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Kormányrendeletek

A Kormány 69/2017. (III. 31.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. § 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. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 50/E. §-sal egészül ki:
„50/E. § A fogyatékos személyek és családjaik által igénybe vehető szociális szolgáltatások országos, rendszerszintű
fogyatékosság-specifikus fejlesztésével, e szolgáltatások hálózatának kialakításával, illetve a szociális intézményi
férőhelykiváltási szakmai koordinációs műhely kialakításával és működtetésével kapcsolatos fejlesztési feladatokat
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 69/2017. (III. 31.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2017. január 1-je
és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén
A

B

1.

Év

Szorzószám

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.

267,883
250,863
197,418
185,900
169,743
161,444
149,240
128,176
125,345
120,202
117,404
115,832
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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.
66.
67.

1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

113,021
108,757
105,290
104,925
99,959
96,867
94,843
90,903
85,310
81,558
77,380
72,115
66,959
62,814
59,937
55,755
51,625
49,073
46,427
43,593
40,933
39,170
34,942
31,969
29,656
27,307
24,870
21,275
17,496
13,941
11,493
9,764
7,670
6,812
5,802
4,676
3,949
3,504
3,145
2,707
2,263
1,980
1,873
1,702
1,581
1,535
1,435
1,409
1,320
1,240
1,215
1,158
1,124
1,078
”
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A Kormány 70/2017. (III. 31.) Korm. rendelete
a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés a), g), h), j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
130/A. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a kijelölt gyámhivatal a menekültügyi hatóság
kezdeményezése alapján hivatalból haladéktalanul intézkedik a tranzitzónában tartózkodó, tizennegyedik életévét
betöltött kísérő nélküli kiskorú részére eseti gyám kirendelése iránt. Eseti gyámként ebben az esetben a jogi
segítségnyújtási feladatkörében eljáró területileg illetékes hivatalnak a tranzitzónában jogi képviseletet ellátó állami
tisztviselőjét lehet kirendelni.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti esetben az eseti gyámként kirendelhető személyre a jogi segítségnyújtási
feladatkörében eljáró területileg illetékes járási hivatal tesz javaslatot hivatalból, ezzel egyidejűleg megküldi az eseti
gyámként kirendelendő személy írásbeli nyilatkozatát az eseti gyámi tisztség vállalásáról, valamint arról, hogy nem
áll a szülői felügyeleti jogot megszüntető bírói ítélet hatálya alatt.
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti esetben a kijelölt gyámhivatal az eljárás során mellőzheti a Gyvt. 128. § (1) bekezdése
szerinti személyek meghallgatását.
(1d) A kijelölt gyámhivatal az (1a) bekezdés szerinti esetben a menekültügyi hatósággal, valamint a jogi
segítségnyújtási feladatkörében eljáró területileg illetékes járási hivatallal elektronikus úton tart kapcsolatot, és
döntését elektronikus úton közli. A tizennegyedik életévét betöltött kísérő nélküli kiskorú a kijelölt gyámhivatal
döntéséről eseti gyámja útján értesül.”

2. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A nem magyar állampolgárságú gyermek – ide nem értve a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
személyt – ideiglenes hatályú elhelyezése és nevelésbe vétele ügyében a Budapest Főváros Kormányhivatala
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala jár el. Ezekben az esetekben a gyámhivatal
illetékessége az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel alatt nem változik.
(2) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a tranzitzónában tartózkodó, tizennegyedik életévét
betöltött kísérő nélküli kiskorú részére történő eseti gyámrendelés érdekében a Csongrád Megyei Kormányhivatal
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Szegedi Járási Hivatala jár el kijelölt gyámhivatalként.”
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3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 130. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott lehetőségek hiányában az idegenrendészeti hatóság a harmadik
országbeli állampolgár számára kötelező tartózkodási helyként meghatározott megye közigazgatási területét vagy
befogadó állomás vagy közösségi szállás területét jelölheti ki.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 130. §-a következő (7)–(10) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdés szerinti szálláson a harmadik országbeli állampolgár kizárólag elhelyezésre jogosult, egyéb
ellátás nem illeti meg.
(8) A (6) bekezdés szerinti szálláson a Tv. 62. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az idegenrendészeti
hatóság határozza meg, hogy a harmadik országbeli állampolgár a szállást milyen feltételekkel hagyhatja el.
(9) A (6) bekezdés szerinti szálláson tartózkodó harmadik országbeli állampolgár köteles
a) a szállás rendjét megtartani, az erre vonatkozó előírásokat teljesíteni,
b) környezetét tisztán tartani,
c) a szükséges orvosi vizsgálatnak, járványügyi intézkedésnek – beleértve a védőoltásokat is – magát alávetni,
d) a szállás berendezési, felszerelési tárgyait megóvni, a károkozástól tartózkodni, a szándékosan okozott kárt
megtéríteni.
(10) A Tv. 62. § (3a) bekezdésének alkalmazása esetén a kötelező tartózkodási helyként kijelölt tranzitzóna engedély
nélküli elhagyásának megakadályozását a Rendőrség végzi.”

4. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a)
138. §-át megelőző alcímében az „Az őrizetbe vett, illetve közösségi szálláson elhelyezett” szövegrész helyébe
az „Az őrizetbe vett, a közösségi szálláson vagy tranzitzónában elhelyezett”,
b)
138. § (1a) bekezdésében az „az őrizetbe vett vagy a közösségi szálláson” szövegrész helyébe az „az őrizetbe
vett, a közösségi szálláson vagy tranzitzónában”, valamint
c)
139. § (1) bekezdésében az „az őrzött szálláson vagy a közösségi szálláson” szövegrész helyébe az „az őrzött
szálláson, a közösségi szálláson vagy tranzitzónában”
szöveg lép.

