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Kormányrendeletek

A Kormány 99/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági
együttműködési megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya
közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának
elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF THE PHILIPPINES ON ECONOMIC COOPERATION
The Government of Hungary and the Government of the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as the
Parties),
Recognizing the necessity to deepen the bilateral framework as basis for further cooperation;
Desiring to enhance economic cooperation through trade, investments and collaboration in other related areas
based on the long standing relations between the Parties and;
Aspiring to continue and reinforce existing economic cooperation on a long-term and mutually beneficial basis;
Have agreed as follows:

ARTICLE 1: OBJECTIVES
The Parties shall promote the expansion and diversification of mutually advantageous economic cooperation
activities through trade, investments and collaboration in other relevant areas in accordance with the laws, rules and
regulations in force in the Parties and the provisions of the international treaties to which they are a party.

ARTICLE 2: COOPERATION AREAS
The Parties agree to cooperate in sectors or areas of mutual interest as may be determined and agreed upon by the
Joint Economic Commission between Hungary and the Philippines (hereinafter referred to as Joint Commission).

ARTICLE 3: FORMS OF COOPERATION
The Parties shall endeavor to broaden and intensify their cooperation through the following means:
a)
exchange of information on trade, investments and macroeconomic trends; economic forecasts;
development priorities and strategies, programmes and projects; regional and multilateral developments
relevant to bilateral cooperation;
b)
participation in trade and investment-related events and activities, such as fairs and exhibitions, seminars,
symposia, conferences and other business events;
c)
promotion of economic cooperation between government institutions, professional organizations, business,
federations, and chambers of commerce and industry;
d)
promotion of cooperation in consultancy, marketing, advisory and related expert services;
e)
promotion of cooperation between financial institutions and banking sectors in areas of mutual interest;
f)
promotion of the establishment of joint ventures and company representative offices;
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g)
h)
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promotion and facilitation of the participation of micro, small- and medium-size private sector enterprises in
identified sectors and areas of interest;
undertaking any other means of cooperation as agreed upon by the Parties.

ARTICLE 4: ESTABLISHMENT OF THE JOINT COMMISSION
1) For the implementation of this Agreement, a Joint Commission shall be established comprising of designated
representatives of both Parties, which shall alternately convene in Hungary and the Philippines, upon request of
either Party. Each Party shall appoint a Co-Chair of the Joint Commission.
2) The functions of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:
a)
establish a mechanism for regular data exchange on trade and investment;
b)
identify and promote means to improve bilateral trade and investment flows;
c)
identify new possibilities and examine opportunities to develop future economic cooperation initiatives;
d)
facilitate the organization of consultations and official visits through delegation(s) or missions to discuss
trade, investment and economic issues of interest to both Parties;
e)
establish linkages with relevant business associations;
f)
discuss issues related to the implementation of business, trade and investment promotion activities;
g)
oversee the implementation of the Agreement.
3) If necessary, the Joint Commission shall establish working groups dealing with certain areas of cooperation.
4) The host Party shall prepare the draft minutes summarizing the discussion to be agreed upon and signed by the
Co-Chairs at the end of the meeting.
5) The rules of procedure of the Joint Commission shall be defined at its first meeting.

ARTICLE 5: APPLICATION
1) Cooperation pursuant to the present Agreement shall be carried out in accordance with the laws, rules and
regulations of the Parties and the observance of generally recognized norms and principles of international law and
without prejudice to the fulfillment of the obligation by the Parties under other bilateral, regional or multilateral
agreement in which they are a party.
2) Consequently the provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted in whole, or in part in such a way
as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary and the Philippines arising from their existing
bilateral, regional, international agreements. For Hungary, this includes in particular the treaties the European Union
is based on and the law of the European Union, for the Republic of Philippines, in particular, the Association of
Southeast Asian Nations.

ARTICLE 6: RESOLUTION OF DIFFERENCES
Any differences between the Parties arising from the interpretation, application, and implementation of this
Agreement shall be resolved by consultations through diplomatic channels.

ARTICLE 7: FINAL CLAUSES
1) This Agreement shall enter into force on the thirtieth day of the month following the date of receipt of the last
written notification in which a Party notifies the other, through diplomatic channels, confirming that the domestic
requirements for its entry in force have been complied with.
2) The provisions of this Agreement may be amended and modified by mutual written consent of the Parties through
diplomatic channels, and shall come into force in accordance with Paragraph 1 of this Article.
3) The present Agreement shall be valid for a period of five years, and shall automatically be renewed for similar
periods unless one of the Parties expresses its intention to terminate the Agreement by giving a written notice to
the other Party. If such notice is given, the Agreement shall be terminated six months following the receipt of the
notice.
4) The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement or projects
or activities made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects or
activities, unless the Parties agree otherwise.
Done and signed at Manila, on 28 (day) of March (month) 2017 (year) in the English language.
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MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A FÜLÖP-SZIGETEKI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI GAZDASÁGI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek),
Felismerve a további együttműködés alapjául szolgáló kétoldalú keret elmélyítésének szükségességét;
Azzal az óhajjal, hogy a Felek között fennálló hosszú távú kapcsolatokra alapozva fokozzák a gazdasági
együttműködést a kereskedelem, beruházások és egyéb kapcsolódó területek révén; és
Arra törekedve, hogy hosszú távon és kölcsönösen előnyös alapon folytassák és megerősítsék a fennálló gazdasági
együttműködést;
Az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK: CÉLOK
A Felek előmozdítják a kölcsönös előnyöket jelentő gazdasági együttműködés bővítését és diverzifikálását
a kereskedelem, befektetések és egyéb releváns területeken való együttműködés révén, összhangban a Felek
hatályos törvényeivel, szabályaival és szabályozásaival, valamint azon nemzetközi szerződések rendelkezéseivel,
melyekben részesek.

2. CIKK: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI
A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek a kölcsönös érdeklődésre számot tartó ágazatokban vagy
területeken, amelyek a Magyarország és a Fülöp-szigetek közti Gazdasági Vegyes Bizottság (a továbbiakban: Vegyes
Bizottság) által kerülnek meghatározásra és elfogadásra.

3. CIKK: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI
A Felek törekednek, hogy szélesítsék és fokozzák együttműködésüket az alábbi eszközök által:
a)
a kereskedelemhez, befektetésekhez és makrogazdasági trendekhez; gazdasági előrejelzésekhez; fejlesztési
prioritásokhoz és stratégiákhoz, programokhoz és projektekhez; regionális és multilaterális fejleményekhez
kapcsolódó információk cseréje;
b)
kereskedelemmel és befektetésekkel összefüggő eseményeken és fellépéseken, így például vásárokon
és kiállításokon, szemináriumokon, szimpóziumokon, konferenciákon és egyéb üzleti eseményeken való
részvétel;
c)
a kormányzati intézmények, szakmai szervezetek, üzleti szövetségek és kereskedelmi kamarák, és az ipar
közötti gazdasági együttműködés előmozdítása;
d)
a tanácsadói, marketing és kapcsolódó szakmai szolgáltatások terén való együttműködés előmozdítása;
e)
a pénzügyi intézmények és a bankszektor közötti együttműködés előmozdítása a kölcsönös érdeklődésre
számot tartó területeken;
f)
vegyes vállalatok és vállalati képviseleti irodák létesítésének elősegítése;
g)
a magánszektor mikro, kis- és középméretű vállalkozásai részvételének megkönnyítése és elősegítése
a beazonosított ágazatokban és érdeklődési területeken;
h)
az együttműködésnek a Felek egyetértésén alapuló bármely más formája.

4. CIKK: A GAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA
1) A jelen Megállapodás végrehajtása céljából létre kell hozni egy Vegyes Bizottságot, amely a Felek kijelölt
képviselőiből áll, és amely a Felek bármelyikének kérésére összehívásra kerül, felváltva ülésezve Magyarországon és
a Fülöp-szigeteken. Mindkét Fél társelnököt jelöl ki a Vegyes Bizottság élére.
2) A Vegyes Bizottság feladata közé tartoznak különösen a következők:
a)
a kereskedelmi és befektetési adatok rendszeres cseréjére vonatkozó eljárás kialakítása;
b)
a kétoldalú kereskedelmi és befektetési forgalom fejlesztésére alkalmas eszközök azonosítása és elősegítése;
c)
új lehetőségek azonosítása és megvizsgálása jövőbeli gazdasági együttműködési kezdeményezések
kialakítása érdekében;
d)
egyeztetések és hivatalos látogatások szervezésének megkönnyítése delegációk vagy képviseletek révén
a Felek kölcsönös érdeklődésére számot tartó kereskedelmi, befektetési és gazdasági kérdések megvitatására;
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e)
kapcsolatteremtés az érintett üzleti szervezetekkel;
f)
az üzlet-, kereskedelem- és beruházásfejlesztési tevékenységekkel összefüggő kérdések megvitatása;
g)
a Megállapodás végrehajtásának felügyelete.
3) Ha szükséges, a Vegyes Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat hoz
létre.
4) A rendező fél elkészíti az egyeztetést összefoglaló jegyzőkönyv tervezetét, amelyet a társelnökök az ülés végén
fogadnak el és írnak alá.
5) A Vegyes Bizottság eljárási szabályzata az első ülésén kerül meghatározásra.

5. CIKK: ALKALMAZÁS
1) A jelen Megállapodás szerinti együttműködés a Felek törvényei, szabályai és rendelkezései szerint, a nemzetközi
jog általánosan elfogadott normáinak és elveinek betartása mellett kerül végrehajtásra, nem érintve a Felek más
olyan kétoldalú, regionális vagy többoldalú megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek teljesítését, amelyekben
részesek.
2) Következésképpen, a Megállapodás rendelkezéseit sem együttesen, sem önmagukban nem lehet úgy alkalmazni,
illetve azok nem értelmezhetőek oly módon, mely érvénytelenítené, módosítaná, vagy egyéb módon befolyásolná
Magyarország és a Fülöp-szigetek kétoldalú, regionális vagy többoldalú megállapodásokban vállalt kötelezettségeit.
Magyarország számára ez különösképpen az Európai Unió alapító szerződéseit és az Európai Unió jogát,
a Fülöp-szigetek számára különösképpen a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségét jelenti.

6. CIKK: VITÁK RENDEZÉSE
A jelen Megállapodás értelmezéséből, alkalmazásából és végrehajtásából eredő mindennemű nézetkülönbséget
a Felek diplomáciai úton való egyeztetések révén rendezik.

