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Kormányrendeletek

A Kormány 79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelete
az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
a)
5/B. § (1) bekezdésében az „az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész
helyébe az „az OKI” szöveg,
b)
5/B. § (2) bekezdésében az „a miniszter, valamint a miniszter feljogosítását követően az OKI,” szövegrész
helyébe az „az OKI, valamint az OKI feljogosítását követően” szöveg,
c)
10. § (15) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter” szöveg
lép.

2. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő
i) ponttal egészül ki:
(A Főigazgatóság:)
„i) ellátja az Országos Közegészségügyi Intézet által használt ingatlanokkal kapcsolatos, az Országos
Közegészségügyi Intézet és a Főigazgatóság közötti megállapodásban rögzített létesítményüzemeltetési
feladatokat.”

3. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 19. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti jogutódlásra a 2–7. § irányadó azzal az eltéréssel, hogy az e rendelkezésekben
meghatározott 2016. december 31-ei határnap helyett 2017. március 31-ei határnap alkalmazandó, továbbá
a 7. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően az Emberi Erőforrások Minisztériumába kerülő feladatok
vonatkozásában a munkavégzéshez szükséges ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek
tekintetében az OTH jogutódja az Országos Közegészségügyi Intézet.
(7) Az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 79/2017. (IV. 7.)
Korm. rendelettel módosított (3) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdésben foglaltakat az (1) bekezdés szerinti
beolvadásos különválás időpontjától kell alkalmazni.”
4. §		
A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti jogutódlásra a 2–7. § irányadó azzal az eltéréssel, hogy az e rendelkezésekben
meghatározott 2016. december 31-ei határnap helyett 2017. március 31-ei határnap alkalmazandó.
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(6) Az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 79/2017. (IV. 7.)
Korm. rendelettel módosított (3) és (4) bekezdésben foglaltakat az (1) bekezdés szerinti beolvadásos különválás
időpontjától kell alkalmazni.”
5. §		
A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jogutódlásra a 2–7. § irányadó azzal az eltéréssel, hogy az e rendelkezésekben
meghatározott 2016. december 31-ei határnap helyett 2017. március 31-ei határnap alkalmazandó.
(5) Az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 79/2017. (IV. 7.)
Korm. rendelettel módosított (3) bekezdésben foglaltakat az (1) bekezdés szerinti beolvadásos különválás
időpontjától kell alkalmazni.”
6. §		
A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a)
19. § (3) bekezdés a) pontjában és 20. § (4) bekezdésében az „európai uniós projektjei megvalósításával”
szövegrész helyébe az „európai uniós forrásból finanszírozott projektjei megvalósításával, a fenntartási
kötelezettséggel érintett projektjei fenntartásával” szöveg,
b)
20. § (3) bekezdésében az „egészségügyi szolgáltatói feladatai” szövegrész helyébe az „egészségügyi
szolgáltatói és alapellátási módszertani feladatai” szöveg,
c)
21. § (3) bekezdésében az „OEK” szövegrész helyébe az „OEK és az Országos Közegészségügyi Központ”
szöveg
lép.

4. 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
7. §		
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
[a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányhivatalok és a járási hivatalok)
„c) a hatáskörükbe tartozó feladatokat az Országos Közegészségügyi Intézet szakmai informatikai rendszerein
keresztül látják el,”
8. §

(1) A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. § 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országos Közegészségügyi Intézet)
„36. az európai uniós forrásból finanszírozott projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában és a fenntartási
kötelezettséggel érintett projektek fenntartásában részt vesz,”
(2) A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. §-a a következő 40. és 41. ponttal egészül ki:
(Az Országos Közegészségügyi Intézet)
„40. üzemelteti a kormányhivatal és a járási hivatal, valamint a miniszter által vezetett minisztérium
népegészségügyi feladatainak ellátásához szükséges szakmai informatikai rendszereket,
41. biztosítja a foglalkozás-orvostan és a munkahigiéne területén az akkreditált szakorvosi képzőhelyként való
működést.”

5. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 80/2017. (IV. 7.) Korm. rendelete
a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A Kormány felhatalmazza az országos rendőrfőkapitányt, hogy az 5. §-ban foglalt szabályoktól jelentős
gazdasági, társadalmi, egészségügyi vagy kulturális érdek esetén eltérjen.”
2. §		
A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 80/2017. (IV. 7.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a hatálybalépését
megelőzően megkezdett és a hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 81/2017. (IV. 7.) Korm. rendelete
a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes
szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból
kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól,
valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen
szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A postai küldeményt – a (3)–(6) bekezdésben, valamint a 12. § (4a) bekezdésében foglalt kivételekkel –
a küldemény címén kell kézbesíteni. A küldemény címe az a cím, amelyet a feladó feltüntetett a küldeményen,
annak csomagolásán vagy ahhoz tartozó listán.”
2. §		
A Rendelet 12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 324 × 229 × 24 mm-t meghaladó méretű, nem könyvelt küldemények kézbesítésének címhelyen történő
megkísérlését a postai szolgáltató mellőzheti. A (3) bekezdés szerinti értesítőt ez esetben a kézbesítés címhelyen
történő megkísérlése hiányában hagyja hátra.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelete
a Dunaföldváron megvalósuló papíripari 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), e) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
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 Dunaföldvár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 0110/1 és 0110/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott földrészleteken, valamint az ezen
földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló
papírgyártó és -feldolgozó üzem építésére és felszerelésére irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás)
függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Tolna 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 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) szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

4. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
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 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával 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.

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,
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,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozata
a kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről
A Kormány egyetért a nemzeti kötöttpályás járműgyártás hagyományaira, jelenlegi fejlesztéseire és eredményeire tekintettel
az ágazat kiemelt fejlesztésének szükségességével. A Kormány ennek érdekében
1. elfogadja a Kötöttpályás Járműgyártási Cselekvési Tervet;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2017–2018-ban megvalósítandó alábbi fejlesztések
végrehajtásához szükséges 6500 millió forint ütemezett biztosításáról:
a)
2017-ben 1000 millió forint a Millennium földalatti járműpark megújításának érdekében létrehozandó
2 darab prototípus tervezésére, gyártására,
b)
2018-ban 4000 millió forint a Millennium földalatti járműpark megújításának érdekében létrehozandó
2 darab prototípus tervezésére, gyártására, valamint 1500 millió forint a Fogaskerekű járműpark
megújításának érdekében létrehozandó 1 darab prototípus tervezésére, gyártására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése keretében
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások miniszterének
bevonásával dolgozzon ki programot az alábbi szakmákban a munkaerőhiány enyhítésére: hegesztő (ezen belül
is AWI/TIG hegesztő, és minősített hegesztő), járműszerelő, járművillamossági szerelő, elektromos szakember,
forgácsoló szakember, villamos- és gépészmérnök, technológus, gépi forgácsoló/CNC gépkezelő és ipari fényező;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. április 30.
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján mérje fel a hazai kötöttpályás járműgyártók exportlehetőségeit, és dolgozza ki a hazai
gyártók külpiacra juttatásának cselekvési tervét;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
5. egyetért azzal, hogy a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
járműmodernizációja keretében IC+ személykocsikat szerezzen be 2017-ben legfeljebb 3200 millió forint, 2018-ban
legfeljebb 12 800 millió forint, 2019-ben legfeljebb 16 000 millió forint, 2020-ban legfeljebb 13 400 millió forint
értékben;
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával az 5. pont szerinti
járműbeszerzések tekintetében mérje fel a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
IC+ személykocsi beszerzésére fordítható forrásait; és tegyen javaslatot a járműbeszerzések finanszírozására,
figyelembe véve a szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi gyártásának
támogatásáról szóló 1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozat terhére eddig biztosított forrásokat;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. április 30.
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a HÉV és a nagyvasúti mellékvonalak tekintetében
a középtávú közlekedéspolitikai terveket, és mérje fel az ezeken a vonalakon használt két járműtípus jövőbeni
járműszükségletét;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
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8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások miniszterének
bevonásával vizsgálja meg a Kötöttpályás Járműgyártási Cselekvési Terv, valamint a vasúti infrastruktúra fejlesztési
programok hosszú távú megvalósítása érdekében a hazai gyártók K+F+I tevékenységét támogató, és a gyártmányok
tesztelését, megfelelőség értékelését szolgáló vizsgálati központ megvalósításának lehetőségét és megtérülését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. április 30.
9. felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy jogkörének gyakorlása
keretében mozdítsa elő az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság hitelezési
programjainak, és egyéb, hazai bankrendszerből történő finanszírozási lehetőségeinek áttekintését és szükség
esetén felülvizsgálatát a Kormány hazai kötöttpályás járműgyártás támogató szándékának figyelembevételével.
Felelős:
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2017. július 15.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1180/2017. (IV. 7.) Korm. határozata
a Dunaföldvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Dunaföldvár város közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint 0110/1 helyrajzi számú földrészletet és a 0110/2 helyrajzi számú földrészlet „a”, „b”, „c”, „d”, „f”, „h”
és „j” alrészletét, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított
földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1181/2017. (IV. 7.) Korm. határozata
a szentgotthárdi Nagyboldogasszony plébániatemplom felújításához szükséges egyes intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia a plébániatemploma felújítása céljára
támogatásban részesüljön;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pontban
foglalt cél megvalósításához, a 2017. évben egyszeri jelleggel, gondoskodjon 535 230 781 forint többletforrás
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet,
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport
javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