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a következő
VII/A. Fejezettel egészül ki:

„VII/A. FEJEZET
TÖMEGES BEVÁNDORLÁS OKOZTA VÁLSÁGHELYZET ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK
99/B. § Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén az I–VII. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
99/C. § Nem kell alkalmazni
a) a 6. §-t,
b) a 12. § (2) bekezdését,
c) a 15. § (1) bekezdés c)–d) pontját,
d) a 15. § (2) bekezdés c) pontját,
e) a 17. § (1)–(2) bekezdését,
f ) a 18–20. §-t,
g) a 24. §-t,
h) a 29. §-t,
i) a 81. § (1)–(3) bekezdését, valamint
j) a 83. § (6) bekezdését.
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99/D. § (1) A 12. § (1) bekezdésében szereplő feladatokat a menekültügyi hatóság – a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében
foglaltak végrehajtására az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közreműködésével –
a tranzitzónában látja el.
(2) Az I–VIII. Fejezetek alkalmazásában befogadó állomáson a menekültügyi hatóság által fenntartott más befogadó
intézményt is érteni kell.
99/E. § (1) A menekültügyi hatóság az óvodai nevelésben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya
alá tartozó elismerését kérő részére az oktatásban való részvétel elősegítése érdekében a menekültügyi eljárás ideje
alatt a nevelés-oktatás tárgyi feltételeit biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételnek minősül különösen a tankönyv, tantárgyi munkafüzet, tanszer, egyéb
tanfelszerelés, fejlesztő felszerelés beszerzése, valamint az oktatásra alkalmas helyiség kialakítása és fenntartása.
99/F. § (1) A tizennegyedik életévét betöltött elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú jogi képviselete iránt
a menekültügyi hatóság haladéktalanul jelzéssel él a területileg illetékes járási hivatal felé, és ezzel egyidejűleg
kezdeményezi a kijelölt gyámhivatalnál a gyermek részére eseti gyám kirendelését.
(2) A 33. § (4) és (5) bekezdését csak a 14 év alatti elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú esetében kell alkalmazni.
(3) A 33. § (8) bekezdése alkalmazásában a menekültügyi hatóság a 14 év alatti elismerését kérő kísérő nélküli
kiskorú esetében él az illetékes gyermekvédelmi intézmény irányába jelzéssel.
99/G. § (1) A 13. § (2) bekezdése alkalmazásában e rendelet alapján nyújtott ellátás és támogatás költségeinek
elszámolása során tartózkodási engedély száma helyett az elismerését kérőnek a menekültügyi nyilvántartás szerinti
egyedi azonosítója kerül feltüntetésre.
(2) A 27. § (5) bekezdése, valamint a 28. § (5) bekezdése alkalmazásában a humanitárius tartózkodási engedély
száma helyett az elismerését kérőnek a menekültügyi nyilvántartás szerinti egyedi azonosítója kerül feltüntetésre.
99/H. § (1) Ha az elismerését kérő Magyarország területén vele együtt kérelmező súlyosan beteg hozzátartozóját
kívánja meglátogatni, vagy részt kíván venni vele együtt kérelmező hozzátartozója temetésén, az erre irányuló
– legalább az esemény, a helyszín és az időtartam megjelölésével ellátott – eltávozási kérelmét a menekültügyi
hatóság engedélyezheti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseményen való részvétel ideje alatt a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében foglaltak
betartása érdekében az elismerését kérő kíséretét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
biztosítja.
99/I. § Ha az elismerését kérőt a tranzitzónában a nyomozó hatóság vagy más hatóság meg kívánja hallgatni,
a hatóság erről a tranzitzóna vezetőjét előzetesen értesíti.
99/J. § (1) Az elismerését kérőnek a járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre történő
szállítását, valamint az ennek időtartama alatt történő kísérését – a menekültügyi hatóság megkeresésére –
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv végzi.
(2) Ha az elismerését kérő fekvőbeteg-intézeti ellátásra szorul,
a) a sürgősségi ellátás céljából történő szállításról a menekültügyi hatóság – az állami mentőszolgálat útján –
gondoskodik, amely esetben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja a kísérést;
b) a nem sürgősségi ellátás céljából történő szállításról a menekültügyi hatóság megkeresésére – indokolt esetben
az állami mentőszolgálat útján – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gondoskodik.
(3) A fekvőbeteg-intézeti ellátás ideje alatt a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében foglaltak betartása érdekében
az elismerését kérő kíséretét és szükség szerint őrzését az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
biztosítja.
99/K. § Ha az elismerését kérő rendelkezik a megélhetését biztosító vagyonnal, azt köteles a menekültügyi
hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, és ha elismerés iránti kérelme a további jogorvoslattal nem támadható
döntéssel elutasításra kerül, köteles az ellátása költségeit megtéríteni. A menekültügyi hatóság által elrendelt
visszatérítési kötelezettséget az elismerését kérő postai utalvány vagy házipénztári befizetés útján teljesítheti.”

5. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 71/2017. (III. 31.) Korm. rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés f ) pontjában,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában,
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontjában,
a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású
gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában,
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (1) bekezdésében,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában és 81. § (2) bekezdés
a) pontjában és
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. alcím, a 3–9. alcím, a 10. § (2)–(11) bekezdése és a 12. § 2017. július 1-jén lép hatályba.”
2. §		
Ez a rendelet 2017. március 31-én 21 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 72/2017. (III. 31.) Korm. rendelete
az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással 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 az Eger közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 9837/3, 9837/18, 9837/19, 9837/20, 9850/1 és 10493 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken,
illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken
megvalósításra kerülő járműipari alkatrészgyártó üzem, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális
fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.
2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Heves 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 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. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
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 72/2017. (III. 31.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti 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.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
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20.
21.
22.
23.
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erdővédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelete
a Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással 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 Komárom közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 5408/30 és 5408/32 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő bioüzemanyagelőállító üzem kapacitásbővítésére, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Pest 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 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.
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4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
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 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti 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.
21.
22.
23.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 74/2017. (III. 31.) Korm. rendelete
a Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással 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 Szolnok közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 0642/1 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten, illetve az ezen földrészletből telekalakítási eljárás
jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő fémipari gyártó üzem, illetve
az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek
össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Jász-Nagykun-Szolnok 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 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. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
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 74/2017. (III. 31.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti 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.
21.
22.
23.
24.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
légügyi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 10/2017. (III. 31.) NFM rendelete
a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 16. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.)
NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 3. § r) pont ra) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e rendeletben szereplő, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében az 1. melléklet 31a. sor]
„ra) 1. pont a)–d) és f ) alpontjai alapján csekély összegű támogatás, környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott
támogatás, energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, induló vállalkozásnak nyújtott
támogatás, helyi infrastruktúrára irányuló támogatás”
(nyújtható.)
2. §		
Az NFM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő 14d. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„14d. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet
korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,”
3. §		
Az NFM rendelet II. Fejezete a következő 27. alcímmel egészül ki:
„27. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
43/I. § (1) A helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím
vonatkozásában, a továbbiakban: támogatás), olyan infrastrukturális fejlesztéshez nyújtható, amely helyi
szinten hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és
fejlesztéséhez.
(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás
kivételével – nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikkei alapján.
(3) A támogatás keretében immateriális javak és tárgyi eszközök költsége számolható el.
(4) A támogatott energiahatékony létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével,
üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
(5) A támogatott energiahatékony létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes
módon kell hozzáférést biztosítani.
(6) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési
eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések
alapján előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.”
4. §		
Az NFM rendelet a következő 48. §-sal egészül ki:
„48. § (1) Ha a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016.
(IV. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 10/2017. (III. 31.) NFM rendelettel (a továbbiakban: R1.) kijelölt kezelő szerv
a kezelésébe került fejezeti kezelésű előirányzat vonatkozásában 2017. január 1-jétől az R1. hatálybalépéséig tett
kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és
kifizetésnek kell tekinteni.
(2) E rendeletnek az R1.-gyel megállapított rendelkezéseit az R1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”
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5. §		
Az NFM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
Az NFM rendelet 46. § d) pontjában az „és 55. cikke” szövegrésze helyébe az „55. és 56. cikke” szöveg lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet 2. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.06.26., 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a

/2017. (….) NFM rendelethez
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1. melléklet a 10/2017. (III. 31.) NFM rendelethez
1. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:13 mezője helyébe a következő mező lép:
(G)
„(333717)

Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, civil szervezetek,
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság,
Magyar Közút NZrt.”

2. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:46 mezője helyébe a következő mező lép:
(M)
„(208349)

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság”

3. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat L:31a mezője helyébe a következő mező lép:
(L)
„(360317)

1) beszedési megbízás
2) zálogjog
3) garancia
4) kezesség
5) óvadék”

4. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:75, H:75, I:75 és J:75 mezője helyébe a következő mező lép:
„(205678)

(G)
KTI NKft.

(H)
Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött
támogatási szerződés útján. Az oktatással, képzéssel,
vizsgáztatással, pálya- és jármű műszaki biztonsággal,
szabályozás- előkészítéssel összefüggő kutatási- fejlesztési és
mérésvizsgálati közlekedésbiztonsági feladatok a KTI NKft.
bevonásával kerülnek ellátásra.

(I)

előleg folyósítható

(J)
Egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben
történő kifizetéssel - időarányosan vagy
teljesítésarányosan.
Vállalkozási és megbízási szerződés alapján
is teljesíthető kifizetés.

4215

4216

5. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3b. sorral egészül ki:

(Áht
azonosító

„3b

Címnév

Alcím- Jogcímcsop.
név
név

Jogcímnév

Keskeny nyomtávú
vasúti fejlesztések

363795

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak
infrastruktúrájának és járműparkjának felújítása,
fejlesztése.

MÁV Zrt.

Támogatói okirat
kibocsátásával

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

előleg folyósítható

egyösszegű vagy
részletekben történő
kifizetéssel

-

beszedési
megbízás

-

-

-”

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

-

beszedési
megbízás

-

-

-”

6. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe az alábbi sor lép:

(Áht
Címazonosító név

„9

348228

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

A közlekedési
infrastruktúrával
összefüggő állami
feladatok közül az
F:9 mező a)-h) és
az l)-m) pontjában
Magyar Közút NZrt.,
meghatározott
Lechner Lajos Tudásközpont
feladatok
Területi, Építésügyi,
elvégzésére a
Örökségvédelmi és
Magyar Közút
Informatikai Nonprofit
NZrt.-vel
Korlátolt Felelősségű Társaság,
támogatási
gazdasági társaságok,
szerződés kötésére
önkormányzatok,
kerül sor. Az F:9
közbeszerzési eljárás során
mező n) pontjában
nyertes partnerek
meghatározott
feladatok elvégzése
támogatói okiratok
kibocsátásával
történik.

