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Kormányrendeletek

A Kormány 292/2017. (X. 5.) Korm. rendelete
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával
és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 4. § (2a) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feladattal összefüggésben a másodfokú hatósági jogkört
– ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a miniszter gyakorolja.”
2. §

(1) Az R1. 4. § (6) bekezdésében a „(2) bekezdés 16. pontja” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés d) pontja” szöveg lép.
(2) Az R1. 4. § (7) bekezdésében a „(2) bekezdés 16. pontjában” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés d) pontjában”
szöveg lép.
(3) Az R1. 4. § (6) bekezdésében és (7) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdésben”
szöveg lép.
(4) Az R1. 4. § (12) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és a (2a) bekezdésben” szöveg lép.

2. A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan
úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Nem lép hatályba a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan
úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017.
(VIII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 14. § (5) bekezdése.
4. §		
Az R2. 17. § (4) bekezdésében a „(2) és (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 19/2017. (X. 5.) OGY határozata
a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat
módosításáról*
1. A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat 1. pont
5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § (4) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság megyei tagozódását jelenlegi területükkel, a megyék nevét és székhelyét a következők szerint határozza
meg:]
„5. Csongrád-Csanád megye,
székhelye: Szeged;”
2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a megye névváltoztatásával kapcsolatban állapítsa meg a további
jogalkotási feladatokat, és azok költségvetési forrásainak biztosítása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
3. Ez a határozat – a 4. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. Az 1. pont 2020. június 4-én lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Ikotity István s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2017. október 3-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1719/2017. (X. 5.) Korm. határozata
a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról
létrehozott közös egyezmény szerinti hatodik Nemzeti Jelentésről és a részes államok nemzeti jelentéseit
megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről
A Kormány
1. elfogadja a 2001. évi LXXVI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett
fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 32. Cikke alapján készített hatodik Nemzeti Jelentést (a továbbiakban:
Nemzeti Jelentés);
2. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Jelentést az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója Magyarország nemzeti
jelentéseként megküldje a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részére;
3. felhatalmazza az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatóját vagy az általa megbízott személyt, hogy a részes
államok nemzeti jelentéseit megvitató, 2018. május 21. és június 1. között tartandó felülvizsgálati értekezleten
az Egyezmény szerinti kormány-felhatalmazottként részt vegyen;
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti meghatalmazási okiratot adja ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1720/2017. (X. 5.) Korm. határozata
az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei
kormányhivatalokban történő megvalósításához kapcsolódó további feladatokról
A Kormány – figyelemmel az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer
megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozatban foglaltakra, továbbá
az elektronikus közigazgatási célokra – az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer
(a továbbiakban: EKEIDR) megvalósítása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban
történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat 3. pontjában
megfogalmazott feladatok megvalósítására tekintettel gondoskodjon a fővárosi és megyei kormányhivatalokban
az EKEIDR Ügynyilvántartási, Dokumentumsablon, Webes űrlapkitöltő, Integrált XML Webservice és Távoktatási
(e-learning) moduljainak ütemezett és egységesen szabályozott folyamatokkal történő bevezetéséről és
kiterjesztéséről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1721/2017. (X. 5.) Korm. határozata
a 2018. évi IIHF Divízió I./A Jégkorong Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati
intézkedésekről
A Kormány
a)
b)

c)

támogatja a 2018. évi IIHF Divízió I./A Jégkorong Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság)
megrendezését;
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
a Világbajnokság sikeres megrendezéséhez 2018. évben szükséges legfeljebb 140 000 000 forint rendezési
költség fedezetéül szolgáló forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. évben a felmerülés ütemében
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. útján
a Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
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.
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