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Kormányrendeletek

A Kormány 200/2016. (VII. 20.) Korm. rendelete
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Hatályát veszti a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés b) pontja.
2. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében a „–b)”,
b)
3. § (2) bekezdésében a „–b)”,
c)
3. § (3) bekezdésében a „–b)”,
d)
3. § (5) bekezdésében a „–b)”
szövegrész.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 30/2016. (VII. 20.) BM rendelete
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)
„h) a Kormány által kijelölt országos illetékességgel közúti közlekedési hatósági ellenőrzést végző közlekedési
hatóság meghatározott engedélyhez és meghatározott okmány meglétéhez kötött belföldi vagy nemzetközi közúti
közlekedési szolgáltatás, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra
vonatkozó szabályok ellenőrzésére rendszeresített gépjárműveire.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A belügyminiszter 31/2016. (VII. 20.) BM rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § és az 1. melléklet 1. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,
az 1. melléklet 2. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben a következőket
rendelem el:
1. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján
igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §

(1) Hatályát veszti az R. 1. melléklet 1. pontjának 1.8. és 1.9. alpontja.
(2) Hatályát veszti az R. 1. melléklet 3. pontjának 3.2. és 3.3. alpontja.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 31/2016. (VII. 20.) BM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 1. pontjának 1.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.10. a fejlesztéspolitikai adatbázisok és nyilvántartások alapjául szolgáló informatikai rendszerek – FAIR; FAIR KR;
FAIR NPR; FAIR EUPR; EMIR; IMIR 2014–2020; OTR – hardver infrastruktúrájának és kapcsolódó alapszoftvereinek
üzemeltetése;”
2. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.50. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.50. a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform (NESZIP) üzemeltetése.”

A belügyminiszter 32/2016. (VII. 20.) BM rendelete
a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és
a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel,
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.)
BM rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az
a) 1. § (1) bekezdésében foglalt díjat az ügyben elsőfokon eljáró rendőrkapitányságot irányító, illetve az elsőfokon
eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –,
b) 1. § (5) bekezdésében foglalt díjat az ügyben másodfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten
a Budapesti Rendőr-főkapitányság –, illetve a másodfokon eljáró Országos Rendőr-főkapitányság
előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.”
2. §

(1) A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel,
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.)
BM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az
a) 1. § (1) bekezdésében foglalt díj az ügyben elsőfokon eljáró rendőrkapitányságot irányító, illetve az elsőfokon
eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –,
b) 1. § (5) bekezdésében foglalt díj az ügyben másodfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten
a Budapesti Rendőr-főkapitányság –, illetve a másodfokon eljáró Országos Rendőr-főkapitányság
bevételét képezi.”
(2) A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel,
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.)
BM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A
a) 2. § (1) bekezdésében foglalt díj a lőfegyver, lőszer hatósági tárolásáról gondoskodó megyei rendőr-főkapitányság
– Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság –,
b) 2. § (2) bekezdésében foglalt díj a vizsgát lebonyolító megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti
Rendőr-főkapitányság –
bevételét képezi.”
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3. §		
A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel,
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.)
BM rendelet
a)
1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul, valamint
b)
2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. §		
A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel,
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.)
BM rendelet 1. § (5) bekezdésében az „első fokon” szövegrész helyébe az „elsőfokon” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 32/2016. (VII. 20.) BM rendelethez
1. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel,
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.)
BM rendelet 1. számú melléklete szerinti táblázat a következő 24–25. sorral egészül ki:
(A díjak mértéke forintban)

„24.

Lövészetvezetői tevékenység engedélyezése

6000

25.

Színházi fegyver behozatalának, kivitelének, átszállításának engedélyezése
– egy fegyver esetén
– további fegyverenként

8000
2000”

2. melléklet a 32/2016. (VII. 20.) BM rendelethez
„2. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez
A
1.

Rendőr-főkapitányság megnevezése

B
Előirányzat-felhasználási számla száma

2.

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10023002-01451430-00000000

3.

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

10024003-01451485-00000000

4.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

10025004-01451492-00000000

5.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

10026005-01451502-00000000

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

10027006-01451519-00000000

7.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10028007-01451526-00000000

8.

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

10029008-01451533-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

10033001-01451540-00000000

10.

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

10034002-01451557-00000000

11.

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

10035003-01451564-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

10045002-01451612-00000000

13.

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

10036004-01451571-00000000

14.

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10037005-01451588-00000000

15.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

10023002-01451478-00000000
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16.

