális Szolgáltató Központjának
bővítéséhez – ideértve a kiválasztott ingatlan bérletét, bútorozását és folyamatos üzemeltetését is – szükséges
2017. évi források biztosításáról a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság útján, valamint a megkötésre kerülő
megállapodás tartalma és időbeli hatálya szerinti szükséges források költségvetési tervezéséről.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a tárgyalások lezárulását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1400/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a nemzetközi rendezvény megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az Európai Bizottság ICT Proposers’ Day elnevezésű rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény), valamint
a kapcsolódó V4 szakmai konferencia 2017 őszén, budapesti helyszínnel történő megszervezésével;
2. az 1. pontban meghatározott feladat ellátása érdekében egyetért a Rendezvény megrendezésével, és felhívja
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Rendezvény és a kapcsolódó V4 konferencia szakmai
programjának kidolgozásáról és a szervezés lebonyolításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. november 30.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Rendezvény és a V4 konferencia megrendezése során felmerülő
költségek biztosítása érdekében az események megvalósításához, illetve a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi
tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozásához szükséges 563,4 millió forint összegű forrás rendelkezésre
állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára gondoskodjon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. július 10.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1401/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a magyar–szerb határon kiépítésre kerülő intelligens jelzőrendszer működéséről
A Kormány elrendeli a magyar–szerb határon kiépítésre kerülő intelligens jelzőrendszer 900 V névleges feszültségű
alapesetben történő üzemelését.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet
2. pontja alapján a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása
érdekében jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
21. A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 26 697,8 millió forint összeggel
történő túllépését.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása
során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013.
(XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1403/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a „Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia (2018–2023)” elfogadásáról
A Kormány
1. elfogadja a részére bemutatottak szerint a Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégiát (2018–2023)
(a továbbiakban: Stratégia), és egyetért a Stratégiában meghatározott fejlesztési célkitűzésekkel,
2. felhívja az érintett minisztereket arra, hogy gondoskodjanak az egyes projektek és intézkedések megvalósításáról
a Stratégiával összhangban, arra alapozva, hogy a mezőgazdasági területen hasznosított szennyvíziszap
szárazanyag-tömeg a jövőben nem fog változni és az arányok a megfelelő égetési kapacitás létrehozásával
párhuzamosan az égetés irányába tolódnak,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. egyetért azzal, hogy olyan hulladékégető kapacitások kerüljenek kiépítésre, amelyekben a mezőgazdasági
hasznosításra nem kerülő szennyvíziszap mennyiségének égetése is lehetséges,
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4. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a Stratégia kormányzati portálon történő közzétételéről.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő tizenöt napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról
A Kormány elfogadja a Digitális Nemzet Fejlesztési Program részeként számára bemutatott Közgyűjteményi Digitalizálási
Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia), és az abban foglaltak megvalósítása érdekében
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Stratégiát a kormányzati portálon tegye közzé;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok
összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos)
bevonásával – hozza létre a közgyűjtemények együttműködéséért felelős Közgyűjteményi Digitalizálási Kollégiumot
(a továbbiakban: Kollégium), és biztosítsa működtetésének szervezeti, személyzeti feltételeit;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. június 30.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával – a Stratégia
végrehajtása érdekében gondoskodjon a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
2017. október 30.
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Kollégium bevonásával, a belügyminiszterrel és
a miniszterelnöki biztossal együttműködve – készítsen előterjesztést a Kormány részére a Stratégia
eszközrendszerének akciótervi szintű feladatairól, ennek keretében gondoskodjon
a)
a Nemzeti Adattár Projekt és
b)
a Nemzeti Adattár Projekt részeként a Kulturális Tanösvény alprojekt megvalósításáról,
c)
a Magyar Nemzeti Filmarchívumban, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Archívumában
és más közgyűjteményekben őrzött audiovizuális kulturális javak helyzetéről szóló átfogó koncepció
elkészítéséről, különös tekintettel a nyilvántartásokra, a tárolási módokra, a technikai feltételek
észszerűsítésére és a folyamatok egyszerűsítésére,
d)
a Stratégia megvalósításának finanszírozásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
miniszterelnöki biztos
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1405/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról
1. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.)
4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Tanács 29 tagú testület, amelynek tagjai:
a) az emberi erőforrások minisztere;
b) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkára;
c) az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára;
d) az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese;
e) az Országos Roma Önkormányzat elnöke;
f ) a roma/cigány nemzetiség területi nemzetiségi önkormányzatai képviseletében 5 fő;
g) a roma közösségek képviseletében 7 fő;
h) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviseletében 1 fő;
i) a Magyar Katolikus Egyház képviseletében 2 fő, akik közül az egyik személyt a Görögkatolikus Metropólia
javaslatára delegálja a Magyar Katolikus Egyház;
j) a Magyarországi Református Egyház képviseletében 1 fő;
k) a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében 1 fő;
l) a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége képviseletében 1 fő;
m) az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége képviseletében 1 fő;
n) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács munkaadói és munkavállalói oldalainak képviseletében 1-1 fő;
o) a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében 1 fő;
p) az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága roma nemzetiségi szószólója;
q) a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke.”
2. A H. 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Tanács elnöke az emberi erőforrások minisztere. A Tanács elnökét akadályoztatása esetén az EMMI szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára helyettesíti.”
3. A H. a következő 6a. és 6b. ponttal egészül ki:
„6a. A Tanács összehangolt működése érdekében elnökséget működtet, amelynek tagjai a 4. pont a)–c), e) és
p) alpontjában meghatározott személyek. Az elnökség javaslatot tesz a Tanács ülésének napirendjére és éves
munkatervére.
6b. A Tanács saját szervezetén belül, munkájának segítése, javaslattétel és a döntések előkészítése céljából