egyösszegű vagy
részletekben történő
kifizetéssel, időarányosan vagy
teljesítésarányosan

előleg folyósítható

Az F:9 mező k)
pontjában meghatározott
feladatra a Lechner Lajos
Tudásközpont Területi,
Építésügyi,
Örökségvédelmi és
Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társasággal, az
előirányzat célja szerinti
egyéb feladatokra
közbeszerzési szabályok
szerinti szerződés
kötésével.
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Az előirányzat
a) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett
közutak kivételével, az Országos Közúti Adatbankban
szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam
tulajdonában és a közútkezelő vagyonkezelésében álló,
az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő
vagyonelemek üzemeltetési és fenntartási feladatainak;
b) az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az
útvonal-engedélyezéssel, az ÚTINFORM-mal, az
Országos Közúti Adatbankkal, az
Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti
szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a
minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a
Közúthálózat fenntartás környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és
és működtetés
méretellenőrzési tevékenységeknek, a közútkezelői
tevékenységéhez kapcsolódó, az útügyi műszakigazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és
adatszolgáltatási feladatainak;
c) a túlsúlydíj beszedésének és szétosztásának;
d) a hálózati adatfelvételi feladatoknak;
e) az úthálózat-védelmi tevékenységnek;
f) a műszaki szabályozási feladatok
előkészítésének, a műszaki szabályzatok, előírások és
útmutatók kidolgozásának;
g) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett
közutak kivételével az országos közúthálózaton a
Magyar Közút NZrt. saját kapacitásának
felhasználásával végzett felújítási feladatoknak;
h) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett
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közutak kivételével, a meglévő országos közúthálózat
felújítási és fejlesztési munkáknak és az ahhoz
kapcsolódó szakértői, műszaki előkészítési és
lebonyolítási feladatoknak;
i) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett
közutak kivételével, a közútkezelői feladatok ellátása
ellenőrzésének;
j) a koncessziós szerződés keretében, vagy magántőke
bevonásával megvalósult országos közúthálózat esetében
a működtetés ellenőrzésének;
k) a sajátos közlekedési építmények elektronikus építési
naplójának bevezetéséhez, üzemeltetéséhez
és fenntartásához szükséges feladatoknak;
l) a helyi közutak és műtárgyaik egyedi miniszteri döntés
alapján történő fejlesztésének, fenntartásának;
m) az Országos Közúti Adatbankban szereplő
közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a
közútkezelő vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti
Adatbankban nem
szereplő vagyonelemek működtetéséhez,
fenntartásához, valamint a közúthálózati elemek
fejlesztéséhez kapcsolódó, az a)-l) pontban nem szereplő
egyéb feladatok ellátásának,
n) a Kormány döntése alapján a helyi és az országos
közúthálózaton elvégzendő felújítási és fejlesztési
beavatkozások megvalósításának
finanszírozását szolgálja.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós
illetékre és kincstári díjakra.
7. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe az alábbi sor lép:

(Áht
azonosító

„10

341573

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

Útdíj rendszerek
működtetése

Előirányzat célja

Az előirányzat célja fedezet biztosítása a megtett úttal
arányos (UD) és a használati díjas (HD) díjszedési
rendszer
működtetésével
kapcsolatos
feladatok
ellátásához szükséges eszközök és létesítmények
működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával,
a használati díj és pótdíj beszedésével, a használati díj
megfizetésének
ellenőrzésével
az
útdíjszedői,
útdíjellenőrzés- támogatói, útdíj-ellenőrzési hatósági,
egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével,
továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek
ellátásával, kapcsolatban a költségvetési évben
kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások
ellenértékére.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós
illetékre és kincstári díjakra.

Kifizetésben részesülők köre

Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zártkörűen
működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NÚSZ Zrt.)

Támogatás
biztosításának
módja

-

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

-

A feladatok elvégzésére a vonatkozó
jogszabályokban
foglaltak alapján - a
NÚSZ Zrt.vel kötött szerződés útján
kerül sor.

-

-

-

-

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

-”

4217
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8. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17g. sorral egészül ki:

(Áht
Címazonosító név

„17g

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

Kerékpáros
létesítmények
működtetése és
fejlesztése

359573

Előirányzat célja

Kerékpárforgalmi hálózat részét képező létesítmények
működtetéséhez (üzemeltetési, fenntartási és felújítási
feladatok), valamint fejlesztéséhez tartozó feladatok
(tanulmányok, tervek készítése, illetve fejlesztések
nyilvántartását támogató térinformatikai fejlesztés)
ellátása történik az előirányzat terhére.

Kifizetésben részesülők köre

NIF Zrt.;
Magyar Közút NZrt.;
gazdasági társaság;
önkormányzatok;
közbeszerzési eljárás során
nyertes partnerek

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

Egyedi döntéssel és
a kijelölt
kedvezményezettel
kötött támogatási
szerződés útján

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel időarányosan vagy
teljesítésarányosan

-

beszedési
megbízás

-

-

-”

9. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56f. sorral egészül ki:

(Áht
Címazonosító név

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Az előirányzat forrást biztosít a Kőbányai uszoda és
sportcsarnok előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével
összefüggő költségek finanszírozására.