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

10039007-01451595-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

10044001-01451605-00000000

18.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

10046003-01451629-00000000

19.

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

10047004-01451636-00000000

20.

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

10048005-01451643-00000000

21.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

10049006-01451650-00000000

22.

Országos Rendőr-főkapitányság

10023002-01451715-00000000
”

A földművelésügyi miniszter 49/2016. (VII. 20.) FM rendelete
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon
követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési
intézkedésének kiterjesztéséről szóló 30/2014. (XII. 5.) FM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének
javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének
kiterjesztéséről szóló 30/2014. (XII. 5.) FM rendelet 8. §-ában a „2016” szövegrész helyébe a „2017” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 50/2016. (VII. 20.) FM rendelete
a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó
illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület
(VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a a következő c) ponttal
egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú
visszanyeréséről szóló 2009/126/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő
módosításáról szóló, 2014. október 21-i 2014/99/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
2. §		
Az R. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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3. §		
Az R.
a)
10. § a) pontjában az „irányelvnek, valamint” szövegrész helyébe az „irányelvnek,” szöveg,
b)
10. § b) pontjában az „irányelvnek” szövegrész helyébe az „irányelvnek, valamint” szöveg,
c)
4. melléklet 5. pontjában a „mind a meglévő, mind az új töltőállomás esetében a vonatkozó európai műszaki
szabványoknak vagy típus jóváhagyási eljárásoknak, vagy ezek hiányában a vonatkozó nemzeti szabványnak
megfelelően” szövegrész helyébe az „az MSZ EN 16321-1:2014 hivatkozási számú, „Benzingőz-visszavezetés
a gépjárművek üzemanyagtöltő állomásokon való tankolása idején. 1. rész: A benzingőz-visszavezető
rendszerek eredményességének értékeléséhez alkalmazott típusjóváhagyás vizsgálati módszerei” című
szabvány szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú
visszanyeréséről szóló 2009/126/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő
módosításáról szóló, 2014. október 21-i 2014/99/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 50/2016. (VII. 20.) FM rendelethez
Az R. 4. melléklete a következő 5a. ponttal egészül ki:
„5a. A töltőállomásoknál a benzingőz befogási hatékonyság igazolásához a benzingőz/benzin arány mérését
kell elvégezni. A mérést az MSZ EN 16321-2:2014 hivatkozási számú, „Benzingőz-visszavezetés a gépjárművek
üzemanyagtöltő állomásokon való tankolása idején. 2. rész: Az üzemanyagtöltő állomáson a benzingőzvisszavezetést felügyelő rendszer ellenőrzésének vizsgálati módszerei” című szabvány szerint vagy azzal
egyenértékű eredményt adó módszerrel kell végrehajtani. A II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszer benzingőz
befogási hatékonysága akkor megfelelő, ha a mérés alapján a benzingőz/benzin arány megfelel az 5. pont szerinti
követelménynek.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 260/2016. (VII. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–olasz gazdasági és kulturális kapcsolatok dinamizálása terén, különösen a 2013-as magyar–olasz kulturális
évad és a Szépművészeti Múzeum olasz barokk kiállításának előkészítése érdekében végzett elkötelezett munkája
elismeréseként
Maria Assunta Accili Sabbatini, az Olasz Köztársaság budapesti nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. június 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 23.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03614-2/2016.

A köztársasági elnök 261/2016. (VII. 20.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Aleksandar Moštrokol rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Montenegró magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2016. július 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. július 11.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04091-2/2016.
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A köztársasági elnök 262/2016. (VII. 20.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Uliana Bogdanska rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Bolgár Köztársaság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2016. július 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. július 11.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04092-2/2016.

A köztársasági elnök 263/2016. (VII. 20.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Gholamali Rajabi Yazdi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Iráni Iszlám Köztársaság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2016. július 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. július 11.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04093-2/2016.
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A köztársasági elnök 264/2016. (VII. 20.) KE határozata
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés
a) pontja és 81. §-a alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy Dr. Boda József nemzetbiztonsági
vezérőrnagy hivatásos szolgálati viszonya 2016. július 31-ei hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével
megszűnik.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. július 11.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/03902-2/2016.

A köztársasági elnök 265/2016. (VII. 20.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(2) bekezdés b) pontja, 59. § (2) bekezdés a) pontja és 60. §-a alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére,
a hivatásos szolgálati viszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásra tekintettel –
dr. Tokovicz József dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2016. július 15-ei hatállyal megszüntetem.
Budapest, 2016. július 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. július 12.
		