szakpolitikai testületeket hozhat létre. A szakpolitikai testületek tagjait a Tanács elnöke kéri fel.”
4. A H. a következő 11a. ponttal egészül ki:
„11a. A Tanács és a szakpolitikai testületek működésének részletes szabályait a Tanács az ügyrendjében állapítja
meg.”
5. A H. 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. A Tanács és a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság közötti kapcsolattartás azok Titkárságain
keresztül történik.”
6. Hatályát veszti a H. 13. pont c) alpontja.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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A Kormány 1406/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program „Innovációs
operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása”
című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek
benyújtásához történő hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul
– a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ konzorciumi tagsága mellett előterjeszteni tervezett –
1.
az „Akácállományok gyökérsarjról történő felújításának fatermési kritériumai” című,
2.
az „Inváziós fafajok visszaszorítása, különös tekintettel a bálványfára” című,
3.
a „Magán-erdőgazdálkodási információs hálózat létrehozása” című,
4.
a „Komplex szakirányítási modellek kidolgozása és az erdőgazdálkodók ügyvitelét támogató alkalmazás
fejlesztése” című,
5.
az „Átalakító üzemmód ajánlati technológia termőhely típusonként és fafajonként” című,
6.
az „Erdővédelmi portál létrehozása” című,
7.
a „Leuce nyár magtermesztő ültetvény ökológiai szemléletű létesítése és betakarítási módszerének
fejlesztése” című,
8.
a „Kedvezőtlen termőhelyeken alkalmazható ígéretes Leuce-nyár klónok vegetatív szaporítási eljárásának
kidolgozása” című,
9.
a „Nyár ültetvények felújítás technológiájának fejlesztése” című,
10.
a „Nyár ültetvények ipari termesztés technológiájának fejlesztése” című,
11.
az „Ipari célú akácfa ültetvények termesztés technológiájának kidolgozása” című,
12.
a „Méhészeti szempontú agrárerdészeti rendszer fejlesztése, különös tekintettel a különböző virágzási idejű
akác fajtákra” című,
13.
az „Az akáctermesztés minőségi fejlesztésének újszerű technológiája” című,
14.
a „Környezetkímélő és költséghatékony agroerdészeti termesztési rendszerek kialakítása, gyakorlati
bevezetése” című,
15.
a „Pre- és posztharveszt technológiák fejlesztése a meggy friss fogyasztásnak növelése érdekében” című,
16.
az „Újonnan megjelenő, az árugyümölcs értékesítését veszélyeztető diókárosító kórokozók elleni hatékony
növényvédelmi technológiai eljárások fejlesztése” című,
17.
az „Az invazív Drosophila suzukii elleni kultúra-specifikus védekezési eljárás kidolgozása” című,
18.
a „Kajszibarack-fitoplazma és pusztulásnak ellenálló fajta és alanykombinációs kísérletek, termőtáji hatások
figyelembe vételével” című,
19.
a „Fenntartható kajszibarack termesztést eredményező ökonómiailag megalapozott kutatások művelési
rendszer és termesztéstechnológiai innovációval” című,
20.
a „Csipkebogyó nagyüzemi termesztésének kialakításához szükséges termesztéstechnológiai és
fajtaszelekciós kutatás” című, valamint
21.
az „A batátatermesztés technológiájának kidolgozása és a betegségektől mentes szaporítóanyag – előállítás
biztosítása” című
támogatási kérelemnek a Vidékfejlesztési Program „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív
projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához.
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A Kormány 1407/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Múzeum 2017 és 2022 közötti megújítási koncepciójának egyes kérdéseiről
A Kormány
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg valamennyi folyamatban levő és előkészítés alatt álló,
országos múzeumi beruházás tartalmának összehangolásához szükséges intézkedéseket;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum megújításának koncepciójával
összefüggésben intézkedjen a Károlyi-palota (Pollack Mihály tér 10., hrsz. 36582/0/A/1 albetét), az Esterházy-palota
(Pollack Mihály tér 4–6., hrsz. 36582/0/C/1 albetét) és a Stúdiópalota (Bródy Sándor u. 5–7., hrsz. 36582/0/D/1,
36582/0/D/3 albetét, 36582/0/D/4 albetét) muzeális és kulturális célú hasznosítása vonatkozásában
megvalósíthatósági tanulmány és annak részeként tanulmánytervek készítéséről a megfelelő építészeti koncepció
kidolgozása érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. október 30.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében gondoskodjon
100,0 millió forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának megvalósításával, és felhívja az emberi erőforrások
miniszterét, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója útján intézkedjen a megvalósításról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. március 1.
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy az emberi erőforrások minisztere a 4. pontban meghatározott feladat ellátása érdekében
a szabad előirányzatot meghaladó mértékű, legfeljebb 607,0 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon
a Kvtv. 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím terhére;
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdése
alapján legkésőbb 2017. július 1-jéig gondoskodjon az 5. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetéül
szolgáló 607,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. július 1.
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon arról,
hogy a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges 499,4 millió forint Magyarország
2018. évi központi költségvetésében a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím
javára rendelkezésre álljon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény végrehajtása során
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A Kormány 1408/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és
egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjának végrehajtása
érdekében
1. egyetért Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztésével
(a továbbiakban: fejlesztési program) és azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok
Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó
döntése esetén – a fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 17 886 700 000 forint forrás
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében
a Modern Városok Program szakmai céljaira szolgáló fejezeti kezelésű előirányzaton 2018-ban rendelkezésre álló
összeg terhére gondoskodjon a fejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges 7 960 300 000 forint
forrás biztosításáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. 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
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A Kormány 1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása érdekében történő fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kistokaji
Általános Iskola bővítése érdekében elrendeli 400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 13. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II. cím, 43. Kistokaj Község
feladatainak támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 40. Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása alcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzatátcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt táblázat 43. sora szerinti,
a Kistokaj Község tulajdonában álló iskolai ingatlan bővítése állami beruházás keretében valósuljon meg;
3. egyetért azzal, hogy a Kistokaji Általános Iskola bővítésének építtetője a Nemzeti Sportközpontok központi
költségvetési szerv legyen.
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1. melléklet a …../2017. (….) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