7. CIKK: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1) Ez a Megállapodás azon későbbi írásos értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba,
amelyben a Felek egyike diplomáciai úton értesíti a másikat, megerősítve a hatálybalépéshez szükséges belső jogi
követelmények teljesítését.
2) E Megállapodás rendelkezései a Felek kölcsönös, írásban rögzített egyetértésével diplomáciai úton kiegészíthetők és
módosíthatók, amelyek a jelen Cikk 1). bekezdése szerint lépnek hatályba.
3) Jelen Megállapodás öt évig marad hatályban és automatikusan megújul újabb azonos hosszúságú időszakokra,
amennyiben valamelyik Fél írásban nem értesíti a másik Felet a Megállapodás megszüntetésére irányuló
szándékáról. Amennyiben ilyen értesítés átadásra kerül, a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés
kézhezvételének napjától számított hat hónap elteltével veszti hatályát.
4) A jelen Megállapodás megszűnése nincs hatással a jelen Megállapodás alapján született bármely speciális
megállapodás, projekt vagy tevékenység érvényességére vagy időtartamára azok teljesítéséig, hacsak a Felek
másként nem állapodnak meg.
Készült és aláírásra került Manilában, 2017. (év) március (hónap) 28 (nap)-án angol nyelven.”
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 7. cikk 1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 2. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. alkalmazásüzemeltetés: az alkalmazások elérhetővé tétele és működtetése, az alkalmazásokkal kapcsolatos
képzési feladatok elvégzése, jogosultságkezelés, hibakezelés; a rendszertámogatási szerződések megkötése;”
2. §		
Az R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az iratkezelő rendszer – a Kincstár által közzétett formátumban – fogadja a helyi önkormányzatnak az iratkezelő
rendszerhez történő csatlakozását megelőző napon használt iratkezelő rendszerében tárolt teljes adatállományt.”
3. §		
Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzati ASP rendszer ügyféltámogatói feladatait, valamint az egyes elemei, szakrendszerei
alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait a Kincstár és a központi szolgáltató, valamint a KINCSINFO
Nonprofit Kft. látják el az 1. mellékletben meghatározottak szerint.”
4. §		
Az R. 12. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6)–(8) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) 2018. január 1-jéig – a (3)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzati ASP rendszer
valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi önkormányzat.
(3) A megyei önkormányzat 2019. január 1-jéig a 3. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott
szakrendszerekhez csatlakozik.
(4) Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, a 3. § (2) bekezdés
f ) pontjában meghatározott szakrendszerhez a 13. § (3) bekezdése, valamint a (6) bekezdés szerint csatlakozik.
(5) Az 5. melléklet szerinti helyi önkormányzatok – a (4) és a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jéig
csatlakoznak az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez.
(6) Interfészes csatlakozás esetén a 3. melléklet szerinti adatok teljes körének automatizált elektronikus átadását
legkésőbb 2019. január 1-jéig kell biztosítani.
(7) Az e §-ban megjelölt végső csatlakozási időpontnál korábbi csatlakozásra a Kincstár és a helyi önkormányzat
megállapodása alapján van lehetőség.
(8) Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján
az önkormányzati ASP központhoz csatlakozott önkormányzatokat e rendelet alkalmazásában csatlakozott
önkormányzatnak kell tekinteni.”
5. §		
Az R. 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, akkor az önkormányzati
adórendszer által támogatott funkciók vonatkozásában a Htv. 44. § (2) bekezdésében rögzített határnapig
interfésszel, ettől az időponttól rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez.
(4) Az Mötv. 114. § (3) bekezdése alkalmazásában a csatlakozás végső időpontjának a rendszercsatlakozás
határidejét kell tekinteni.”
6. §		
Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulás iránt kérelmet a helyi önkormányzat az e-közigazgatásért felelős
miniszterhez legkésőbb 2017. május 31-ig nyújthat be.”
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7. §		
Az R. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételére e § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a települési honlapok jellemzőivel kapcsolatosan felmérést végez,
amelynek keretében a települési önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a jogszabályban meghatározott tartalmi
követelményeket a 12. § (2), (5) vagy (6) bekezdésében megjelölt határidőig
a) önálló honlap fenntartásával vagy
b) az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételével
teljesíti.
(3) Az önkormányzat az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén – ha a jogszabályi
követelményeket teljesíti – bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban önálló honlapot tart fenn.
(4) A feltöltött tartalmakért az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén is az önkormányzat
felel.”
8. §		
Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez való csatlakozásra köteles önkormányzatok
a 3. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti, a 2018. évre vonatkozó végleges adataikat 2019. március 31-ig
az önkormányzati adattárházba feltöltik.
(2) Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) azon
feladatait, amelyek támogatására az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszere is képes (a továbbiakban:
gazdálkodási feladatok), a gazdálkodási szakrendszer azon önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában
támogatja,
a) amelyek esetében a gazdálkodási feladatokat 2016. szeptember 1. napján is a polgármesteri hivatal vagy a közös
önkormányzati hivatal látta el,
b) amelyek 2016. szeptember 1. napját követően jöttek létre, jogszabály alapján önálló gazdasági szervezettel nem
rendelkezhetnek, és a gazdasági szervezet feladatait esetükben a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati
hivatal látja el,
c) amelyek esetében az önkormányzat a gazdálkodási feladatok támogatását 2017. június 15-ig az e-közigazgatásért
felelős minisztertől – annak megkeresése alapján – kéri, és e kérelme alapján az e-közigazgatásért felelős miniszter
az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozásához hozzájárult.
(3) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a (2) bekezdés c) pontja szerinti döntését – a Kincstár véleményének
kikérése mellett – a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevétele alapján, 45 napon belül hozza meg. Döntését
indokolni nem köteles.”
9. §		
Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 14. § (2) bekezdését a Módr.
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
10. §

(1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép
(2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

11. §		
Az R.
a)
2. § (2) bekezdés d) pontjában a „feladatok elvégzése” szövegrész helyébe a „feladatok koordinációja”,
b)
13. § (2) bekezdésében az „egyedi hozzájárulása” szövegrész helyébe az „egyedi hozzájárulása
(a továbbiakban: interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulás)”,
c)
14. § (2) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „45 napon belül”,
d)
14. § (3) bekezdésében az „a 13. § (2) bekezdésében foglalt hozzájárulását” szövegrész helyébe
az „az interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulását”,
e)
1. mellékletében foglalt táblázat C:6 és D:6 mezőjében a „Kincstár” szövegrész helyébe a „KINCSINFO
Nonprofit Kft.”
szöveg lép.
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12. §		
Hatályát veszti az R.
a)
6. § (2) bekezdése,
b)
7. § (4) bekezdése.
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
14. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet 3. és 9. §-a, valamint 1. melléklete tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges felhasználói
(önkormányzati) munkaállomásokkal szembeni minimális elvárások
1. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan MS Windows környezetben
Munkaállomások MS Windows környezetben

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények
o

min. 1 GHz 32 bites processzor

o

min. 2 GB RAM

o

minimális HDD 50 GB

o

min. 4 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Minimum szoftverkövetelmények
o

Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb

o

Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

o Táblázatkezelő:
o

o
o

MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

 öngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió,
B
Google Chrome utolsó stabil verzió
Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió
 DF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil
P
verzió

o Tűzfal

és vírusvédelem (naprakész vírusadatbázissal)

Az önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan
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2. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan Linux környezetben
Munkaállomások Linux környezetben

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények
o

min. 1 GHz 32 bites processzor

o

min. 2 GB RAM

o

minimális HDD 50 GB

o

min. 4 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Minimum szoftverkövetelmények
o

Operációs rendszer: Ubuntu Linux

o

Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb

o Táblázatkezelő:

Az önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan

Libre Office 4.3 vagy újabb

o

Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió

o

Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

o

PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

3. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan MS Windows környezetben

Laptopok MS Windows környezetben

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények
o

min. 15” HD kijelző (1366 x 768)

o

min. 1 GHz 32 bites processzor

o

min. 2 GB RAM

o

minimális HDD 50 GB

o

min. 2 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Minimum szoftverkövetelmények
o

Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb

o

Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

o Táblázatkezelő:

MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió,
Google Chrome utolsó stabil verzió

o

o
o

Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió
 DF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil
P
verzió

Az önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan
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4. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan Linux környezetben
Laptop alapkonfiguráció II.

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények
o

min. 15” HD kijelző (1366 x 768)

o

min. 1 GHz 32 bites processzor

o

min. 2 GB RAM

o

minimális HDD 50 GB

o

min. 2 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Minimum szoftverkövetelmények
o

Operációs rendszer: Ubuntu Linux

o

Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb

o Táblázatkezelő:

Az önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan

Libre Office 4.3 vagy újabb

o

Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió

o

Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

o

PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

5. Az önkormányzati monitorokra vonatkozó alapkonfiguráció
Monitor alapkonfiguráció

17”-os eszköz, minimum 1024 x 768 felbontású

Szükséges darabszám

Az önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan

6. Kártyaolvasó
Kártyaolvasó alapkonfiguráció

Új típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására alkalmas eszköz

Szükséges darabszám

Az önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan

7. Az önkormányzati multifunkciós nyomatkészítő eszközökre vonatkozó alapkonfiguráció
Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció

Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest
méretgazdaságosan üzemeltethető, központi, multifunkcionális
(A3/A4-es szkennelés, fénymásolás, nyomtatás) nyomtató, amely tértivevények
és a készpénz-átutalási megbízások nyomtatására is alkalmas

Szükséges darabszám

minimum 1 db
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8. Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott feltételek
Informatikai biztonság – Hálózati elérés biztosítása

Elvárt informatikai biztonsági megfelelés:
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról történő
megfelelésről szóló 2013. évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet
rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolása alapján
megállapított információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés

IT biztonság

Interneteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, pl.
router, switch, kábelek.
Minimum feltételek:
Sávszélesség és
szükséges hálózati
eszközök

Lakos szám:

ASP minimumelvárás:

500 alatti
500–10 000 között
10 000 feletti

4 Mbit/sec névleges sávszélesség
8 Mbit/sec névleges sávszélesség
30 Mbit/sec névleges sávszélesség

Ajánlott feltételek:
A kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban valamennyi
településtípus ajánlott sávszélessége minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus
sávszélesség
”

2. melléklet a 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati adattárház forrásai és adatkörei
A

B

Adatforrás

Adatkör

gazdálkodási rendszer

Az államháztartás számviteléről szóló Korm. rendeletben előírt
adattartalom

2.

önkormányzati
adórendszer

A települési önkormányzatok által nyilvántartott, az önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának,
valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának
szabályairól szóló NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet)
szerinti adatok

3.

ingatlanvagyon-kataszter
rendszer

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási
és adatszolgáltatási rendjéről szóló Korm. rendeletben meghatározott
adatok

4.

iratkezelő rendszer

Ügyiratforgalmi adatok

1.
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ipar- és kereskedelmi
szakrendszer

Az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási
ügyek egyes adatai:
a) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
Korm. rendelet,
b) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
szóló Korm. rendelet,
c) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló Korm. rendelet,
d) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló Korm. rendelet,
e) a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló
Korm. rendelet,
f ) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
szóló Korm. rendelet
szerinti adatok

6.

Kincstár Közhiteles Törzskönyvi
Nyilvántartása

Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.),
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a Magyar Államkincstárról
szóló Korm. rendelet szerinti adatok

7.

Kincstár Önkormányzati
Előirányzat Gazdálkodási Modul

Önkormányzatok állami támogatásának nyilvántartó rendszere
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló Korm. rendelet, az Áht., az Ávr., az NGM rendelet
szerinti adatok

5.

”

3. melléklet a 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

2019. január 1-jével csatlakozó önkormányzatok
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA*
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA
BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA*
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA*
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
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BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATA
MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
HARKAKÖTÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖRÖSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SÁNDORFALVA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
DÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
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ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KOMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DÖMÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DUNASZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
DUNAALMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NESZMÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MIKEBUDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
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VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZÁZHALOMBATTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KARCAG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MESTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
OSTFFYASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NEMESKOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MERSEVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BALATONSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VÁSZOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
* A 12. § (4) és (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel.”