„56f

359751

Kőbányai uszoda és
sportcsarnok

Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához
kapcsolódóan az NFM által szükség esetén kötendő
szakértői szerződések fedezetét, a Kedvezményezettnek –
a projekt megvalósításával összefüggő – költségeit.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós
illetékre és kincstári díjakra

Kifizetésben részesülők köre

NFM Igazgatás;
Helyi önkormányzat;
Helyi önkormányzati
költségvetési szerv;
Civil szervezet;
Egyesület;
Egyházi jogi személy;
Jogi személy;
Gazdasági társaság;
Nemzeti Sportközpontok;
Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt.;
Sportági szakszövetségek;
Sportegyesületek;
kincstár

Egyedi döntéssel és
a kijelölt
kedvezményezettel
kötött támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
útján

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel időarányosan vagy
teljesítésarányosan,
előirányzatátcsoportosítás útján

-

beszedési
megbízás

-

-

-”
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A támogatás teljes összege
vagy bizonyos része a
támogatott tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése nélkül az NFM
és a Támogatott között
megkötött szerződésnek
megfelelően harmadik személy
által is felhasználható.

Támogatás
biztosításának
módja

(Áht
Címazonosító név

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Az előirányzat forrást biztosít Budafoki Munkás
Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztésével
összefüggő költségekre (különös tekintettel, de nem
kizárólagosan a főtribün lefedése, műfüves labdarúgó
pálya, multifunkcionális pálya és egyéb létesítmények).
„56g

359762

Budafoki Munkás
Testedző Egyesület
sporttelepének
fejlesztése

Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához
kapcsolódóan az NFM által szükség esetén kötendő
szakértői szerződések fedezetét, a Kedvezményezettnek
– a projekt megvalósításával összefüggő – költségeit.

Kifizetésben részesülők köre

Budafoki Munkás Testedző
Egyesület
NFM Igazgatás;
Helyi önkormányzat;
Helyi önkormányzati
költségvetési szerv;
Civil szervezet;
Egyesület;
Egyházi jogi személy;
Jogi személy;
Gazdasági társaság;
Nemzeti Sportközpontok;
Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt.;
Sportági szakszövetségek;
Sportegyesületek;
kincstár

Támogatás
biztosításának
módja

Egyedi döntéssel és
a kijelölt
kedvezményezettel
kötött támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
útján

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel időarányosan vagy
teljesítésarányosan,
előirányzatátcsoportosítás útján

-

beszedési
megbízás

-

-

-”
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10. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56g. sorral egészül ki:

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós A támogatás teljes összege
illetékre és kincstári díjakra.
vagy bizonyos része a
támogatott tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése nélkül az NFM
és a Támogatott között
megkötött szerződésnek
megfelelően harmadik személy
által is felhasználható.

4219

4220

11. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56h. sorral egészül ki:

(Áht
Címazonosító név

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Az előirányzat forrást biztosít a Siófoki Kiss Szilárd
multifunkcionális kézilabdacsarnok megvalósításával
összefüggő költségek finanszírozására.

„56h

Siófoki Kiss Szilárd
multifunkcionális
kézilabdacsarnok

359784

Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához
kapcsolódóan az NFM által szükség esetén kötendő
szakértői szerződések fedezetét, a Kedvezményezettnek
– a projekt megvalósításával összefüggő – költségeit.

Kifizetésben részesülők köre

NFM Igazgatás;
Helyi önkormányzat;
Helyi önkormányzati
költségvetési szerv;
Civil szervezet;
Egyesület;
Egyházi jogi személy;
Jogi személy;
Gazdasági társaság;
Nemzeti Sportközpontok;
Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt.;
Sportági szakszövetségek;
Sportegyesületek;
kincstár

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós
A támogatás teljes összege
illetékre és kincstári díjakra.
vagy bizonyos része a
támogatott tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése nélkül az NFM
és a Támogatott között
megkötött szerződésnek
megfelelően harmadik személy
által is felhasználható.

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási előleg

Egyedi döntéssel és a
kijelölt
kedvezményezettel
kötött támogatási
előleg folyósítható
szerződés vagy
támogatói okirat
útján

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel - időarányosan
vagy teljesítésarányosan,
előirányzat-átcsoportosítás
útján

-

beszedési
megbízás

-

-

-”

12. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56i. sorral egészül ki:

(Áht
Címazonosító név

359939

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

Szegedi Ifjúsági
Centrum

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Szeged-Csanádi Egyház
Az előirányzat forrást biztosít a Szegedi Ifjúsági Megye
Centrum és kiegészítő projektelemek megvalósításával NFM Igazgatás;
Helyi önkormányzat;
összefüggő költségek finanszírozására.
Helyi önkormányzati
Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához költségvetési szerv;
kapcsolódóan az NFM által szükség esetén kötendő Civil szervezet;
Egyesület;
szakértői szerződések fedezetét, a Kedvezményezettnek
Egyházi jogi személy;
– a projekt megvalósításával összefüggő – költségeit.
Jogi személy;
Gazdasági társaság;
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással Nemzeti Sportközpontok;
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós Beruházási, Műszaki
illetékre és kincstári díjakra.
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt.;
Sportági szakszövetségek;
Sportegyesületek;

Egyedi döntéssel és
a kijelölt
kedvezményezettel
kötött támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
útján

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel időarányosan vagy
teljesítésarányosan,
előirányzatátcsoportosítás útján

-

beszedési
megbízás

-

-

-”
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„56i

Alcímnév

Támogatás
biztosításának
módja

A támogatás teljes összege
vagy bizonyos része a
támogatott tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése nélkül az NFM
és a Támogatott között
megkötött szerződésnek
megfelelően harmadik személy
által is felhasználható.

13. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56j. sorral egészül ki:

(Áht
Címazonosító név

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Az előirányzat finanszírozza a Modern Városok Program
sportcélú beruházásaival összefüggő költségeket.