IX.
365173
XVII.
340417

13

20

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

43

K8

40

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XVII.

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.
Kistokaj Község feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

400,0
Millió forintban, egy tizedessel

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő jogszabály/
évre
határozat száma
áthúzódó
hatása

-400,0

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név
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1. melléklet az 1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozathoz

A módosítás
A módosítást
következő elrendelő jogszabály/
évre
határozat száma
áthúzódó
hatása
Millió forintban, egy tizedessel

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
340417
40
Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Összesen
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás
(+/-)

20

A módosítás
A módosítást
következő elrendelő jogszabály/
évre
határozat száma
áthúzódó
hatása

400,0

I.n.év
400,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

400,0
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A Kormány 1410/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő költségek
támogatásáról
A Kormány
1. legfeljebb 1000,0 millió forint központi költségvetési forrás biztosításával támogatja a Nyíregyházán megvalósuló
infrastrukturális fejlesztéseket;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt fejlesztésekhez szükséges
1000,0 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. szeptember 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1411/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a „Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási Projekt” című beruházás a Kormány hatáskörében történő
megvalósításáról
1. A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a és az Európai Unió
vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében
szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a KEHOP-2.1.3. azonosító számú
felhívással összefüggő, „Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási Projekt” című ivóvízminőség-javító beruházás
(a továbbiakban: beruházás) megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik.
2. A Kormány a beruházás megvalósításával összefüggő feladatok ellátására – e határozat felülvizsgálatára irányuló
perre is kiterjedően – a nemzeti fejlesztési minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.
3. E határozat bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselő-testülete a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A keresetlevelet a miniszternél kell benyújtani e határozat Magyar Közlönyben
történő közzétételétől számított tizenöt napon belül.

Indokolás
Magyarország a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben vállalta a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvet a hazai
jogrendbe átültető, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített ammónium-ionra vonatkozó határértékeket érintő cél elérését. A „Tiszaeszlár
ivóvízminőség-javítási Projekt” című beruházás (a továbbiakban: beruházás) megvalósulása Tiszaeszlár településen
jelentené a fennálló ivóvízminőség-probléma megoldását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16. §
(1) bekezdése alapján, ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán
a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő
beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat, amelyről a Kormány egyedi határozatban dönt.
Az ezzel összefüggő döntéshozatali folyamatot az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012.
(VII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet] szabályozza.
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet] alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
NFP) jár el konzorciumvezetőként a projektek végrehajtása során.
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Az NFP többszöri felhívása ellenére a beruházás megvalósításáért az Mötv. 13. § (1) bekezdés 21. pontja
alapján felelős Tiszaeszlár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nem írta alá a konzorciumi
megállapodást, elzárkózott minden megkereséstől és együttműködéstől. Az NFP a 2016 januárjában tett első
megkeresést követően 2016 februárjában, majd májusában is levélben kérte a konzorciumi megállapodás aláírását,
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján. Az NFP 2016 augusztusában ismételten megküldte a konzorciumi
megállapodást, majd 2016 szeptemberében telefonon és elektronikus levél útján érdeklődött az NFP a megállapodás
visszaküldése felől. Az említett megkeresésekre az Önkormányzat részéről azóta sem érkezett válasz.
Az NFP a problémáról értesítette a szakpolitikai felelőst 2016 márciusában kelt megkeresésében. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya 2016. április 7-én kelt levelében állásfoglalást kért
a Belügyminisztériumtól, hogy az Mötv. 16. § (1) és (4) bekezdései adott esetben elegendő jogalapot szolgáltathatnak-e
arra, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program forrásaiból megvalósuló projektek a kedvezményezett
önkormányzatok nem együttműködő magatartása esetén a Kormány saját hatáskörben történő megvalósításával
történhessen meg. A Belügyminisztérium 2016. április 14-én kelt tájékoztatása szerint ez a lehetőség a jelenlegi jogszabályi
környezet szerinti eljárásrendben, indokolt esetben megvalósítható. A Belügyminisztérium tájékoztatásul az állásfoglalással
együtt megküldte, hogy Tiszaeszlár község polgármestere részére az ivóvízminőség-javító beruházás megvalósítása
érdekében együttműködésre felszólító levelet küldött ki. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium zöldgazdaság fejlesztésért,
klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára 2016. július 6. napján kelt levélben felhívta
az Önkormányzat figyelmét, hogy ha a konzorciumi megállapodás aláírására 2016. augusztus 5-ig nem kerül sor, úgy
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – tekintettel a 170/2012. (VII. 23.)
Korm. rendelet) 3. § (5) bekezdésére és 5. §-ára – megindításra kerül a beruházás kormányzati saját hatáskörbe
vonási eljárása. Újabb együttműködésre felhívó levelet küldtek 2016. október 15. napján az Önkormányzat részére.
Az Önkormányzat egyik levélre sem válaszolt.
A fentiek miatt fennáll a beruházás határidőben történő teljesítése elmaradásának reális veszélye, mivel az NFP és
a támogatást igénylő Önkormányzat közötti, a beruházás közös megvalósításához szükséges konzorciumi szerződés
megkötése – többszöri felhívás ellenére – még nem történt meg.
Erre figyelemmel a Kormány – az Mötv. 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a beruházás saját hatáskörben
történő megvalósításáról döntött, és az azzal összefüggő feladatok ellátására a minisztert jelölte ki.
A 2014–2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére
finanszírozott derogációs és nem derogációs ivóvízminőség-javító beruházások határidőben történő
megvalósításáról a miniszter köteles gondoskodni, amely feladatot a miniszter a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
3. § (2) bekezdése alapján az NFP bevonásával látja el.
A jogorvoslathoz való jogot az Mötv. 16. § (2) bekezdése biztosítja, az arról való tájékoztatás az Mötv. 16. § (2) és
(3) bekezdésén alapul.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1412/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva 30 000,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és
nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport,
2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1412/2017. (VI. 28.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI
296668
XX