A Kormány 101/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 88. § (2) bekezdése a következő j)–k) ponttal egészül ki:
(A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében)
„j) irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását,
k) felel a turisztikai diplomata hálózat irányításáért.”
2. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 88. § (2) bekezdés i) pontjában a „kezdeményezi a szakdiplomaták kinevezését és
felmentését.” szövegrész.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. §, a 4–5. §, a 7. §, a 8. § (1) bekezdés a) pontja és a 8. § (2) bekezdés b)–d) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdésének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E rendelet alkalmazásában akkreditált informatikai rendszer: az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzések
eredményeként megkötött szerződések végrehajtására, ellenőrzésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő
webes alkalmazás.”
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2. §		
Az R. 4. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„f ) ellenőrzi a beszerzések alapján megkötött szerződéseket, és a 13. § (3) bekezdésében meghatározott
határidőn belül észrevételt, kiegészítést, módosítási javaslatot tesz a beszerzések alapján megkötött szerződések
módosíthatóságáról,”
3. §		
Az R. 2. alcíme a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § Az érintett szervezetek és szállítók a 16. § szerinti miniszteri rendeletben meghatározott paramétereknek
megfelelő, akkreditált informatikai rendszert kötelesek igénybe venni a közbeszerzések lefolytatása eredményeként
megvalósuló beszerzések végrehajtására, ellenőrzésére. E rendelkezés alól az érintett szervezetek által saját
hatáskörben lefolytatott eljárásoknál a Hivatal elnöke felmentést adhat.”
4. §		
Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érintett szervezet köteles a beszerzési igényét a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül jóváhagyásra megküldeni a beszerzési eljárás megkezdését
megelőzően legalább 10 nappal. A Hivatalhoz kizárólag olyan beszerzésre vonatkozóan nyújtható be igény, amely
az éves összesített beszerzési tervben szerepel.”
5. §		
Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az érintett szervezet köteles a megvalósított beszerzés eredményeképpen kötött szerződést annak
aláírásától számított 8 napon belül a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési
Portálján keresztül megküldeni.
(2) Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére megküldeni a szerződés lényeges elemeire – különösen
a szolgáltatás tartalmára és összegszerűségére – vonatkozó módosításának tervezetét, a módosítás indokolását és
az azt alátámasztó dokumentumokat azok elkészítését követő 8 napon belül.
(3) A Hivatal a kézhezvételtől számított 15 napon belül tehet észrevételt, kiegészítést, valamint módosítási javaslatot
a (2) bekezdésben foglalt dokumentumokkal kapcsolatban.”
6. §		
Az R. 6. alcíme a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § A Kormány felhatalmazza a minisztert, hogy az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével
rendeletben határozza meg az érintett szervezetek által használandó akkreditált informatikai rendszerrel szembeni
kritériumokat.”
7. §		
Az R. 8. § (2) bekezdésében az „a)–c) pontjai” szövegrész helyébe az „a), illetve c) pontja” szöveg lép.
8. §

(1) Hatályát veszti az R.
a)
1. § (2) bekezdés 1. pontja,
b)
4. § (1) bekezdés h) pontja,
c)
4/A. § (2) bekezdése,
d)
15. § (3) bekezdés b) pontja,
e)
15. § (6) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R.
a)
4. § (1) bekezdés d) pontjában az „és elbírálja az érintett szervezetek negyedéves beszerzési tervét,” szövegrész,
b)
8. § (1) bekezdés b) pontja,
c)
9. §-a,
d)
12. § (5) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a kormányzati kommunikációs beszerzések során alkalmazható informatikai rendszerrel szemben
támasztott követelményekről szóló 1/2016. (II. 1.) MK rendelet.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. §, a 7. § és a 8. § (2) bekezdése 2017. szeptember 15-én lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 3. § és a 6. § 2018. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 103/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg
Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) 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. §		
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A tankerületi központ hazai vagy európai uniós forrásból származó költségvetési támogatásból
megvalósított, hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött, építési vagy bontási tevékenységet is
tartalmazó, építési beruházással kapcsolatos
a) tervezési,
b) műszaki engedélyezési,
c) kivitelezési,
d) műszaki ellenőrzési
feladatait az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Társaság) bevonásával látja el.
(2) A Társaság az (1) bekezdés szerinti feladatok vonatkozásában a tankerületi központ mint ajánlatkérő
meghatalmazása alapján közfeladatként térítésmentesen beszerzési, közbeszerzési eljárásokat bonyolíthat le, amely
alapján a tankerületi központ jogosult az eljárás nyertes ajánlattevőjével szerződni.
(3) A tankerületi központ a (2) bekezdés szerint jogosult a Társaság bevonására az (1) bekezdésben nem nevesített
építési tevékenységek esetén is.
(4) A Társaság a (2) bekezdés szerinti feladatainak ellátásához szükséges forrást az állami infrastruktúraberuházásokért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési
fejezetéből kell biztosítani.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról
A Kormány a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d)–f ) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
építési reklámháló: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása,
helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építésiszerelési vagy bontási munka során az e munka folyamatait legalább részben elfedő, reklámhordozót tartó
berendezés;
2.
gyártó: az ingóság előállítója és forgalmazója;
3.
hirdetőoszlop: kör alaprajzú, vertikálisan tagolt, szélesség-magasság arányát tekintve közel 1:3 arányú,
kombinált anyagú reklámhordozót tartó berendezés, melynek a reklámhordozó kihelyezésének módjától
függően különböző típusai vannak;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 63. szám

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

6899

információs vagy más célú berendezés: minden olyan, a településképi rendeletben meghatározott berendezés,
amely részben reklámnak nem minősülő információs cél vagy egyéb cél megvalósításával közérdeket is
szolgál;
kioszk: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
3. § n) pontja szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital
árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló tevékenység
folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett, önálló építmény,
létesítmény;
közművelődési célú hirdetőoszlop: olyan hirdetőoszlop, amely létesítésének célját tekintve kizárólag
közművelődési intézmények által akár tartósan, akár adott időszakban vagy adott alkalom erejéig önállóan,
vagy több közművelődési intézmény által együttesen folytatott közösségi közművelődési tevékenység,
illetve e közösségi közművelődési tevékenység keretében szervezett egyes kulturális programok,
rendezvények népszerűsítésére irányuló reklámok közzétételére szolgál és kizárólag e célra használják;
közművelődési intézmény: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 1. számú melléklet p) pontja szerinti intézmény, így
különösen múzeum, színház;
közművelődési tevékenység: a Kultv. 1. számú melléklet r) pontja szerinti tevékenység;
köztulajdonban álló ingatlan: olyan, közterületnek nem minősülő ingatlan, amely külön-külön vagy
együttesen a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező
társulása, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű
társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány kizárólagos tulajdonában áll;
köztulajdonban álló, közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző személy: az a közforgalmi
személyszállítási szolgáltatást főtevékenységként nyújtó gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam,
a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi
társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű
társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. § (1)–(3) bekezdése szerinti többségi befolyással rendelkezik;
közzététel: a reklám reklámozás céljából történő megismerhetővé tétele akár nagyobb nyilvánosság, akár
egyedi címzett számára;
közforgalmú személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. §
14. pontja szerinti szolgáltatás;
magánterület: a magántulajdonban álló ingatlan és a köztulajdonban álló ingatlan;
magántulajdonban álló ingatlan: olyan ingatlan, amely nem minősül köztulajdonban álló ingatlannak vagy
közterületnek;
reklámhordozót tartó berendezés: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt
a reklámhordozót tartó, illetve annak elhelyezését biztosító, elősegítő eszköz, berendezés;
reklám közzétevője: aki a reklámhordozóval rendelkezik és ennek segítségével a reklámot közzéteszi;
reklámozó: akinek érdekében a reklámot a reklámhordozón közzéteszik;
utasváró: a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében az utasok várakozására
szolgáló fülke, illetve legalább részben épületszerkezettel körülzárt épületrész, vagy egyéb építmény,
létesítmény;
utcabútor: az utasváró, a kioszk, a közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs vagy más célú
berendezés;
vállalkozás: olyan személy, aki önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok
érdekében jár el.

2. A reklámok, reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai
2. §

(1) Kizárólag a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek (a továbbiakban: Tvtv.) megfelelően, továbbá
e rendelet, illetve a településképi rendeletek rendelkezéseinek megfelelően, az e rendeletekben meghatározott
feltételeknek megfelelő reklámhordozón, továbbá méretben és technológiával tehető közzé reklám, helyezhető el
reklámhordozó, illetve létesíthető és tartható fenn reklámhordozót tartó berendezés.
(2) E rendelet alkalmazásában nem minősül reklám közzétételének az ingóságon a gyártó által elhelyezett, a gyártó és
a típus azonosítását lehetővé tevő logó, védjegy vagy más jelzés.
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(3) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, közterületen reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként,
reklámhordozót tartó berendezésként kizárólag utcabútor használható. Reklám közzétételére, illetve
reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként közterületen a közművelődési célú hirdetőoszlop
kivételével hirdetőoszlop nem alkalmazható. Ha a magántulajdon tárgyát képező reklámhordozó, reklámhordozót
tartó berendezés közterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, közforgalmú
személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon kerül elhelyezésre, a reklámhordozóra,
reklámhordozót tartó berendezésre e rendelet közterületi, illetve köztulajdonban álló ingatlanon történő
reklámközzétételre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(4) A 6. §-ban foglalt kivétellel az 1. melléklet, valamint a 2. melléklet határozza meg az önkormányzatok
településszerkezeti terve szerint irányadó területi besoroláshoz igazodóan a reklámok közzétételének, illetve
reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó
szabályait.
(5) Ha az adott önkormányzat településszerkezeti terve szerinti valamely szabályozási elem (területi kategória)
nem feleltethető meg az 1. vagy a 2. melléklet szabályozási elemének, akkor a szabályozási elem e rendelet
alkalmazásában „Egyéb, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 26–30/A. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot
hordozó területnek” minősül.
(6) A (4) bekezdésben foglalt szabálytól az önkormányzat jogosult a településképi rendeletével átmeneti időre
eltérni abban az esetben is, ha az építési tevékenység idejére építési reklámháló kihelyezésének engedélyezését
kérelmezik, az építési tevékenység időtartamára.
(7) Építési reklámháló kihelyezése ahhoz a feltételhez köthető, hogy építésinapló-bejegyzés igazolja a felújítás
megkezdését, illetve ha építési napló vezetésére nem áll fent kötelezettség, úgy vállalják ennek vezetését
az érintettek, és ezzel igazolják a felújítás megkezdését.
3. §

(1) Utasváró tetején reklámhordozó, illetve reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el, ezt meghaladóan
az utasváró teljes felülete felhasználható reklám közzétételére.
(2) Kioszk tetején reklámhordozó, illetve reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el, ezt meghaladóan
a kioszk teljes felülete felhasználható reklám közzétételére.
(3) A közművelődési célú hirdetőoszlop teljes felülete felhasználható reklám közzététele érdekében. Közművelődési
célú hirdetőoszlopon a reklámhordozó ragasztás útján is rögzíthető.
(4) Az információs vagy más célú berendezés reklám céljára hasznosítható felületének legfeljebb kétharmadán tehető
közzé reklám, illetve helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés.

4. §

(1) Ragasztás útján reklám, illetve reklámhordozó – a 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – nem rögzíthető.
(2) A plakát, valamint az építési reklámháló reklám közzétételére igénybe vehető felülete két négyzetméternél kisebb
nem lehet, továbbá a kilenc négyzetmétert nem haladhatja meg.
(3) Az utcabútorok kivételével a reklámhordozót tartó berendezés reklámhordozók elhelyezésére igénybe vehető
felülete a tizenegy négyzetmétert nem haladhatja meg.

5. §

(1) Valamennyi közművelődési intézmény jogosult közművelődési célú hirdetőoszlopra, illetve azok használatára
a közművelődési intézmény által vagy a közművelődési intézmény más közművelődési intézménnyel akár tartósan,
akár adott időszakban vagy adott alkalom erejéig együttesen folytatott közösségi közművelődési tevékenység
népszerűsítése céljából.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési célú hirdetőoszlop létesítéséről és használatának az érintett
közművelődési intézmény részére történő biztosításáról a közművelődési intézmény elhelyezkedése szerint illetékes
önkormányzat (a főváros esetében a fővárosi önkormányzat) gondoskodik a helyi közművelődési tevékenység
támogatására irányuló feladatai ellátása keretében a létesítéssel, fenntartással járó költségeknek a közművelődési
intézmények által a használattal arányosan történő megtérítése mellett.