Dr. Simicskó István s. k.,

		

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04137-2/2016.
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A köztársasági elnök 266/2016. (VII. 20.) KE határozata
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(1) bekezdés a) pontja és 57. § (1) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Kálló László
ezredest 2016. augusztus 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2016. július 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. július 12.
		

Dr. Simicskó István s. k.,

		

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04138-2/2016.

A köztársasági elnök 267/2016. (VII. 20.) KE határozata
a 384/2013. (IX. 5.) KE határozat módosításáról és dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(1) bekezdés a) pontja és 57. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – a 384/2013. (IX. 5.) KE határozatot
akként módosítom, hogy a határozatban a „2016. szeptember 14-éig” szövegrész helyébe a „2016. július 31-éig”
szöveg lép, egyúttal az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012.
évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – dr. Kopcsó Istvánt
2016. augusztus 1-jei hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2016. július 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. július 12.
		

Dr. Simicskó István s. k.,

		

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04139-2/2016.
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A Kormány 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozata
egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről
A Kormány nyolc kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházás előkészítésének áttekintése alapján:
1. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben szereplő projektek előkészítése a 2016. és 2017. években az erre a célra
rendelkezésre álló költségvetési források terhére, a 2018. évben pedig a fennmaradó források biztosításával
valósuljon meg;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. mellékletben szereplő
projektek előkészítéséhez a már rendelkezésre álló forrásokon felül a 2018. évben szükséges bruttó 597 millió forint
biztosításáról a központi költségvetés tervezése során gondoskodjanak;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2018. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az egyes előkészítési projektek
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban: IKOP) történő támogathatóságát vizsgálja
meg és készítsen előterjesztést
a)
az IKOP-ból elszámolható projekteknek az IKOP éves fejlesztési keretében történő nevesítéséről,
b)
többlet-kötelezettségvállalás terhére történő finanszírozásáról, valamint
c)
az 1. és a 2. pontban szereplő, IKOP-ból elszámolható összegeknek a projektek támogatási összegével
megegyező mértékű visszapótlásáról a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezete terhére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az a) és b) alpontok tekintetében 2016. december 31.
a c) alpont tekintetében folyamatos
4. egyetért azzal, hogy a Galvani utca – Illatos út vonalában megépítendő új 2×3 sávos közúti Duna-híd
(a továbbiakban: Galvani híd) esetében nemzetközi tervpályázat kerüljön lebonyolításra az építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítését megelőzően;
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztossal
együttműködve és Budapest főpolgármesterének bevonásával gondoskodjon a Galvani híd megvalósítására
vonatkozó tervpályázati eljárás lefolytatásáról, majd az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére
vonatkozó közbeszerzési eljárásnak a legjobbnak ítélt pályamű felhasználásával történő lefolytatásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
a nemzetközi tervpályázat kiírására azonnal
az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a nemzetközi tervpályázat eredményét
követően, a legjobbnak ítélt pályamű felhasználásával azonnal
6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy az 1. mellékletében szereplő projektek előkészítésére a nemzeti fejlesztési miniszter a központi
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete terhére a 2016–2018. évek tekintetében összesen
legfeljebb 12 014 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon azzal, hogy a 2016–2018. évi költségvetési kiadási
előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalások mértéke ezt nem haladhatja meg;
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján, valamint Budapest
Főváros Önkormányzata bevonásával gondoskodjon az 1. mellékletben szereplő projektek építési engedélyezési
tervdokumentációjának elkészítéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
a Galvani híd engedélyes terveinek elkészítése esetében 2018. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozathoz
Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházás-előkészítések
Projekt megnevezése

1.

Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, Danubius és
Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása és a Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítése projekt
engedélyezési terveinek elkészítése

2.

Budapest-Ferencváros – Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója projekt engedélyezési terveinek
elkészítése

3.

M1-es autópálya 2×3 sávra bővítése Budapest és Győr között projekt engedélyezési terveinek elkészítése

4.

M7-es autópálya 2×3 sávra bővítése Budapest és Balatonvilágos között projekt engedélyezési terveinek
elkészítése

5.

Galvani híd és kapcsolódó úthálózat építése projekt engedélyezési terveinek elkészítése

6.

ráckevei HÉV vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba való
integrálásához projekt engedélyezési terveinek elkészítése

7.

csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása projekt engedélyezési terveinek elkészítése

8.

a Földalatti rekonstrukciója és a járműbeszerzése projekt engedélyezési terveinek elkészítése
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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.