30

20

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

2

K5

12

7

295135
Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

2

K5

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Közművelődési szakmai feladatok
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-30 000 000

30 000 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Cím
név

forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI
296668
XX

30

12

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

2

295135

Cím
név

7

2

-30 000 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Közművelődési szakmai feladatok

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

30 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
30 000 000

I.n.év

II. n.év
30 000 000

III.n.év

IV.n.év
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20

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám
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A Kormány 1413/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzatátcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva 6985,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím,
4. Köznevelés speciális feladatainak támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1413/2017. (VI. 28.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XI.
30

296668

2

K5

XX.
20

4

255656

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

4

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

-6 985

6 985

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

ezer forintban
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ezer forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

30
20

255656

2
4

4

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak támogatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

-6 985

6 985

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

egyéb:

azonnal

Összesen

I.n.év

6 985,0

II. n.év

6 985,0

III.n.év

IV.n.év
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Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám
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A Kormány 1414/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a GINOP-2.2.1-15 azonosító számú („K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című) felhívás
negyedik körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt, a GINOP-2.2.1-15 azonosító számú, „K+F versenyképességi és
kiválósági együttműködések” című felhívás negyedik körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban: projektjavaslatok) támogatásával,
2. egyetért a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötésével.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

3.

4.

5.

Projekt azonosító
száma

GINOP-2.2.1-152017-00038

B

10142

1. melléklet az 1414/2017. (VI. 28.) Korm. határozathoz
C

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

E

támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

SMARTCity és SMARTVillage
technológiák és szolgáltatások
fejlesztése a SAGEMComnál,
egyetemi együttműködésben

Sagemcom Magyarország
Elektronikai Korlátolt
Felelősségű Társaság által
vezetett konzorcium

GINOP-2.2.1-152017-00042

A Pannon régió növényeinek
genetikai hasznosítása

Törökszentmiklósi
Mezőgazdasági Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által
vezetett konzorcium

GINOP-2.2.1-152017-00043

Többcélú organikus
biofermentum termékcsalád
kidolgozása és piaci bevezetése

Baromfi-Coop Termelő és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság által
vezetett konzorcium

GINOP-2.2.1-152017-00047

D
Projekt

SOLVO Biotechnológiai ZRT által
vezetett konzorcium

A projekt keretén belül növényvédelmi célként a kiválasztott növényfajok
károsítóinak feltérképezése, rajzásuk nyomon követése, a várhatóan
hazánkban is megjelenő károsító fajok biológiájának ismertetése valósul
1 604 232 583 meg. A célok között szerepel továbbá a növekvő létszámú, városokba
tömörülő emberi népesség lakókörnyezete zöldfelületének kialakítása,
megóvása, valamint a szikes talajokon is gazdaságosan termeszthető
növényfajok, -fajták nemesítése.
A projekt célja, hogy Magyarországon kifejlesztésre kerüljön és
megvalósuljon a baromfi trágyák összegyűjtésének, feldolgozásának
1 634 333 859 és környezetkímélő újrahasznosításának eljárása, illetve egyedülálló,
baromfitrágya alapú növény- és talajkondicionáló organikus BioFermentum termékcsalád kifejlesztése.
A piacon elérhető cadaver eredetű hepatociták előállítása jelenleg
megközelítően azonos szinten mozog az őssejtekből előállított
sejtkultúrákéval, amely előállításának költsége a projekt eredményeként
1 094 046 696
a felére csökkenhet, míg az originális változat bekerülési költsége nem
változik. Ez végeredményképpen hosszútávon stabil és költséghatékony
beszállítói kapcsolatot tesz lehetővé a konzorciumi tagok számára.
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Őssejt alapú hepatociták
előállításának kutatása
gyógyszerfejlesztési célokra

A projekt célja egy új architektúrára épülő, IoT platform kifejlesztése,
intelligens mérési és vezérlési IKT technológiák létrehozása és a ráépülő
1 633 716 058
olcsó és a korábbiaknál magasabb szintű szolgáltatások kialakítása, egy
új, 20 fős szegedi SAGEM K+F központ létrehozásával.

7.

8.

9.

10.

GINOP-2.2.1-152017-00048

Innovatív fejlesztések
a gabonaalapú élelmiszeripari és
ipari kutatások területén

Kall Ingredients Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
által vezetett konzorcium

GINOP-2.2.1-152017-00051

Proteomill – lucerna alapú
fehérjetermékeket és egyéb
növényi termékeket előállító
termesztési és feldolgozási
technológia, valamint mintaüzem
kialakítása

„TEDEJ” Agrártermelő és
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által vezetett
konzorcium

A projekt célja a lucerna zöld biomasszájából biotechnológiai kutatásfejlesztési tevékenység keretében és saját új generációs fehérje
kinyerési technológiával 15–55%-os fehérjetartalmú takarmányokat,
1 281 071 286
illetve takarmány alapanyagokat, ipari rostot és egyéb értékesíthető
termékeket előállító, teljesen magyar innovációnak tekinthető üzem és
agrotechnika kifejlesztése.