6. §

(1) Nem minősül közterületről láthatónak az épületen, építményen belül közzétett reklám, illetve elhelyezett
reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, akkor sem, ha az az épületen, építményen kívülről
ténylegesen látható.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabály alól kivételt képez, ha a reklám közzétételére – reklámhordózóként vagy
reklámhordozót tartó berendezésként felhasználva – ablakon vagy más átlátszó felületen került sor, és a közzétett
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reklám az épületen, építményen kívülről ténylegesen látható. Ez a szabály nem vonatkozik a közforgalmú
személyszállítási szolgáltatás nyújtását szolgáló épületek, építmények ablakaira és más átlátszó felületeire.
(3) Nem minősül épületen belülinek a reklám közzététele, illetve a reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés
elhelyezése, ha a közzététel, illetve elhelyezés az épület, építmény olyan részén – így különösen teraszon, erkélyen –
történik, amely nincsen valamennyi irányból épületszerkezettel körülzárva.
(4) Közművelődési intézmény saját tulajdonában, vagyonkezelésében vagy bármely jogcímen tartós használatában álló
épületén a közművelődési intézményre vagy rendezvényeire vonatkozó reklám közzétehető.
7. §

(1) A reklám közzétételének megszüntetéséért és a reklámhordozó eltávolításáért a reklámozó és a reklám közzétevője
egyetemlegesen felel. A reklámhordozót tartó berendezés eltávolításáért a reklámhordozót tartó berendezés
tulajdonosa és az ingatlan tulajdonosa tartozik egyetemleges felelősséggel.
(2) Ha a létesítési célját tekintve eredetileg nem reklámcélú reklámhordozót tartó berendezés a reklám megszüntetését,
illetve a reklámhordozó eltávolítását követően elveszti reklámcélú funkcióját, illetve funkcióját tekintve nem
minősül túlnyomórészt reklámcélú berendezésnek, a reklámhordozót tartó berendezés tulajdonosa mentesül
a Tvtv. 15. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése alól.

3. Ellenőrzés
8. §

(1) A reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére vonatkozó
szabályok betartását az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) ellenőrzi.
(2) Jogsértés észlelése vagy arról történt tudomásszerzés esetén a kormányhivatal 8 napon belül szab ki bírságot, illetve
rendeli el a jogsértő állapot megszüntetését.
(3) A kormányhivatal a bírság kiszabása során a következő szempontokat mérlegeli:
a)
a jogsértés milyen mértékben sérti vagy akadályozza a Tvtv. 11/A. § (1) bekezdésében meghatározott értékek
megőrzését vagy kialakítását,
b)
a jogsértés időtartama,
c)
a jogsértés ismételtsége.

4. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
10. §		
E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
(3) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez
Szabályozási előírások közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozóan
I.		 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
1. Vegyes terület
1.1. Településközpont terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.
1.2. Intézményi terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.
2. Lakóterület
2.1. Nagyvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.
2.2. Kisvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.
3. Különleges terület
3.1. Állatkert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
kizárólag utcabútor igénybevételével megengedett.
3.2. Növénykert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
kizárólag utcabútor igénybevételével megengedett.
3.3. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók,
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
3.4. Temető területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
II.		 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
1. Zöldterület
1.1. Közkert: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
1.2. Közpark: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
2. Erdőterület
2.1. Védelmi: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
2.2. Gazdasági: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett, ettől eltérni érvényesen nem lehet.
2.3. Közjóléti: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
3. Különleges beépítésre nem szánt terület
3.1. Vadaspark, arborétum területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
3.2. Temető területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
3.3. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók,
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
3.4. Burkolt vagy fásított köztér, sétány: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó
berendezések elhelyezése nem megengedett.
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2. melléklet a 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez
Szabályozási előírások magánterületekre vonatkozóan
I.		 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
1. Vegyes terület
1.1. Településközpont terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
1.2. Intézményi terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
nem megengedett.
2. Lakóterület
2.1. Nagyvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
2.2. Kisvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
2.3. Kertvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
2.4. Falusias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
nem megengedett.
3. Gazdasági terület
3.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
3.2. Ipari terület: reklám közzététele és reklámhordozók elhelyezése nem megengedett.
4. Üdülőterület
4.1. Üdülőházas terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
nem megengedett.
4.2. Hétvégi házas terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
nem megengedett.
5. Különleges beépítésre szánt terület
5.1. Nagy bevásárlóközpont és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú terület: reklám közzététele és reklámhordozók,
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
5.2. Nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai terület: reklám közzététele és reklámhordozók,
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
5.3. Vásár, kiállítás és kongresszus területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó
berendezések elhelyezése nem megengedett.
5.4. Oktatási központok területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
5.5. Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót
tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
5.6. Nagy kiterjedésű sportolási célú terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó
berendezések elhelyezése nem megengedett.
5.7. Kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó
berendezések elhelyezése nem megengedett.
5.8. Megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók,
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
5.9. Állatkert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
nem megengedett.
5.10. Növénykert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
nem megengedett.
5.11. Nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület: reklám közzététele és
reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
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5.12. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók,
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett
5.13. Hulladékkezelő, -lerakó területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
5.14. Közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közlekedési területen belül kerül
elhelyezésre: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett, kivéve a vasútállomások és buszpályaudvarok területét.
5.15. Temető területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
5.16. Mezőgazdasági üzemi terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
5.17. Egyéb, az OTÉK 10–23. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület: reklám
közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
II.		 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
1. Zöldterület
1.1. Közkert: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
1.2. Közpark: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
2. Erdőterület
2.1. Védelmi: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
2.2. Gazdasági: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
2.3. Közjóléti: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
3. Mezőgazdasági terület
3.1. Kertes mezőgazdasági terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
3.2. Általános mezőgazdasági terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
4. Vízgazdálkodási terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
5. Természetközeli terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
6. Különleges beépítésre nem szánt terület
6.1. Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót
tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
6.2. Nagy kiterjedésű sportolási célú terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó
berendezések elhelyezése nem megengedett.
6.3. Kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó
berendezések elhelyezése nem megengedett.
6.4. Megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók,
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
6.5. Vadaspark, arborétum területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése nem megengedett.
6.6. Temető területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem
megengedett.
6.7. Nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület: reklám közzététele és
reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
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Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület: reklám közzététele és reklámhordozók,
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
6.9. Burkolt vagy fásított köztér, sétány: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó
berendezések elhelyezése nem megengedett.
6.10. Egyéb, az OTÉK 26–30/A. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület: reklám
közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.
6.8.

A Kormány 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó (3) bekezdés b) pontja szerinti településképi
követelmény csak megengedő vagy tiltó követelményként, a (3) bekezdés c) pontja szerinti településképi
követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként határozható meg.”
(2) Az R. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kép:
„(7) A (4)–(6) bekezdés alá nem tartozó egyéb területek esetében
a) egyedi építészeti követelményként csak építmény anyaghasználatára vonatkozó, tiltó építészeti követelmény,
b) reklámra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre megengedő, tiltó vagy kötelező településképi
követelmény és
c) területi építészeti követelmény
egyáltalán nem határozható meg.”

2. §		
Az R. 17/D. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„17/D. A reklámokra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi
követelmények
23/H. § (1) A településképi rendeletben a reklámokra és reklámhordozókra vonatkozó településképi
követelményeket
a) a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehatásáról
szóló kormányrendelet (a továbbiakban: reklám-elhelyezési kormányrendelet) figyelembevételével és
b) a települési környezet egységes elvek szerinti rendezett és esztétikus kialakítása, illetve igényes fenntartása
érdekében
kell meghatározni.
(2) Településképi követelmény
a) a reklám-elhelyezési kormányrendelet keretei között a reklámok méretére,
b) a reklám-elhelyezési kormányrendelet keretei között a reklámközzététel technológiájára, módszerére és
eszközeire,
c) a reklám-elhelyezési kormányrendeletben a reklámhordozókra meghatározott általános formai követelmények
figyelembevételével a reklámhordozók különös formai követelményeire, továbbá az egyéb műszaki berendezések
formai követelményeire,
d) az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések számára,
e) az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések anyaghasználatára
határozható meg.”

6906

3. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 63. szám

(1) Az R. 26/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester – a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz
történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység, valamint az (1a) bekezdés
kivételével – településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le, ha
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött azon építési tevékenységek
tekintetében, melynek megkezdését,
b) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását
a települési önkormányzat – az e rendeletben foglaltak szerint – településképi rendeletben bejelentési eljárás
lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett.”
(2) Az R. 26/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A polgármester – a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok szerint –
településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében
a) a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő
különös településképi követelmények vagy
b) – különös településképi követelmények meghatározásának hiányában – a reklám-elhelyezési
kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények
érvényesítése érdekében.”

4. §		
Az R. 26/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/C. § A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban
a) a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel
meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi, ha a bejelentés
aa) megfelel a 26/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és
ab) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás illeszkedik a településképbe és megfelel
a településképi követelményeknek, a tervezett reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe,
megfelel a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési
követelményeknek,
b) megtiltja az építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás
megkezdését, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés
nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés
ba) nem felel meg a 26/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagy
bb) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe, vagy nem
felel meg a településképi és rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközben foglalt követelménynek,
reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi
követelménynek vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek.”
5. §		
Az R. 26/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/D. § A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását,
és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során
megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,
a) a 26/E. § szerint jár el, vagy
b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.”
6. §		
Az R.
a)
22. § (3) bekezdés c) pontjában az „a reklámhordozókra” szövegrész helyébe a „reklámokra, valamint
a reklámhordozókra”,
b)
26/B. § (2) bekezdés c) pontjában a „reklámhordozó-elhelyezés” szövegrész helyébe a „reklám, illetve
reklámhordozó elhelyezése”,
c)
26/B. § (2) bekezdés d) és e) pontjában a „reklámhordozók” szövegrész helyébe a „reklámok, reklámhordozók”
szöveg lép.
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7. §		
Hatályát veszti az R. 46/B. § (3) bekezdése.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 280/2004.
(X. 20.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. § a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti települések esetén a környezetvédelemért felelős miniszter által kijelölt,
az irányítása alatt álló költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet
(a továbbiakban: a települési zajtérkép készítésére kötelezett),
b) fő közlekedési létesítmény esetén a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: fő
közlekedési létesítmény kötelezettje).
(3a) Az intézkedési terv készítésére kötelezett
a) Budapest vonzáskörzetéhez tartozó települések, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerinti városok esetén
a települési önkormányzat, Budapest esetén a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: kötelezett
önkormányzat),
b) fő közlekedési létesítmény esetén a fő közlekedési létesítmény kötelezettje.”
2. §

(1) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elkészült stratégiai zajtérképet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.”
(2) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A települési zajtérkép készítésére kötelezett és az intézkedési terv készítésére kötelezett önkormányzatok
a stratégiai zajtérkép felülvizsgálata és az intézkedési terv készítése során együttműködnek, és a felülvizsgálathoz,
valamint az intézkedési terv elkészítéséhez szükséges – rendelkezésükre álló – adatokat egymásnak kölcsönösen
szolgáltatják.
(6) A települési zajtérkép készítésére kötelezett, valamint a fő közlekedési létesítmény kötelezettje a stratégiai
zajtérképet – a 14. § (4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – a környezetvédelemért felelős
miniszter és az érintett önkormányzatok részére megküldi, és hozzéférést biztosít a jóváhagyott stratégiai
zajtérképek adatbázisához.”