„56j

362095

Modern Városok
Program Sportcélú
Beruházásai

Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához
kapcsolódóan az NFM által szükség esetén kötendő
szakértői szerződések fedezetét.

Kifizetésben részesülők köre

NFM Igazgatás;
Helyi önkormányzat;
Helyi önkormányzati
költségvetési szerv;
Civil szervezet;
Egyesület;
Egyházi jogi személy;
Jogi személy;
Gazdasági társaság;
Nemzeti Sportközpontok;
Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt.;
Sportági szakszövetségek;
Sportegyesületek;
kincstár

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós
illetékekre és kincstári díjakra.
A támogatás teljes összege
vagy bizonyos része a
támogatott tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése nélkül az NFM
és a Támogatott között
megkötött szerződésnek
megfelelően harmadik személy
által is felhasználható.

Támogatás
biztosításának
módja

Egyedi döntéssel és
a
kijelölt
kedvezményezettel
kötött támogatási
szerződés
vagy
támogatói
okirat
útján

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel
időarányosan
vagy
teljesítésarányosan,
előirányzatátcsoportosítás útján

-

beszedési
megbízás

-

-

-”
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kincstár

14. Hatályát veszti az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) G:8, M:11, G:16, M:16, M:17b, M:17e, M:18, M:67, M:68, M:69 és M:73 mezőjében a „KKK”,
b) G:17d mezőjében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság”,
c) M:4 mezőjében „a győri útfejlesztés kivételével a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)”,
d) M:17 mezőjében „a 813. számú út Győr keleti elkerülő út (II. és III. ütemű) megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedések feladat kivételével a KKK”,
e) F:67 mezőjében a „KKK feladatkörébe nem utalt”,
f) M:72 mezőjében „a h) pont kivételével KKK” ,
g) G:73 mezőjében a „KKK,”
szövegrész.