GINOP-2.2.1-152017-00052

Nem-invazív
szérumdiagnosztikán és
adatintegráción alapuló
piacképes diagnosztikai
prototípus kit készítés

Enterprise Communications
Magyarország Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. által vezetett
konzorcium

A pályázat fő célja a rák korai diagnosztikájának fejlesztése,
ezáltal a betegek gyógyulási esélyének növelése, továbbá
a rákos megbetegedésekhez kötődő kezelési költségek
1 497 944 438 csökkentése. A konzorcium tagjai a biomarkerek azonosításán túl
modellrendszerekben is bizonyítják a biomarkerek jelentőségét,
és feltárják a biomarkerekre alapozott egyénre szabott rákterápiák
lehetőségeit is.

GINOP-2.2.1-152017-00055

Implantátumok
osteoszintézisének kutatása
és trabekuláris szerkezet
kifejlesztése Additive
Manufacturing alkalmazásával

VARINEX Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által vezetett
konzorcium

A projekt célja, hogy a jelenleginél lényegesen gyorsabb és
költséghatékonyabb módszerekkel, Additive Manufacturing
technológiával állítsanak elő olyan implantátumokat, amelyek
1 670 000 000
az emberi szervezet számára magasabb fokú biokompatibilitást és
biofunkcionalitást jelentenek, gyorsabb gyógyulás és jelentősen
hosszabb idejű élettartam mellett.

GINOP-2.2.1-152017-00059

Vegyipari folyamatokban
keletkező szennyezett kénsav
regenerálási technológiájának
kidolgozása és optimalizálása

PROFIGRAM Automatika
Tervező, Vállalkozási és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság által
vezetett konzorcium
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6.

A projekt három alprojektre tagolódik. Az első alprojekt
a kukoricaáztatás-technológia vizsgálata. A második alprojekt
a kukoricaalapú, nagy tisztaságú, neutrális alkohol létrehozása,
szennyezőinek beazonosítása, eltávolítási módszerek fejlesztése,
1 761 578 875 az etanol előállítás vizsgálata, a kiváló minőségű neutrális etanol
előállításának vizsgálata laboratóriumi módszerek között, az ipari
körülmények közötti előállítás, a kapcsolódó szimulátorok (robotok)
készítése a költséghatékony modellezés érdekében. A harmadik alprojekt
célja a búzaalapú maltodextrin fejlesztés.

A projekt célja, hogy a vegyipari üzemekben keletkező elszennyezett,
hígult kénsavval kapcsolatban felmerülő problémákat megoldja. Egy
1 073 055 703 olyan eljárás kidolgozására kerül sor a hozzá kapcsolódó komplett
technológia megalkotásával, amely regenerálni tudja az elszennyezett
kénsavat.

10143

GINOP-2.2.1-152017-00066

VARIOCOMMERCE Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
által vezetett konzorcium

A projekt célja az egészségügyi ellátást és adminisztrációt támogató
információs rendszerek egységes folyamatokon alapuló standardjainak
és akkreditációs rendszerének kialakítása, az adatgyűjtés,
adatreprezentáció, adattárolás, adatfelhasználás, adatkezelés,
E-GROUP ICT SOFTWARE
adatbiztonság kereteinek tisztázása. A projektben a sürgősségi és kórházi
Informatikai Zártkörűen Működő
1 608 581 612
ellátás, valamint az egészségmenedzsment területén alkalmazható,
Részvénytársaság által vezetett
otthoni vagy munkavégzés, sportolás közbeni folyamatos vagy eseti
konzorcium
mérésekre is alkalmas hordozható egészségügyi mérőeszközök
felhasználására épülő vizsgálati, kezelési módszertanokat és ezekre
épülő termékeket, szolgáltatásokat alakítanak ki a konzorciumi tagok.

Hálózatos analitikai és
adathasznosítási lehetőségek
az egészségügyben

13.

GINOP-2.2.1-152017-00068

Humán szövetpótlásra alkalmas
különböző tulajdonságú
gél alapú Biomatrixok és
azok előállítására szolgáló
technológiák fejlesztése

PREMED Pharma Kereskedelmi
és Kutató-Fejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság által
vezetett konzorcium

A projekt célja új alapanyag összetételű és új szerkezetű mesterséges
anyagok előállításának kutatása és kifejlesztése a csontszövet és
1 000 179 986
a szaruhártya szöveti pótlására, beleértve az ipari nagyságrendű
előállításra alkalmas technológiák kidolgozását is.

14.

GINOP-2.2.1-152017-00072

Egysejt alapú molekuláris
diagnosztika

3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság által
vezetett konzorcium

A projekt célja egy olyan, a világon egyedülálló szűrő és diagnosztikai
módszertan kidolgozása, amely primer emberi mintákból készült
1 488 694 800
mikroszkópos képek intelligens és teljesen automatikus, nagy felbontású
elemzését és erre alapozott molekuláris diagnosztikáját végzi.

GINOP-2.2.1-152017-00073

Telemedicina alapú ellátási
formák fenntartható
megvalósítását támogató
keretrendszer kialakítása és
tesztelése

TIGRA Computer- és
Irodatechnikai Korlátolt
Felelősségű Társaság által
vezetett konzorcium

A projekt célja egy, a telemedicina adott célterületeit teljes mélységben
és a teljes értéklánc mentén kiszolgáló alkalmazásfejlesztő keretrendszer
1 839 673 019 – platform – létrehozása. További cél a platformra építve, egy szolgáltatói
telemedicina központ és az egyes, betegségspecifikus alkalmazások
kutatásfejlesztése.

15.
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GINOP-2.2.1-152017-00067

12.

10144

11.