3. §		
A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
a)
4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kötelezett önkormányzatnak” szövegrész helyébe a „települési
zajtérkép készítésére kötelezettnek” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „kötelezett önkormányzat a” szövegrész helyébe a „települési
zajtérkép készítésére kötelezett az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott települések” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kötelezett önkormányzat stratégiai zajtérképének készítéséhez”
szövegrész helyébe a „települési zajtérkép készítésére kötelezettnek a zajtérkép elkészítéséhez” szöveg,
d)
14. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „2012. június 30-ig a véglegesített stratégiai zajtérképeket
a kötelezett önkormányzat, valamint a fő közlekedési létesítmény kötelezettje” szövegrész helyébe
a „2017. június 30-ig, valamint azt követően ötévente a véglegesített stratégiai zajtérképeket a stratégiai
zajtérkép készítésére kötelezett” szöveg,
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e)
f)
g)
h)

14. § (4) bekezdés a) pontjában a „b) pontjában” szövegrész helyébe az „a) és b) pontjában” szöveg,
14. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „2013. július 18-ig” szövegrész helyébe a „2018. július 18-ig” szöveg,
14. § (6) bekezdésében a „kötelezett önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési zajtérkép készítésére
kötelezett” szöveg,
4. számú mellékletének címében a „zajtérképkészítésre kötelezett” szövegrész helyébe a „zajtérképkészítéssel
érintett” szöveg

lép.
4. §		
Hatályát veszti a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
a)
7. § (4) bekezdésében a „fő közlekedési létesítményekre” szövegrész,
b)
7. § (7) bekezdése és
c)
14. § (2) és (3) bekezdése.
5. §		
A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § E rendeletnek a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr.) megállapított rendelkezéseit
az Mkr. hatálybalépése után megkezdett zajtérképkészítésre kell alkalmazni.”
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 107/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi
kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;”
(2) A Korm. rendelet 4. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek
értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó
pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét;”

2. §		
A Korm. rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az olyan visszterhes, szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának átruházására is köteles;”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 63. szám

6909

3. §		
A Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás
biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél
számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj ne terhelje. A telefonos ügyfélszolgálat
emelt díjas szolgáltatással nem működtethető. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon
jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.”
4. §		
A Korm. rendelet II. Fejezete a következő 4/A. és 4/B. alcímmel egészül ki:
„4/A. Többletösszegek fizetése
8/A. § A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további
pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak, mint amit a fogyasztó
kifejezetten elfogadott, ha a vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet
a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése érdekében el kellene utasítania. Ebben az esetben
a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az így kifizetett összeget visszatéríteni.
4/B. Fogyasztói adásvétel esetén irányadó szabályok
8/B. § (1) Ha a fogyasztói adásvételi szerződés teljesítési ideje a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi
körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a fogyasztó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta
a vállalkozást annak alapvető fontosságáról, akkor a szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott
teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, így attól a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult
elállni.
(2) Ha a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, és elállási jogát gyakorolja, a vállalkozás
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti
a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket is.”
5. §		
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles
világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót)
„g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának
díjáról, ha azzal összefüggésben az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői
szerződésben meghatározott díjon felül további díj terheli a fogyasztót, vagy a telefonhívás, üzenetküldés emelt
díjas szolgáltatás igénybevételével jár;”
6. §		
A Korm. rendelet 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti
az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.”
7. §		
A Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja
az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése
időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan
fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell
megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos
összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.”
8. §		
A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát)
„h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;”
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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10. §		
Ez a rendelet a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a Hollókő ófalu és környezete világörökségi kezelési tervéről
A Kormány a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
kiemelkedő egyetemes érték: a Hollókő ófalu és környezete vonatkozásában az UNESCO Világörökség Bizottság
2013. évi ülésszakán a 37 COM 8E számú döntéssel elfogadott meghatározása szerinti tartalom;
2.
attribútum: világörökségi helyszínen kiemelkedő egyetemes értéket hordozó tényező, a kiemelkedő
egyetemes értéket megtestesítő, kifejező fizikai elem, anyagi és nem anyagi jelenség vagy folyamat.
2. §		
A világörökségi kezelési terv hatálya kiterjed a Hollókő ófalu és környezete világörökségi helyszín és védőövezete
1. mellékletben meghatározott területére.
3. §		
Az 1. mellékletben meghatározott világörökségi terület világörökségi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez
Hollókő ófalu és környezete világörökségi helyszín és védőövezete területi lehatárolása és
elhelyezkedése
A világörökségi terület határoló pontjai
A

B

C

D

EOV x

EOV y

WGS 84-84 x

WGS 84-84 y

1

296009

689567

48° 0’ 23.30’’

19° 34’ 39.69’’

2

295947

689590

48° 0’ 21.32’’

19° 34’ 40.81’’

3

295942

689618

48° 0’ 21.12’’

19° 34’ 42.14’’

4

295941

689646

48° 0’ 21.09’’

19° 34’ 43.48’’

5

295936

689673

48° 0’ 20.94’’

19° 34’ 44.78’’

6

295935

689753

48° 0’ 20.88’’

19° 34’ 48.67’’

7

295947

689749

48° 0’ 21.28’’

19° 34’ 48.48’’

8

295956

689789

48° 0’ 21.55’’

19° 34’ 50.41’’

9

295968

689825

48° 0’ 21.92’’

19° 34’ 52.12’’
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10

295973

689825

48° 0’ 22.10’’

19° 34’ 52.12’’

11

295981

689867

48° 0’ 22.33’’

19° 34’ 54.17’’

12

295980

689898

48° 0’ 22.30’’

19° 34’ 55.64’’

13

295970

689945

48° 0’ 21.97’’

19° 34’ 57.95’’

14

295924

690025

48° 0’ 20.45’’

19° 35’ 1.79’’

15

295895

690023

48° 0’ 19.53’’

19° 35’ 1.64’’

16

295833

690004

48° 0’ 17.51’’

19° 35’ 0.74’’

17

295728

690028

48° 0’ 14.11’’

19° 35’ 1.84’’

18

295721

690014

48° 0’ 13.90’’

19° 35’ 1.18’’

19

295697

690034

48° 0’ 13.11’’

19° 35’ 2.10’’

20

295704

690053

48° 0’ 13.35’’

19° 35’ 3.05’’

21

295660

690086

48° 0’ 11.90’’

19° 35’ 4.62’’

22

295620

690133

48° 0’ 10.58’’

19° 35’ 6.87’’

23

295601

690166

48° 0’ 9.98’’

19° 35’ 8.44’’

24

295630

690181

48° 0’ 10.91’’

19° 35’ 9.22’’

25

295638

690169

48° 0’ 11.16’’

19° 35’ 8.63’’

26

295658

690203

48° 0’ 11.82’’

19° 35’ 10.25’’

27

295677

690246

48° 0’ 12.42’’

19° 35’ 12.36’’

28

295682

690272

48° 0’ 12.56’’

19° 35’ 13.59’’

29

295672

690285

48° 0’ 12.23’’

19° 35’ 14.21’’

30

295668

690299

48° 0’ 12.11’’

19° 35’ 14.89’’

31

295639

690376

48° 0’ 11.14’’

19° 35’ 18.62’’

32

295628

690417

48° 0’ 10.80’’

19° 35’ 20.59’’

33

295627

690444

48° 0’ 10.76’’

19° 35’ 21.89’’

34

295627

690449

48° 0’ 10.74’’

19° 35’ 22.11’’

35

295624

690457

48° 0’ 10.65’’

19° 35’ 22.52’’

36

295611

690468

48° 0’ 10.24’’

19° 35’ 23.02’’

37

295575

690470

48° 0’ 9.05’’

19° 35’ 23.13’’

38

295483

690428

48° 0’ 6.11’’

19° 35’ 21.08’’

39

295486

690461

48° 0’ 6.19’’

19° 35’ 22.65’’

40

295486

690488

48° 0’ 6.19’’

19° 35’ 23.97’’

41

295483

690508

48° 0’ 6.09’’

19° 35’ 24.91’’

42

295448

690526

48° 0’ 4.94’’

19° 35’ 25.77’’

43

295446

690538

48° 0’ 4.86’’

19° 35’ 26.34’’

44

295409

690567

48° 0’ 3.66’’

19° 35’ 27.76’’

45

295395

690591

48° 0’ 3.20’’

19° 35’ 28.89’’

46

295353

690598

48° 0’ 1.84’’

19° 35’ 29.21’’

47

295281

690608

47° 59’ 59.5’’

19° 35’ 29.66’’

48

295245

690619

47° 59’ 58.33’’

19° 35’ 30.19’’

49

295191

690674

47° 59’ 56.60’’

19° 35’ 32.81’’

50

295162

690697

47° 59’ 55.64’’

19° 35’ 33.91’’

51

295137

690712

47° 59’ 54.84’’

19° 35’ 34.62’’

52

295127

690714

47° 59’ 54.51’’

19° 35’ 34.76’’

53

295106

690714

47° 59’ 53.83’’

19° 35’ 34.71’’

54

295087

690714

47° 59’ 53.22’’

19° 35’ 34.71’’

55

295074

690713

47° 59’ 52.80’’

19° 35’ 34.67’’

56

295037

690701

47° 59’ 51.58’’

19° 35’ 34.06’’

57

295019

690694

47° 59’ 51.03’’

19° 35’ 33.73’’
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58

295012

690684

47° 59’ 50.78’’

19° 35’ 33.27’’

59

295003

690665

47° 59’ 50.52’’

19° 35’ 32.33’’

60

294997

690606

47° 59’ 50.31’’

19° 35’ 29.51’’

61

295017

690527

47° 59’ 51.00’’

19° 35’ 25.69’’

62

295014

690496

47° 59’ 50.90’’

19° 35’ 24.16’’

63

295006

690472

47° 59’ 50.65’’

19° 35’ 23.02’’

64

294974

690468

47° 59’ 49.61’’

19° 35’ 22.84’’

65

294970

690448

47° 59’ 49.47’’

19° 35’ 21.84’’

66

294956

690446

47° 59’ 49.03’’

19° 35’ 21.75’’

67

294954

690442

47° 59’ 48.97’’

19° 35’ 21.58’’

68

294949

690387

47° 59’ 48.81’’

19° 35’ 18.90’’

69

294946

690344

47° 59’ 48.74’’

19° 35’ 16.81’’

70

294937

690299

47° 59’ 48.45’’

19° 35’ 14.66’’

71

294933

690260

47° 59’ 48.34’’

19° 35’ 12.75’’

72

294935

690237

47° 59’ 48.38’’

19° 35’ 11.65’’

73

294942

690202

47° 59’ 48.63’’

19° 35’ 9.97’’

74

294940

690179

47° 59’ 48.56’’

19° 35’ 8.88’’

75

294926

690120

47° 59’ 48.12’’

19° 35’ 6.01’’

76

294916

690114

47° 59’ 47.81’’

19° 35’ 5.75’’

77

294901

690115

47° 59’ 47.31’’

19° 35’ 5.75’’

78

294891

690118

47° 59’ 46.99’’

19° 35’ 5.92’’

79

294855

690142

47° 59’ 45.83’’

19° 35’ 7.06’’

80

294789

690159

47° 59’ 43.70’’

19° 35’ 7.84’’