4221

4222
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1163/2017. (III. 31.) Korm. határozata
a hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről
A Kormány az Irinyi Tervben lefektetett célokkal összhangban a mezőgazdasági gépgyártás fejlesztésének érdekében
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a földművelésügyi miniszter, a nemzetgazdasági miniszter,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával kezdeményezze a Szent
István Egyetemen egy olyan kutatási és fejlesztési központ létrehozását, amely a hazai agráripari és mezőgazdasági
gépgyártás egészének fejlesztését célozza, különös tekintettel az agrárinformatikára az e-termelési rendszer
kialakításának érdekében, összhangban az agrárképzéssel kapcsolatos szakpolitikai, illetve a Kormány Ipar 4.0-t
érintő törekvéseivel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. augusztus 31.
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a földművelésügyi miniszter és a nemzetgazdasági miniszter
bevonásával az 1. pont végrehajtása érdekében vizsgálja meg a kutatási és fejlesztési központ létrehozásával
kapcsolatos forrásigényt, készítsen finanszírozási tervet, kitérve az esetlegesen szükséges pótlólagos
forrásbevonásra;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. május 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a földművelésügyi miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter
bevonásával készítsen elő a mezőgazdasági gépgyártás és az ahhoz kapcsolódó komplex agrárinformatikai
környezet fejlesztésének területén tevékenykedő vállalkozók számára kiírt olyan pályázati konstrukciókat az Irinyi
Terv végrehajtásához kidolgozott komplex programokkal összhangban, amelyek elősegítik Magyarországon a már
használatban lévő vagy forgalmazás előtt álló mezőgazdasági gépek informatikai fejlesztését, illetve intelligens
gépek fejlesztésére irányulnak, támogatva az elektronikus mezőgazdasági termelési rendszer kialakítását úgy, hogy
szem előtt tartja az élelmiszeripar, a zöldgazdaság és a gyógynövénytermelés területén a szükséges alapanyagtermelést és -kezelést, valamint a klímaváltozásból fakadó, és a fenntartható fejlődés biztosítására, a környezeti
erőforrások fenntartására, illetve bővítésére, továbbá a legjobb elérhető technológiára (BAT) vonatkozó elvárások
teljesítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. május 31.
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének bevonásával az aktuális agrárképzéssel kapcsolatos szakpolitikai
elképzelésekkel és a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” elfogadásáról szóló
1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozattal összhangban vizsgálja meg, hogy az agrár-műszaki alapkutatások pályázati
támogatását milyen módon lehetséges finanszírozni 30 millió Ft biztosításával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap rendelkezésére álló keretéből, és tegye meg a szükséges lépéseket ennek biztosítására;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő:
2017. május 31.
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5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a földművelésügyi miniszter és a nemzetgazdasági miniszter
bevonásával tegyen javaslatot olyan integrált mezőgazdasági műszaki szakemberképzés megvalósítására, amely
célszerű koncentrációval biztosítja a magas eszköz- és szerteágazó szakmai igényű képzés magas szintű, stabil
megvalósítását a középfokú oktatástól a doktori képzésig;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. június 30.
6. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy alakítson ki módszertant arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ, a Szent István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
és a Mezőgazdasági Gépgyártók Országos Szövetsége együttműködve biztosítsa a hazai mezőgazdasági gépek és
berendezések, agrárinformatikai eszközök széles körű használati érték jellemzőinek meghatározását, hogy azok
felhasználásával, hazai körülmények között lehessen versenyképes technológiákat kialakítani;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. május 31.
7. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a 6. pont végrehajtásához
szükséges forrásigényt vizsgálja meg;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. május 31.
8. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt
Felelősségű Társaság bevonásával dolgozzon ki olyan eszközrendszert, amellyel elősegíthető a hazai mezőgazdasági
gépgyártók termékeinek bemutatása a külpiacon;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. május 31.
9. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a 8. pont
végrehajtásához szükséges forrásigényt vizsgálja meg;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. május 31.
10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős
kormánybiztost, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával tegyenek
javaslatot a hazai gyártású mezőgazdasági gépek forgalmazását segítő kedvezményes hitelkonstrukciók és
szerepvállalás kialakítására különös tekintettel a hazai gépek e-kereskedelmére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2017. április 30.
11. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság bevonásával tegyen javaslatot a hazai gyártású mezőgazdasági gépek külföldi forgalmazását
segítő kedvezményes hitelkonstrukciók és szerepvállalás kialakítására, különös tekintettel a hazai gépek e-keres
kedel
mének külpiaci támogatására és új külföldi kompetenciaközpontok létrehozására vagy a meglévők
szélesítésére;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. április 30.
12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a földművelésügyi miniszter bevonásával a hazai mezőgazdasági
gépgyártási struktúra fejlesztésének érdekében elemezze a bel- és külföldi piaci igényeket és lehetőségeket,
valamint készítsen megtérülési vizsgálatot egy gazdaságos traktorgyártás kialakításának tekintetében, és vizsgálja
meg a hazai traktorgyártási vagy külföldi gyártóval, befektetővel történő stratégiai megállapodási lehetőségeket;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. május 31.
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13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a földművelésügyi miniszter bevonásával tegyen javaslatot olyan
pályázatok kiírására, amelyek a hazai mezőgazdasági géprendszerek teljessé, versenyképesebbé tételére, legjobb
elérhető technológiai fejlesztési törekvésekre irányulnak, különös tekintettel a talajművelést, műszereket,
labortechnikai eszközöket, vetést, gyümölcstermesztést, állattartást, erdészetet érintő gépfejlesztésekre és
gyártmányokra, és további, Magyarországon eddig nem, vagy csak részben gyártott teljes mezőgazdasági
gépsorokra;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. május 31.
14. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a földművelésügyi miniszter bevonásával a mezőgazdasági
gépeket és agrárinformatikai rendszereket is érintő közbeszerzések minőségpolitikájának kialakításakor
vegye figyelembe a hazai iparpolitikai szempontokat, és dolgozzon ki az ajánlatkérők számára erre vonatkozó
iránymutatást;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. május 31.
15. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy mérje fel a Földművelésügyi Minisztérium fenntartása alá tartozó
mezőgazdasági szakképző intézményekben zajló mezőgazdasági gépészképzés technológiai ellátottsági szintjét,
és a felmérés eredménye alapján a nemzetgazdasági miniszter bevonásával tegyen javaslatot egy átfogó műszaki
fejlesztési tervre;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. május 31.
16. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a 15. pont végrehajtásához
szükséges forrásigényt vizsgálja meg.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. május 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1164/2017. (III. 31.) Korm. határozata
az Országos Sportegészségügyi Intézet végleges elhelyezésével és a sportegészségügyi ellátás fejlesztésével
kapcsolatos egyes kérdésekről
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdésében foglaltakra, miszerint „Mindenkinek joga
van a testi és lelki egészséghez” – kiemelt kormányzati célkitűzésnek tekinti az állampolgárok egészségmegőrzését, melynek
egyik alappillére a mindennapi sportolás, a hazai tömeg- és versenysport támogatása. A sport ugyanis – azon túlmenően,
hogy a nemzeti büszkeségünk egyik forrása – az egészséges élet egyik garanciája. Éppen ezért a mozgásban gazdag életmód
a jövőbeni egészségügyi kiadásokat is nagymértékben csökkentheti. A sport egészségmegőrző és betegségmegelőző szerepére
tekintettel indokolt egy önálló sportegészségügyi intézet működése, melyhez az infrastrukturális és pénzügyi feltételek
megteremtése szükséges.
Mindezek érdekében a Kormány
1. elfogadja a sportegészségügyre vonatkozó hosszú távú, az Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével
összefüggő feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztos (a továbbiakban: miniszteri biztos) által kidolgozott
koncepciót;
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2. felhívja az emberi erőforrások minisztere útján a miniszteri biztost a sportegészségügyi ellátás kialakítandó új rendje
kapcsán szükséges szakmai konzultáció lefolytatására;
Felelős:
az emberi erőforrások minisztere útján a miniszteri biztos
Határidő:
2017. május 31.
3. egyetért azzal, hogy a sportegészségügyi ellátás finanszírozását az Egészségbiztosítási Alaptól elkülönítetten
szükséges biztosítani, erre tekintettel felhívja a nemzetgazdasági minisztert, az emberi erőforrások miniszterét
és az emberi erőforrások minisztere útján a miniszteri biztost, hogy a sportegészségügyi ellátás finanszírozásának
új rendjét külön előterjesztésben mutassa be a Kormány számára a 2018. évi központi költségvetés tervezésével
összefüggésben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
az emberi erőforrások minisztere útján a miniszteri biztos
Határidő:
a 2018. évi központi költségvetés tervezéséhez igazítottan
4. egyetért azzal, hogy a Budapest XI., Karolina út 27. szám alatti ingatlan az Országos Sportegészségügyi Intézet
végleges elhelyezésére szolgáljon, és felhívja az emberi erőforrások minisztere útján a miniszteri biztost, hogy
az Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével kapcsolatos feladatokat ennek figyelembevételével lássa el;
Felelős:
az emberi erőforrások minisztere útján a miniszteri biztos
Határidő:
folyamatos
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
az Országos Sportegészségügyi Intézetnek a Budapest XI., Karolina út 27. szám alatti ingatlanban történő
végleges elhelyezéséhez kapcsolódó beruházás megvalósításához a 2017. évben, a 2018. évben és a 2019. évben
mindösszesen legfeljebb 10 000,0 millió forint biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2017. évben, a 2018. évben és a 2019. évben a felmerülés ütemében
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen az 5. pont szerinti beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. április 30.
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. évtől a központi költségvetésben az Országos
Sportegészségügyi Intézet külön címen szerepeljen.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
első alkalommal a 2018. évi központi költségvetés tervezése során, ezt követően folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1165/2017. (III. 31.) Korm. határozata
a Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1344/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. A Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1344/2016. (VII. 6.)
Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyar Államkincstár
szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátására – 2016. július 1. napjától 2017. november 1. napjáig –
prof. dr. Mészáros Józsefet kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.”
2. A Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1344/2016.
(VII. 6.) Korm. határozat 5. pontjában az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1166/2017. (III. 31.) Korm. határozata
a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest
és a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, valamint a Zenélő Budapest
projektek 2017. évben folytatódjanak;
2. támogatja a Muzsikáló Budapest projekt, valamint a Pedagógusnap 2017. program 2017. évben történő elindítását;
3. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon
a)
a Nemzeti Könyvtár 2017. tavaszi köteteinek megjelenéséhez 162 387 589 forint,
b)
a Zenélő Budapest projekt 2017. évi folytatásához 88 900 000 forint,
c)
a Pedagógusnap 2017. programra 32 808 000 forint,
d)
az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek projekt 2017. évi folytatásához 15 904 411 forint
forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 9. Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és
fejlesztése jogcímcsoport terhére;
Felelős:
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 386 260 589 forint – ezen belül az Alaptörvény
díszalbum és zsebfüzetek projekt 2017. évi folytatásához 212 695 589 forint, a Muzsikáló Budapest projekt
2017. évi elindításához 173 565 000 forint – forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 9. Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és
a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
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5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 232 562 500 forint – ezen belül a Nemzeti Könyvtár
2017. őszi köteteinek megjelenéséhez 182 562 500 forint, a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és
zsebfüzetek, a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektek 2017. évi lebonyolításának tartalékaként
50 000 000 forint – forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 9. Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megőrzése és fejlesztése jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1167/2017. (III. 31.) Korm. határozata
a szentegyházi Gyermekfilharmónia 2017. július 1-jei ”Canada Day” ünnepre való kiutazásának támogatása
érdekében történő forrásbiztosításról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával –
gondoskodjon a szentegyházi Gyermekfilharmónia 2017. július 1-jei ”Canada Day” ünnepre való kiutazásának
támogatása érdekében legfeljebb 47 millió forint forrásnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok
támogatása jogcímcsoport javára történő biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