Növényi biovegyületek hatásaira
épülő terápiás készítmény
kifejlesztése a cukorbetegség és
szövődményei megelőzésére,
kezelésére

A projekt célja létrehozni egy olyan terápiás terméket, amely jelentős
szerepet tölthet be a népbetegségnek számító cukorbetegség kiegészítő
terápiájában. A kutatás célja egy olyan biovegyület beazonosítása, amely
lassíthatja, illetve megelőzheti a cukorbetegség szövődményeinek
kialakulását. A kutatás kiterjed a keresett vegyület beazonosítására,
1 326 353 760
klinikai vizsgálatára és hatásosságának igazolására, az adott vegyület
legjobb forrásának felkutatására, a stabil és piacképes termékforma
megtalálására, a szükséges gyártástechnológia kialakítására,
az engedélyezési és hatósági kérdések egyeztetésére és a piaci igények
és piaci működési mechanizmusok vizsgálatára.

17.

18.

19.

20.

GINOP-2.2.1-152017-00079

Új típusú extrakciós technológia
kidolgozása és alkalmazása
a meggy anthocyanin
tartalmának kinyerésére és
ezáltal magas hozzáadott értékű
élelmiszer fejlesztése

BHS Trans Korlátolt Felelősségű
Társaság által vezetett
konzorcium

A projekt célja a magyarországi meggytermés magas hozzáadott értékű
feldolgozásán túl antocianinokban gazdag meggyalapú élelmiszer-,
illetve termékcsalád kifejlesztése, valamint piacra vitele. A termékcsalád
1 537 019 413
kizárólag természetes hatóanyag-tartalmú termékei alkalmasak
az egészség, a közérzet, az életmentőség, illetve a stressztűrő-képesség
javítására is.

GINOP-2.2.1-152017-00080

Kommunális szennyvizek és
szennyvíziszapok energia- és
nyersanyagtartalmának innovatív
hasznosítása

UTB Envirotec
Környezettechnológiai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által vezetett
konzorcium

A projekt célja egy komplex, a szennyvízkezelést integráltan kezelő
új technológia fejlesztése, amely a kommunális szennyvizek és
1 540 799 705
szennyvíziszapok energia- és nyersanyagtartalmának hasznosítását
célozza.

GINOP-2.2.1-152017-00082

Komplex technológiák
fogadására alkalmas konténer
szerkezetű mobil felépítmények
kifejlesztése, önálló energetikai
rendszerrel

Golden Ice Korlátolt Felelősségű
Társaság által vezetett
konzorcium

A projekt keretében olyan mobilkonténer-megoldások kerülnek
kifejlesztésre, amelyekkel a mezőgazdasági termelők magasabb
1 450 804 995
hozzáadott értékkel rendelkező termékeket képesek piacra bocsátani,
amely által a termelési értékláncba magasabb szinten tudnak belépni.

GINOP-2.2.1-152017-00083

Kiterjesztett valóság alapú,
3D orvosi képek és a valóság
egyesített vizualizációját
megvalósító, innovatív
egészségügyi segédeszköz
(zMed) fejlesztése az orvos-beteg
kapcsolat és az oktatás
támogatására

Zinemath Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által vezetett
konzorcium

A projekt keretében új, 3D orvosi adatok és a valóság egyesített
vizualizációját megvalósító, innovatív rögzítési és megjelenítési
1 779 705 581 technológiák kifejlesztésére kerül sor. A rendszer újszerűsége
a különböző orvosi képalkotó eljárások és a valóság fúziójának módjából,
illetve a fuzionált adatok megjelenítéséből adódik.

GINOP-2.2.1-152017-00078

Externlogisztika üzleti
folyamatainak fenntarthatóságot
figyelembe vevő holisztikus
optimalizálása
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16.

NEXOGEN Informatikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
által vezetett konzorcium

A projekt célja, hogy a közúti szállítmányozás és az externlogisztika
területén egy olyan döntés-előkészítő és -támogató rendszert állítson
elő, amely a teljes üzleti és transzportációs folyamatot optimalizálva
növeli a bevételeket, miközben a sofőrök munkakörnyezete is
1 058 249 993
egyértelműen javul. Az információtechnológia legújabb eredményeire
építő fejlesztés végén egy olyan globális optimalizálást végző integrált
szoftvermegoldás a cél, amely az egész folyamat figyelembevételével
képes valós idejű, döntéstámogató terveket előállítani.

10145

UAV eszközök felderítésére
alkalmas komplex
szenzorrendszer kifejlesztése

22.

GINOP-2.2.1-152017-00088

Gyorsító bázisú kompakt
neutronforrás prototípusának
megépítése

MIRROTRON Műszaki Fejlesztő
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság által
vezetett konzorcium

A projekt célja, hogy a lassú neutrontermelés hatásfokát növelő modern
eljárást világszerte először adaptálja kompakt neutronforrásra, és
1 290 942 625
a prototípus megépítésével a kompakt neutronforrások új generációját
hozza létre.

23.

GINOP-2.2.1-152017-00090

E-mobility Miskolcról:
Hűtővíz keringető szivattyú
és motorhűtő ventilátor
továbbfejlesztése az elektromos
járművekben elvárt magasabb
minőségi követelmények
figyelembevételével

Robert Bosch Energy
and Body Systems
Gépjárműelektromossági
Alkatrész Gyártó és Forgalmazó
Korlátolt Felelősségű Társaság
által vezetett konzorcium

A konzorciumvezető globális piaci részesedésének növeléséhez
nagyban hozzájárulhat a projekt során elvégzett kutatások alapján
továbbfejlesztett keringtetőszivattyú, valamint ventilátoregységek,
amelyek az elektromos meghajtású gépjárművekbe is beépíthetők,
1 039 654 513
maximálisan kielégítve az ilyen típusú autók által támasztott
követelményeket. A jelenleg nagyobb arányban Németországban zajló
fejlesztőmérnöki munka Magyarországra történő átcsoportosítása új
mérnöki munkahelyek megteremtésére adhat lehetőséget.