81

294700

690208

47° 59’ 40.80’’

19° 35’ 10.19’’

82

294651

690224

47° 59’ 39.22’’

19° 35’ 10.95’’

83

294611

690248

47° 59’ 37.89’’

19° 35’ 12.09’’

84

294586

690260

47° 59’ 37.08’’

19° 35’ 12.65’’

85

294529

690279

47° 59’ 35.25’’

19° 35’ 13.55’’

86

294501

690300

47° 59’ 34.34’’

19° 35’ 14.55’’

87

294479

690304

47° 59’ 33.63’’

19° 35’ 14.75’’

88

294449

690303

47° 59’ 32.63’’

19° 35’ 14.66’’

89

294434

690300

47° 59’ 32.15’’

19° 35’ 14.53’’

90

294442

690265

47° 59’ 32.44’’

19° 35’ 12.87’’

91

294423

690210

47° 59’ 31.83’’

19° 35’ 10.21’’

92

294477

690126

47° 59’ 33.61’’

19° 35’ 6.18’’

93

294516

690132

47° 59’ 34.85’’

19° 35’ 6.45’’

94

294533

690095

47° 59’ 35.40’’

19° 35’ 4.68’’

95

294484

690023

47° 59’ 33.85’’

19° 35’ 1.20’’

96

294470

690043

47° 59’ 33.40’’

19° 35’ 2.18’’

97

294440

690025

47° 59’ 32.43’’

19° 35’ 1.30’’

98

294415

690061

47° 59’ 31.60’’

19° 35’ 2.98’’

99

294397

690072

47° 59’ 31.00’’

19° 35’ 3.55’’

100

294328

690024

47° 59’ 28.80’’

19° 35’ 1.20’’

101

294329

690003

47° 59’ 28.82’’

19° 35’ 0.18’’

102

294307

689956

47° 59’ 28.14’’

19° 34’ 57.89’’

103

294264

689888

47° 59’ 26.74’’

19° 34’ 54.62’’

104

294284

689864

47° 59’ 27.39’’

19° 34’ 53.45’’

105

294316

689801

47° 59’ 28.45’’

19° 34’ 50.42’’

6913

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 63. szám

106

294326

689747

47° 59’ 28.77’’

19° 34’ 47.85’’

107

294367

689673

47° 59’ 30.12’’

19° 34’ 44.28’’

108

294343

689631

47° 59’ 29.38’’

19° 34’ 42.22’’

109

294531

689478

47° 59’ 35.48’’

19° 34’ 34.94’’

110

294546

689462

47° 59’ 35.98’’

19° 34’ 34.15’’

111

294575

689451

47° 59’ 36.93’’

19° 34’ 33.66’’

112

294622

689459

47° 59’ 38.43’’

19° 34’ 34.03’’

113

294687

689451

47° 59’ 40.54’’

19° 34’ 33.66’’

114

294726

689474

47° 59’ 41.79’’

19° 34’ 34.80’’

115

294811

689571

47° 59’ 44.54’’

19° 34’ 39.51’’

116

294897

689488

47° 59’ 47.33’’

19° 34’ 35.52’’

117

294922

689478

47° 59’ 48.14’’

19° 34’ 35.05’’

118

294940

689481

47° 59’ 48.72’’

19° 34’ 35.19’’

119

294956

689473

47° 59’ 49.24’’

19° 34’ 34.81’’

120

294964

689394

47° 59’ 49.52’’

19° 34’ 31.04’’

121

294966

689334

47° 59’ 49.61’’

19° 34’ 28.13’’

122

295003

689300

47° 59’ 50.79’’

19° 34’ 26.50’’

123

295024

689294

47° 59’ 51.50’’

19° 34’ 26.22’’

124

295074

689294

47° 59’ 53.09’’

19° 34’ 26.23’’

125

295098

689297

47° 59’ 53.89’’

19° 34’ 26.38’’

126

295139

689300

47° 59’ 55.19’’

19° 34’ 26.52’’

127

295250

689336

47° 59’ 58.81’’

19° 34’ 28.31’’

128

295329

689358

48° 0’ 1.34’’

19° 34’ 29.40’’

129

295363

689371

48° 0’ 2.44’’

19° 34’ 30.02’’

130

295415

689380

48° 0’ 4.12’’

19° 34’ 30.50’’

131

295440

689385

48° 0’ 4.94’’

19° 34’ 30.73’’

132

295528

689418

48° 0’ 7.79’’

19° 34’ 32.36’’

133

295574

689425

48° 0’ 9.26’’

19° 34’ 32.69’’

134

295619

689426

48° 0’ 10.72’’

19° 34’ 32.75’’

135

295638

689431

48° 0’ 11.33’’

19° 34’ 33.02’’

136

295737

689419

48° 0’ 14.55’’

19° 34’ 32.49’’

137

295780

689434

48° 0’ 15.94’’

19° 34’ 33.20’’

138

295849

689452

48° 0’ 18.15’’

19° 34’ 34.11’’

139

295909

689482

48° 0’ 20.08’’

19° 34’ 35.56’’

140

295917

689490

48° 0’ 20.37’’

19° 34’ 35.97’’

141

295987

689554

48° 0’ 22.59’’

19° 34’ 39.05’’

142

295987

689554

48° 0’ 22.59’’

19° 34’ 39.05’’

143

296009

689567

48° 0’ 23.30’’

19° 34’ 39.69’’

Középpont

295163

689908

47° 59’ 55.86’’

19° 34’ 55.84’’
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2. melléklet a 108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez
A Hollókő ófalu és környezete világörökségi terület világörökségi kezelési terve
1. Alapadatok
1.1. A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének kivonata
1.1.1.
A Hollókő ófalu és környezete világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéke:
a)
a hagyományos palóc építészeti forma- és anyaghasználattal, valamint a táji-természeti
környezettel harmonikus egységet alkotó, tudatosan megőrzött ófalu;
b)
a tudatosan megőrzött hagyományos település által képviselt, a 20. századi
mezőgazdasági forradalom előtti falusi élet élő példáját jelentő kultúra, a hagyományos
falu helyben, élő közösségként történő önkéntes megőrzése;
c)
a helyszín által magába foglalt település és a környező táj meghatározó részei és
összetevői: a tudatosan megőrzött hagyományos település, a hozzá tartozó megművelt
területek, a tágabb táji-természeti környezet, annak összes karakteradó elemével.
1.2. A kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumok
1.2.1.
A tájhasználat és tájkarakter
1.2.1.1.
Az ófalu táji-természeti környezettel harmonizáló tájképi megjelenése, a hagyományos
település- és tájszerkezet, a hagyományos gazdálkodás során kialakult hagyásfás legelős,
keskenyparcellás-kertes táji környezet, és a középkori eredetű vár tájképet meghatározó
elhelyezkedése:
a)
a településnek és a tájnak a korábbi élet és gazdaság harmóniájára utaló egysége,
a léptékek arányossága, összhangja, a táj eltartó képessége és a település nagysága,
kiépítése,
b)
a Várhegynek, a Szőlőhegynek és a domboknak a korábbi, fokozatosan kialakult szerves
egységre utaló aránya, tömege, a település lejtőre szerveződése, tájtagoló elhelyezkedése
és a környezettel arányos kiterjedése,
c)
a szalagtelkes Szőlőhegynek az egykori művelési és használati módra utaló, a faluképhez
hozzátartozó karaktere,
d)
a hagyásfás legelő meghatározó módon jelentkező táji megjelenése: a fák fajösszetétele,
száma, lombkorona borítottsága, a lágyszárú növényzet fajgazdagsága,
e)
a Várhegy és a vár uralkodó látványa: az andezit telérre, a telér anyagából épült,
az ófaluval szerves egységet alkotó, anyagával, tájképi megjelenésével a tájba jól
illeszkedő vár,
f)
a környező domboldalak lejtős, emberléptékű térhatároló látványa.
1.2.2.
A településszerkezet
1.2.2.1.
Az ófalu történelmi telekstruktúrája, jellemző fésűs beépítése:
a)
a településszerkezet: úthálózat és telekszerkezet, egyutcás, szigetet alkotó térstruktúra,
b)
a terepre illeszkedő domboldali beépítés: hegyfelőli, völgyoldali teleksor, ehhez igazodó
beépítési forma,
c)
a templom feltárulása, a templom előtti teresedés karakteres térszervező helye, szerepe,
d)
a telekszerkezetet hangsúlyozó, oldalhatáron álló házak fésűs beépítésű utcaképe,
e)
az egykori pajtakert, a település- és telekszerkezet megalapozó szerepe a kihelyezett
funkciók rendszerével,
f)
a táji adottságokat kihasználó, azokhoz illeszkedő parasztfürdő, mosó- és kenderáztató
tavak.
1.2.3.
Az épített értékek
1.2.3.1.
A hagyományos palóc építészet, formavilág és anyaghasználat egysége, a palóc építészeti
formakincs, tömegképzés, ornamentika:
a)
a jellemzően oldalhatáron álló beépítés, a terepnek megfelelő alépítményekkel,
b)
az épületek tömege, a tetők formája, arányai,
c)
a pincék terméskő anyagú építménye változatos, karakteradó megjelenése,
d)
a homlokzatok elrendezése, a faoszlopos homlok- és oldaltornácok alkalmazása,
e)
a héjalás jellemző anyaga: kisméretű, félkörívvágású, poltári hódfarkú cserép,
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f)

1.2.4.

a színek tradicionális használata: a fehérre meszelt homlokzatok, barna fafelületek,
sárgásbarnás színű, különböző árnyalatú cserepek,
g)
a tradicionális anyagok jellemző használata: kő, vályog, fa, cserép,
h)
a melléképületek jellemző rendje,
i)
a faanyagú kerítések és azok kialakítása,
j)
a porták, a kert és udvar használata,
k)
a köztereken a növények hiánya, a telkek növényzete, a házak jellemző virágdíszei.
A kulturális értékek
1.2.4.1.
Hagyományos életmód, kultúra és annak bemutatása:
a)
az épületek kulturális és közösségi célú hasznosítása,
b)
a fennmaradt hagyományok gyakorlása, bemutatása,
c)
az ünnepek, ünnepkörök megtartása,
d)
a népviselet viselése,
e)
a fennmaradt tájszólás.