4228

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 48. szám

A Kormány 1168/2017. (III. 31.) Korm. határozata
a 2007–2013 Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2017. március 31-éig
történő sikeres zárása érdekében az annak keretében finanszírozott kisléptékű határon átnyúló közutakon
létesített határátkelőhelyek megnyitásáról
A Kormány
1. támogatja a 2007–2013 Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (a továbbiakban:
Program) hivatalos zárása érdekében a Programban finanszírozott kisléptékű, határon átnyúló közutakon kialakított
határátkelőhelyek ideiglenes, legalább heti rendszerességgel és előre kijelölt ünnepnapokon történő megnyitását,
valamint két közút esetében az azokon kialakított határátkelőhelyeknek a meghatározott ütemterv alapján
megvalósítandó minden napon történő megnyitását,
2. felhatalmazza a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint
a belügyminisztert, hogy a tényleges igények, szükséglet és azok költségvetési hatásának figyelembevételével
folytassák a tárgyalásokat a Programban finanszírozott kisléptékű, határon átnyúló közutakon kialakított
határátkelőhelyek mind gyakoribb megnyitása érdekében.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1169/2017. (III. 31.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosító számú [„Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 1. (KKMO 1)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
hozzájárul a KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosító számú, „Közép- és Kelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (KKMO 1)” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának
növeléséhez az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt
ba)
a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint
bb)
1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat
terhére történő finanszírozásával,
c)
hozzájárul a projekt a támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. április 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:305 mezőjében a „3,13” szövegrész helyébe a „3,54” szöveg,
b)
E:305 mezőjében a „0,24” szövegrész helyébe a „0,27” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,
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támogatás
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(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

F
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Megnövelt önerő

Megnövelt

összege

támogatás

(nettó, Ft)

legfeljebb

H

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

Jászkarajenő Község Önkormányzat és
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az Európai

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási

Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt

2.

Közép- és Kelet-

kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013

KEHOP-

Magyarországi

programozási időszakban a Kormány által

2.2.2-15-

szennyvízelvezetési és

a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt

2015-00013

-kezelési fejlesztés 1.

beruházások, valamint a 2014–2020 programozási

(KKMO 1)

időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról szóló

Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendelettel összhangban a jászkarajenői
3 128 932 698

404 965 352

260 347 508

3 533 898 050

szennyvízelvezetési agglomerációban új telep építése,
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1. melléklet az 1169/2017. (III. 31.) Korm. határozathoz

szállítóvezeték építése és csatornahálózat-fejlesztési
feladatok, a törökszentmiklósi szennyvízelvezetési
agglomerációban pedig telepfejlesztés és csatornahálózatfejlesztési feladatok valósulnak meg.

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

4229

4230
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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.