24.

GINOP-2.2.1-152017-00093

Ultrapontosságú és Freedome
típusú szerszámgépek
kifejlesztése

HUN-TECH SYSTEM Korlátolt
Felelősségű Társaság által
vezetett konzorcium

25.

Integrált Intelligens
Vasútfelügyeleti Rendszer
kifejlesztése

T-Systems Magyarország
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által vezetett
konzorcium

GINOP-2.2.1-152017-00100

Folyamatos HTC technológiára
épülő biomasszát,
szennyvíziszapot, és egyéb
alapanyagot feldolgozó
reaktorüzem prototípusának
kialakítása

„TÁRS-95” Acélszerkezet
és Gépgyártó Építőipari
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság által
vezetett konzorcium

A projekt keretében a konzorcium két, új típusú szerszámgépet kíván
1 297 973 873 kifejleszteni, amelyek részét képezik egy komplex, egymásra épülő
technológiai és üzleti modellnek.
A projektben megvalósítandó rendszer lehetőséget teremt
a kötöttpályás közlekedés biztonságának növelésére, a járművek
nyomkövetésére és minőségellenőrzésére, a forgalomszabályozás
1 999 480 000 irányítására, a pályához tartozó felépítményelemek állapotának
jelzésére, az utastájékoztatás működésének valós idejű felügyeletére és
irányítására, arról visszajelzés adására, a személyzeti tévedés kizárására,
valamint a járművek helyzetéből következő pontos utastájékoztatásra.
A projekt keretében elsődlegesen a szennyvíziszap és a biogáz
fermentációs maradvány kezelésének problematikája oldódna meg.
A technológiát kiterjesztik összetettebb szubsztrátokra is, így olyan
1 213 217 020 modelltechnológia jön létre, amely alkalmas a szennyvíziszap HTC
konverziójára, amely során tovább lehet vízteleníteni az iszapot, és
emellett olyan energiahordozóvá alakítják, amely központi égetőkben és
hagyományos kazánokban is alkalmazható.
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26.

GINOP-2.2.1-152017-00098

A projekt célja a drónok felderítését, mozgásának irányát meghatározni
és követni képes olyan moduláris szenzorrendszer kifejlesztése,
1 999 750 000
amely könnyen integrálható drónelhárító rendszerekbe. A fejlesztés
végeredménye egy működő műszaki mintaeszköz létrehozása.
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21.

GINOP-2.2.1-152017-00087

„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar
Műsorszóró és Rádióhírközlési
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által vezetett
konzorcium

28.

GINOP-2.2.1-152017-00101

GINOP-2.2.1-152017-00102

Fenntartható és költséghatékony
termálvíz visszasajtolás
kútkiképzési technológiájának
kifejlesztése

PICK SZEGED Szalámigyár és
Húsüzem Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által vezetett
konzorcium

A projekt célja a hentesáru- és szárazárugyártás kutatásfejlesztése, új
eljárásmódok kidolgozása a húsipar számára. A cél elérése érdekében
1 711 261 957 fókuszba kerül a húsalapanyag víztartalom-csökkentése és a füstölési
eljárás fejlesztése, a penészkultúra reorganizációja, klímatechnológiaoptimalizálás, folyamatautomatizálás, csomagolás- és termékfejlesztés.

MECSEKÉRC Környezetvédelmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által vezetett
konzorcium

A projekt célja költséghatékony, a jelenlegi hazai gyakorlatban
alkalmazottnál sokkal fejlettebb technológiák kifejlesztése és
pilot projektként történő demonstrációja, amelyek lehetővé teszik
1 473 956 236 a fenntartható geotermikus energiatermelés megvalósítását a nagy
geotermikus potenciállal rendelkező, konszolidálatlan felső-pannon
homokkövekből kinyert termálvíz jogszabálynak megfelelő, ugyanazon
vízadóba történő visszasajtolásának megoldásával.
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27.