2. A kezelés céljai
2.1. A kezelés átfogó célja a Hollókő ófalu és környezete világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének
és attribútumainak sértetlen és hiteles megőrzése, a kiemelkedő egyetemes értéket és az azt hordozó
attribútumokat sértő vagy veszélyeztető állapotok megelőzése, megszüntetése.
2.2. A kezelés specifikus céljai:
a)
a világörökségi területen az irányítási, működési, szabályozási, kezelési és fejlesztési kultúrának
a világörökségi helyszínhez méltó, értékőrző és értékalkotó, fenntartó folyamatok tartós
működtetését garantáló, partnerségi keretek között történő továbbépítése,
b)
a veszélyeztetett értékhordozók pusztulásának megállítása, megőrzési állapotuk javítása,
c)
a világörökségi helyszín értékteremtő és a táj megújuló képességének erősítése, új értékhordozók
létrehozásának ösztönzése a terület népességeltartó képességének fokozására és az életminőség
emelésére is tekintettel,
d)
az ófalu táji-természeti környezettel harmonizáló tájképi megjelenése és a település hagyományos
gazdálkodása során kialakult táji környezet megőrzése, visszaállítása,
e)
az ófalu történelmi településszerkezete, telekstruktúrájának és a jellemző fésűs beépítésének
megerősítése,
f)
a meglévő egységes falukép és hiteles építészeti jelleg további megőrzése, az eredeti
megjelenés (anyaghasználat, tömegképzés, formakincs, ornamentika) érvényesítése a felújítások,
foghíjbeépítések során,
g)
a hagyományos életmód és kultúra megőrzése és bemutatása.
3. A kezelés stratégiái
3.1. A világörökség település és a táj fókuszba állítása, a világörökségi területen meglévő és tervezett
intézményrendszer hálózatba szervezése, szervezeti-működési mechanizmusainak összehangolása és stabil
működési feltételeinek biztosítása.
3.2. A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének megőrzéséhez szükséges szabályozás, beleértve
a fejlesztési és rendezési típusú tervezést és a települési tervek felülvizsgálatát, új tervek készítését.
3.3. Az európai uniós fejlesztéspolitikai eszközökre építve a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes
értékének hosszú távú megőrzéséhez, fenntarthatóságának és a bemutatás feltételeinek javításához
szükséges legsürgetőbb intézkedések és beavatkozások végrehajtása.
3.4. A hosszú távon fenntartható örökséggazdálkodáshoz szükséges pénzügyi helyzet kialakítása és
konszolidálása.
4. Védelmi célú és kezelést támogató szabályozások
4.1. Világörökségi kezelési módok
4.1.1.
Tájhasználat – tájkarakter
4.1.1.1.
Hagyásfás legelők fokozatos rekonstrukciója körében alkalmazható kezelési módok:
a)
cserjeirtás a beerdősödött, fás, cserjés területeken;
b)
fakitermelés a hagyásfás legelő funkciót kedvezően szolgáló fajú, korú és egészségi
állapotú fák meghagyásával, azzal, hogy a meghagyandó faegyedek kiválasztásánál
ökológiai szempontokat is figyelembe kell venni a működési területével érintett,
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c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

4.1.1.2.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

4.1.1.3.
a)

b)

c)
d)

a Hollókői Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezeléséért felelős nemzeti park
igazgatóság (a továbbiakban: nemzeti park igazgatóság) bevonásával;
szárzúzás, kaszálás a fakitermelést követően;
a térségre hagyományosan jellemző nemesített gyümölcsfajták, valamint tölgyfajok
telepítése a hagyásfás legelőn a hagyományos fasűrűség és fafajhasználat szerinti
mértékben;
a telepített fák védelme, gondozása;
a hagyásfás legelők területén a fák koronája általi legfeljebb 25−50%‐os borítottság
folyamatos biztosítása;
a visszagyepesített és gyepes területek hagyományos legeltetés útján történő
hasznosítása, a gyomok elterjedése esetén kaszálás;
az idegenhonos inváziós növényfajok terjedésének megakadályozása a gyep
adottságaihoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, kézi irtással, erős gyomfertőzés
esetén a természetvédelmi hatóság engedélyével, a nemzeti park igazgatóság szakmai
útmutatása alapján, szükség szerint felügyelete mellett végzett növényvédő szeres
gyomirtással;
a túllegeltetés megelőzése érdekében az állatállomány összetételét, nagyságát,
a legeltetés rendjét az egyes hagyásfás legelők adottságai alapján e célból a nemzeti
park igazgatóság bevonásával készítendő gazdálkodási terv figyelembevételével kell
meghatározni.
Szőlőhegy-megújítás, tájrehabilitáció körében alkalmazható kezelési módok:
a becserjésedett egykori szőlőtermő terület botanikai, természetvédelmi, termelési
adottságok (talajminőség, kitettség, terepviszonyok, megközelíthetőség) szempontjából
történő felmérése, vizsgálata a nemzeti park igazgatóság bevonásával;
a beerdősült, valamint cserjével borított területeken a növényzet kivágása, a művelésre
kijelölt területek tisztítása, kaszálása;
a nagyobb tuskók talajból történő kiemelése a cserjeirtást és fakivágást követően;
területelőkészítés (durva tereprendezés, utak, sorok kitűzése);
telepítést is kiszolgáló művelő utak kialakítása;
a kitisztított terület trágyázása, forgatása, különös figyelemmel a talajlemosódás elleni
védelemre;
szőlő-, gyümölcs-, fűszernövény-telepítés az elkészített tanulmány alapján minél kisebb
szabad földterület, talajfelszín kialakításával;
szükség esetén támberendezés építése;
a telepítések vadkár elleni védelme esztétikus, tájba illő módon (növényzettel,
szőlőlugassal takart vadkerítés);
az egykori szalagparcellás művelési jelleg jól látható megjelenését biztosító telepítések
az ültetvényeken, a szőlőhegy hagyományos tájhasználatot tükröző látványának
biztosítása.
A szőlőhegy-megújítással érintett területeken a tájrehabilitációt követő rendszeres
fenntartás, használat körében alkalmazható kezelési módok:
a telepítések gondozása, művelése, kézzel vagy kisgépekkel végzett talajművelés,
kapálás, kaszálás, gyomirtás, különös figyelemmel a talajlemosódás (erózió)
megakadályozására;
növényápolás:
ba)
tőke-, illetve koronaalakító metszés;
bb)
kötözés, törzsápolás, törzspucolás, hajtásválogatás, tűzködés, csonkozás,
tetejezés;
bc)
növényvédelem: kórokozók és kártevők elleni mechanikus és –
a természetvédelmi hatóság engedélye alapján − növényvédő szeres védekezés
környezetkímélő módszerek alkalmazásával;
támberendezések, védőkerítések, vadhálók és utak folyamatos karbantartása, javítása;
termőre fordulást követő szüreti munkák elvégzése, termés leszedése, elszállítása,
feldolgozása hagyományos kézi szüretelés, lovas kocsival történő beszállítás;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 63. szám

e)
f)

4.1.2.

4.1.3.

6917

a szőlőhegyi szokások, hagyományok, ünnepek felelevenítése;
Az ófaluban és környezetében található, régi, hagyományos gyümölcsfajtákat képviselő
faegyedek és a gyümölcsfajták fenntartását, genetikai állományuk megőrzését
a faegyedek korának megfelelő metszési módok alkalmazásával, valamint a fajnak,
illetve fajtának megfelelő, vegetatív vagy generatív szaporítással, megfelelő számú
facsemetének a világörökségi helyszínen történő elültetésével kell biztosítani.
4.1.1.4.
A 4.1.1.1. és a 4.1.1.2. pontban meghatározott világörökségi kezelési módokat a Hollókői
Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervének hatályba lépését megelőzően
a nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetve, a Hollókői Tájvédelmi Körzet
természetvédelmi kezelési tervének hatályba lépését követően pedig a természetvédelmi
kezelési tervvel összhangban kell megvalósítani.
Az ófalu építészeti és településszerkezeti értékei
4.1.2.1.
Az ófalu építészeti és településszerkezeti értékei tekintetében alkalmazható kezelési
módok:
a)
Az épített értékek folyamatos fenntartását a világörökségi gondnokság
aa)
az ingatlanok felújítását és karbantartását szakmailag felügyelő és támogató
tanácsadó szolgálatként a Műemlékőr Szolgáltatást, valamint az annak
működését biztosító pénzügyi eszközt, a Tervezett Karbantartási Programot
magában foglaló Hollókői Értékvédelmi Program,
ab)
a hagyományos építőanyagok bontásból származó készletezését, illetve
gyártásuk szükség szerinti megszervezését biztosító Poltári Projekt,
ac)
a tulajdonosok értékőrző tevékenység iránti elkötelezettségének erősítésére
– a kezelési tervvel összhangban álló építési tervek, beruházási feltételek és
önrész megléte esetén – adható Műemlék‐felújítási Támogatás útján biztosítja.
b)
A fenntartás szakmai alapjainak megteremtéséről a világörökségi gondnokság
a melléképületek és kerítések mintaterveit is tartalmazó Palóc Építészeti Mintakönyv és
Építészeti Adattár készítésével gondoskodik.
c)
Az eredeti védett műemlékek lakóházként történő hasznosítását a világörökségi
gondnokság – amennyiben a lakófunkció összhangban áll a világörökségi helyszín és
a védett épületek rendeltetésével – a bérbeadást támogató pályázati lehetőségekkel,
bérlakás programmal segíti.
d)
A telkeken, illetve kertekben még nagy számban megtalálható, genetikai értékükön túl
a belterület hagyományos karakterének és a falukép fenntartásában is jelentős szerepet
játszó, régi, hagyományos gyümölcsfajtákat képviselő faegyedek megtartásának,
fenntartásának, ezen fajták ültetésének elősegítése, ösztönzése a nemzeti park
igazgatóság szakmai együttműködésével.
e)
A középkori falu és az ott folyt középkori élet megidézése, a régészeti feltárásra vezetett
ásatás eredményeinek sérelme nélkül, a régészetileg feltárt állapot, az azt kiegészítő
információk és leletanyag bemutatásával lehetséges.
Kulturális értékek
4.1.3.1.
A kulturális értékek, hagyományok fenntartható, fennmaradását elősegítő használata
tekintetében alkalmazható kezelési módok:
a)
a hagyományok, szokások, ünnepek, ünnepkörök megőrzési állapotának javítása körében
a világörökségi gondnokság:
aa)
a helyi hagyományokra vonatkozó, az ország több kutatópontján őrzött írott
anyag, fotó és egyéb dokumentáció néprajzkutatók által végzett, illetve
a faluban terepmunka útján történő összegyűjtését, rendszerezését,
tudományos leírását, komplex szokás- és ünnepi kalendárium készítésével
támogatja a világörökségi helyszín kezelésében érintettek számára;
ab)
a hagyományápolás helyi tantervben történő megjelenítését konkrét példákat,
magyarázatokat tartalmazó hiteles néprajzi gyűjtésen alapuló oktatócsomag
(oktatási anyagok, múzeumpedagógiai foglalkoztatók) kidolgozásával támogatja
a nevelők számára;
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ac)

b)

c)

d)

4.1.4.

4.2.

a turisztikai kínálat színesítését a hagyományokra, ünnepekre épülő, bármikor
elérhető turisztikai attrakciók kialakításával és Hollókő turisztikai kínálatába
illesztésével támogatja a látogatók számára;
a hagyományos viselet kutatása, készítése, oktatása, amely tevékenységek ösztönzése
érdekében a világörökségi gondnokság támogatja
ba)
a fennmaradt archív anyagok, fotóanyagok, viseletek kutatását, az ezzel
összefüggő adat- és anyaggyűjtést, rendszerezést, leírást;
bb)
a hollókői népviselet darabjainak, azok változásának pontos leírását, az anyagok
meghatározását, a díszítésük és az elkészítésük pontos útmutatóját is tartalmazó
viseleti kézikönyv létrehozását;
bc)
a viseleti kézikönyv alapján hiteles viseletek elkészítésével összefüggő
támogatási rendszer kidolgozását a helyi lakosok számára;
bd)
a viseletkészítés módszereinek a viseleti kézikönyv alapján, szakoktatók
vezetésével történő elsajátítására szolgáló szakemberképzést;
be)
a magyarországi világörökségi helyszínek közötti kapcsolatok erősítése, egymás
kölcsönös megismerése érdekében a tervezők és ruhakészítők számára is
bemutatkozási lehetőséget jelentő rendszeres viselet-szépségversenyek
megrendezését;
a tájszólás dokumentálása, bemutatása és továbbörökítése körében a világörökségi
gondnokság támogatja
ca)
az élő beszédet még jellemző helyi tájszólás gyűjtését;
cb)
a mesék, a mondák, a legendák, a hiedelmek, a dalok és a szokások
gyűjtése során a szavak kiejtését, a mondatszerkezeteket és az általánosan
elterjedt szófordulatokat hangfelvételek segítségével digitális tárolókon
pontosan megőrző, kutatható, a turisztikai kínálat színesítése érdekében,
valamint a helyi oktatásban és múzeumpedagógiai tevékenységben
felhasználható adatbázis, hollókői tájszótár és kiejtéstár létrehozását;
a hagyományos életmód a)–c) pontban nem szabályozott egyéb elemeinek kutatása,
dokumentálása, használatának elősegítése körében a világörökségi gondnokság
támogatja a helyi termékek feldolgozását és a kézműves mesterségek gyakorlását.