A hagyományos PICK termékek
versenyképességének javítása
az élelmiszerlánc különböző
lépéseinél alkalmazott innovatív
megoldások segítésével
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A Kormány 1415/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Kühne + Nagel Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való
stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – szükség szerint az általa kijelölt személy útján –
gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a Kühne + Nagel Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 2071 Páty, Szent József út 4., cégjegyzékszáma: 13-09-084530) között kötendő stratégiai együttműködési
megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1416/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a „Gépjármű Beszerzési Program” keretében, a katonai terepjáró gépjárművek hosszú távú biztosításához
szükséges kötelezettségvállaláshoz történő előzetes hozzájárulásról
A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a speciális katonai terepjáró gépjárművek, valamint a kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése a 2003-ban elindult „Gépjármű Beszerzési Program” (a továbbiakban: GBP) folytatásaként
a 2018–2026 közötti időszakban egy új GBP keretében folytatódjon;
b)
az a) pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az állam nevében
a honvédelemért felelős miniszter a központi költségvetés XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetének
az érintett beszerzéssel kapcsolatos kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási előirányzatai terhére 5 milliárd
forintot meghaladó összegre, több költségvetési év előirányzatait érintően kötelezettséget vállaljon azzal,
hogy a kiadás mértéke a 2018–2026 időszakban nem haladhatja meg a 60,18 milliárd forintot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Budapest, XI. kerület Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan 2017 és 2019 között megvalósuló felújításához
kötődő többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Kormányzati Adatközpont és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ elhelyezését szolgáló ingatlanberuházás megvalósításával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti cél megvalósításához szükséges
további forrásoknak a 2018–2019. évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 8. Alkotmányvédelmi
Hivatal címen történő rendelkezésre állásáról
a)
a 2018. évben egyszeri jelleggel 5900,0 millió forint,
b)
a 2019. évben egyszeri jelleggel 5000,0 millió forint
összegben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
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3. felhívja a belügyminisztert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontja
alapján legfeljebb további 10 900,0 millió forint keretösszeg erejéig intézkedjen a feladatok ellátása érdekében
szükséges kötelezettségvállalások megtételére.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1418/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések
megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1875/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Kormány – a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések
megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1875/2016. (XII. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 2. pontjától eltérően – felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében a Modern Városok Program szakmai céljaira szolgáló fejezeti kezelésű
előirányzaton 2018-ban rendelkezésre álló összeg terhére gondoskodjon a Korm. határozat 1. pontja szerinti
beruházás (a továbbiakban: sportcsarnok beruházás) 2018. évi megvalósításához szükséges 2867 millió forint forrás
biztosításáról Kaposvár Megyei Város Önkormányzat részére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
2. A Kormány – a Korm. határozat 3. pontjától eltérően – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a sportcsarnok beruházás megvalósítása érdekében összesen legfeljebb
bruttó 6048 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon a 2016–2018. évek vonatkozásában azzal, hogy
a kötelezettségvállalás mértéke az egyes években nem haladhatja meg a következő összegeket, valamint
engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 12. §
(1) bekezdésében foglalt eljárás alapján – ennek megfelelő tartalommal kerüljön a támogatói okirat módosításra:
a)
a 2016. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 300 millió forint,
b)
a 2017. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2881 millió forint,
c)
a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2867 millió forint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. június 30.
3. A Kormány – a Korm. határozat 5. pontjától eltérően – felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében a Modern Városok Program szakmai céljaira szolgáló
fejezeti kezelésű előirányzaton 2018-ban rendelkezésre álló összeg terhére gondoskodjon a Korm. határozat
4. pontja szerinti beruházás (a továbbiakban: uszodaberuházás) megvalósításához 2018. évi megvalósításához
szükséges 2338 millió forint forrás biztosításáról Kaposvár Megyei Város Önkormányzat részére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. A Kormány – a Korm. határozat 6. pontjától eltérően – az Áht. 36. § (4b) bekezdésében pontjában biztosított
jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az uszodaberuházás megvalósítása
érdekében összesen legfeljebb bruttó 6031 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon a 2016–2018. évek
vonatkozásában azzal, hogy a kötelezettségvállalás mértéke az egyes években nem haladhatja meg a következő
összegeket, valamint engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.)
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Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt eljárás alapján – ennek megfelelő tartalommal kerüljön a támogatóiokirat-módosításra:
a)
a 2016. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 450 millió forint,
b)
a 2017. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3243 millió forint,
c)
a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2338 millió forint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1419/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek
és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatos
tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) új kampusza, valamint
a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében
megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatban az Egyetem a kiadási előirányzatai terhére a 2018. évben
legfeljebb 9183,0 millió forint, a 2019. évben legfeljebb 13 687,0 millió forint kötelezettséget vállaljon.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1420/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a 2017 januárjában megrongálódott, Gerjen és Kalocsa között közlekedő komp helyreállításának
és a megfelelő minőségű lakossági ivóvízellátást szolgáló kút létesítésének támogatásáról
A Kormány
1. támogatja
a)
a 2017 januárjában megrongálódott, Gerjen és Kalocsa között közlekedő komp helyreállítását, valamint
b)
a megfelelő minőségű lakossági ivóvízellátást szolgáló kút létesítését Gerjenben;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 27. Gerjen Község Önkormányzatának támogatása
címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az 1. pontban meghatározott célból 52 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati
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intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet, IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 27. Gerjen Község
Önkormányzatának támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Gerjen és Kalocsa között közlekedő komp helyreállítása céljából 12 millió,
a megfelelő minőségű lakossági ivóvízellátást szolgáló kút létesítése céljából 40 millió forint összegű költségvetési
támogatást nyújtson Gerjen Község Önkormányzata részére a 3. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére,
külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatói okirat kibocsátásával oly módon, hogy a költségvetés
támogatás nyújtására teljes egészében támogatási előleg folyósításával kerüljön sor.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási egyedi
azonosító
368828

Fejezet
szám

IX.
XI.

297102

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

27
32

Kiemelt
előir.
szám

K8
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

52,0

-52,0

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

) Korm. határozathoz

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai
Gerjén Község Önkormányzatának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

/2017. (
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BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

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

Összesen

I.n.év
52,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

52,0
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A Kormány 1421/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás
nélküli túllépésének engedélyezéséről
A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-a, valamint a 4. melléklet 2. pontja alapján a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” terhére finanszírozott
feladatok kötelezettségeinek finanszírozása céljából jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 1. Beruházás ösztönzési
célelőirányzat jogcímcsoportnak 20 102,764 millió forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a kiadások felmerülésének ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1422/2017. (VI. 28.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 66/2017. (VI. 28.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések
cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti
jelentések cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
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4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 67/2017. (VI. 28.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel 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 Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel 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

A miniszterelnök 68/2017. (VI. 28.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti Oktatási,
Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti
Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
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5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény szövegének végleges megállapítására adandó
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 69/2017. (VI. 28.) ME határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és
a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
a)
Tasó Lászlót az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnöki tisztségének
ellátása alól – 2017. május 9-ei hatállyal – felmentem,
b)
dr. Homolya Róbertet, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárát
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökévé – 2017. május 10-ei
hatállyal – kinevezem.
2. Visszavonom a 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek
kinevezéséről szóló 21/2015. (III. 12.) ME határozat 2. pontját.
		

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.