Turizmus
4.1.4.1.
A kiemelkedő egyetemes értéket nem veszélyeztető, fenntartható turizmus tekintetében
alkalmazható kezelési módok körében a világörökségi gondnokság támogatja:
a)
a rendszeres vevő‐ és látogatóelégedettség-mérés módszereinek kialakítását és
alkalmazását;
b)
a turisztikai kereslet‐kínálat elemzését és tervezését, látogatómenedzsment-terv
és rendezvénynaptár készítését, valamint az attrakciók, rendezvények számának
ellenőrzését, az összes látogatószám alakulásának ellenőrzését is beleértve;
c)
turisztikai marketing terv elkészítését és megvalósítását, az offline és online felületek által
elért látogatók és megjelenések számának ellenőrzését is beleértve;
d)
a vendégéjszakák számának növelését, az összes szálláshely vendégéjszakái számának
ellenőrzését is beleértve.
Világörökségi korlátozások
4.2.1.
A világörökségi területen valamennyi tevékenység – különösen a területfejlesztési, területrendezési,
szabályozási, az erdő- és mezőgazdasági, marketing-, építési és egyéb beruházási tevékenység,
a bányászat, a közlekedési infrastruktúra- és a települési közműfejlesztés – csak olyan módon
végezhető, hogy az a 2. pontban meghatározott célkitűzések megvalósulását ne veszélyeztesse.
4.2.2.
A tájhasználat és a tájkarakter védelmével összefüggésben
a)
hagyásfás legelőn előnyben kell részesíteni a kézi kaszálást, gépi kaszálás csak a talaj
károsítása nélkül, természetkímélő kaszálási módszerekkel (kiszorító kaszálás, vadriasztó
lánc alkalmazása) végezhető;
b)
hagyásfás legelőkön az erőgépekkel történő közlekedés csak a terület rendeltetésszerű
használatával összefüggő szállítási céllal történhet;
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épületet elhelyezni beépítésre nem szánt területen csak a Hollókői Integrált
Falugazdálkodási Programhoz kapcsolódóan – a falugazdálkodáshoz kapcsolódó funkció
megszűnése esetén az épület elbontására vonatkozó kötelezettséggel – lehet;
d)
az ófaluban és környezetében előnyben kell részesíteni a régi, hagyományos
gyümölcsfajták termesztését, a faegyedek kivágása csak személy- vagy vagyonbiztonság
veszélyeztetése esetén, régi, hagyományos gyümölcsfákkal pótolva engedélyezhető;
e)
a gondnokságnak kezdeményeznie kell a világörökségi helyszín látványának a 4.3.3. pont
e) alpontja szerinti sértetlen érvényesülését biztosító területhasználati módok kialakítását
Hollókő közigazgatási területén és a 2122. jelű Szécsény–Pásztó összekötő út Alsótold és
Nagylóc közötti szakasza felől.
4.2.3.
Az ófalu építészeti és településszerkezeti értékeivel összefüggésben:
a)
a házak közötti udvarrészek melléképületekkel való beépítése a kezelési terv alapján
készült Palóc Építészeti Mintakönyv és Építészeti Adattár, valamint helyi építési szabályzat
szerint történhet;
b)
amennyiben a 4.1.2.1. pont ab) alpontja szerinti Poltári Projekt keretében a poltári cserép
elérhetősége biztosított, felújítások, új épületek létesítése esetén attól eltérő típusú
cserép nem alkalmazható;
c)
az ófalu közterületén fásszárú növényzet ültetése csak engedéllyel, a kezelési tervvel
összhangban álló Közterület Alakítási Terv alapján történhet.
4.2.4.
A kulturális értékek védelmével összefüggésben
a)
a szokásokhoz kapcsolódóan az ófaluban csak néprajzilag hiteles, a helyi hagyományokat
ápoló és tisztelő, illetve a 4.1.3.1. pont aa) alpont szerinti komplex szokás- és ünnepi
kalendáriummal összhangban álló rendezvények jelenhetnek meg, a néprajzi kutatás
után létrejött forgatókönyvtől eltérő rendezvényt csak a világörökségi gondnokság által
koordinált előzetes szakmai bírálat és egyeztetés után szabad tartani;
b)
hollókői viseletként vagy annak részeként csak a hagyományos minták alapján elkészített,
illetve a 4.1.3.1. pont bb) alpontja szerinti viseleti kézikönyvvel összhangban álló
ruhadarabok jeleníthetők meg.
Világörökségi tilalmak
4.3.1.
A világörökségi terület kezelését a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéke és az azt
hordozó attribútumok megőrzési állapotának és hitelességének sérelme nélkül kell végezni.
4.3.2.
Tájkép és természeti környezet védelmével összefüggésben a világörökségi helyszínen
a)
bányászati tevékenység – a bányaművelés befejezését követő tájrendezés
kivételével − tilos;
b)
a tájkép kiemelkedő egyetemes érték sértetlenségét, hitelességét sértő módosítása tilos;
c)
a természetes állapotú gyep feltörése, tárcsázása, talajlazítása tilos;
d)
a nem gazdálkodásból származó, vagy nem gazdálkodáshoz szükséges anyagok gyepen
történő tárolása tilos;
e)
energianövények és idegenhonos inváziós növényfajok telepítése tilos;
f)
a hagyásfás legelőkön a személygépjárművel való közlekedés tilos;
g)
a hagyásfás legelőkön a mesterséges tápanyag-utánpótlás (műtrágyázás, szerves
trágyázás) tilos;
h)
a
hagyásfás
legelő
területén
épületet,
építményt,
kerítést
létesíteni
– a legelőgazdálkodáshoz szükséges építmények és a legelő mentén átvezető tanösvény
melletti kerítés kivételével – tilos;
i)
a vizes élőhelyek megszüntetése tilos.
4.3.3.
Az ófalu építészeti és településszerkezeti értékeivel összefüggésben
a)
a házak egységes tetőfelületének (tetősíknak, tető látványának) megváltoztatása,
megbontása, azon felépítmény elhelyezése tilos;
b)
lábazattal rendelkező kerítések építése tilos;
c)
az utcai és udvari homlokzatokon a hagyományos, ereszcsatornák nélküli kialakítás
megőrzése érdekében ereszcsatornák létesítése tilos;
d)
lábazatokon a szürke andezittől eltérő anyag alkalmazása, meglévő alépítmények
kőanyagának burkolása, bevakolása, színezése tilos.
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e)

óriásplakátok és egyéb reklámok, továbbá a világörökségi helyszínen köz- és
magánterületen eligazító-, reklám- és egyéb táblák az 1.2. pontban felsorolt attribútumok
– különösen a tájkarakter és az épített értékek – látványának érvényesülését sértő,
korlátozó elhelyezése tilos.
5. Társadalmi-szakmai részvétel a kezelési terv alkalmazása során
5.1. A kezelési tervben foglaltak végrehajtását támogató, a területen érintett országos szervek, megyei
szervezetek és intézmények, illetve a helyi érdekeltek közötti kommunikáció, érdekegyeztetés és
konszenzusteremtés lehetőségét az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szakbizottság biztosítja.
5.2. A kezelési terv végrehajtásában érintett helyi érdekeltek az 1. mellékletben meghatározott terület állandó
lakosai és nem helyben lakó ingatlantulajdonosai, a területen illetékes elsőfokú hatóságok és államigazgatási
szervek, a nemzeti park igazgatóság, valamint a területen tevékenységet folytató, a kiemelkedő egyetemes
érték megőrzéséhez kapcsolódó célra alakult civil szervezetek, vállalkozók, illetve gazdálkodó szervek.
5.3. A kezelési terv alkalmazása során a társadalmi és szakmai részvételt szolgálja:
a)
a világörökségi terület hasznosításával kapcsolatos, az 5.2. pontban meghatározott kört érintő,
rendszeres kérdőíves felmérés, falukör, előadások, valamint szakmai és térségi egyeztetések;
b)
a világörökségi gondnokság által nyújtott szakmai támogatás, amelyet turisztikai és néprajzi
szakértő segít;
c)
mediációs módszerek és független szakértők alkalmazása, felvilágosítás, szükség esetén egyeztetés
a választott tisztségviselőkkel, döntéshozókkal.
6. Finanszírozás
A kezelési tervben foglaltak végrehajtásának finanszírozásához a világörökségről szóló törvényben a központi
költségvetésből előírt támogatás, a kezelésben érintett szervezetek, tulajdonosok, vagyonkezelők saját forrásai,
a világörökségi gondnokságról szóló miniszteri rendelet alapján a világörökségi gondnokságnak a hazai
költségvetés terhére évente biztosított támogatás, továbbá a kapcsolódó pályázati lehetőségek járulhatnak hozzá.
7. Monitoringrendszer
7.1. A világörökségi terület egységes monitoringtervét a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex
hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló kormányrendelet szerinti
kezelési kézikönyv tartalmazza.
7.2. A világörökségi területen a kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumcsoportok komplex
rendszerének állapotfigyelése a világörökségi gondnokság koordinációja mellett
a)
a településhez köthető épített és néprajzi értékek tekintetében érintett múzeum;
b)
a régészeti értékek tekintetében érintett múzeum;
c)
a táji és a természeti értékek tekintetében a nemzeti park igazgatóság;
d)
a település és térsége turisztikai desztinációmenedzsmentjében érintett szervezet
együttműködésében történik. E szervezetek a folyamatfigyelésnek a rájuk vonatkozó jogszabályok által
meghatározott keretek között maguk számára kidolgozott mechanizmusait működtetik.
7.3. A 7.2. pont szerinti szervezetek az 1.2. pont szerinti attribútumok részletes kifejtésére alapozott éves
állapotjelentéssel járulnak hozzá a világörökségi gondnokság éves jelentéstételi kötelezettségének
teljesítéséhez. A 7.2. pont szerinti szervezetek éves állapotjelentésének tartalmi és formai követelményeit
a világörökségi gondnokság a 7.2. pont szerinti szervezetekkel együtt és egyetértésével, szervezetenként
határozza meg.
7.4. A stratégiai és a horizontális célok megvalósulásának vizsgálata, az indikátorok mérése, az adatsorok
elemzése, nyilvánossá tétele a világörökségi gondnokság feladata.
a)
A világörökségi gondnokság az 1.2. pont szerinti attribútumok részletes kifejtésére alapozott éves
állapotjelentést készít az éves jelentéstételi kötelezettségének teljesítéséhez.
b)
Amennyiben a világörökségi gondnokság a stratégiai vagy a horizontális célok elérését figyelő
monitoringrendszerben az értékek tendenciózus vagy hirtelen jelentős romlását észleli, azonnal
cselekvési tervet kell készítenie a káros folyamatok megállítása érdekében.
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A Kormány 109/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda épületének kialakítására 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) és e) pontjában,
a 3. § (1) bekezdés 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 3. § (1) bekezdés 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 a Budapest közigazgatási
területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 10937/2, 10937/3, 10937/10, 10965 és 10975/15 helyrajzi
számú, természetben a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti ingatlanokon megvalósuló, a Készenléti
Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda épületének kialakítására irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás)
összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §		
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.
3. §

(1) A Beruházással összefüggésben
a)
a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 109/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.

környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
általános építésügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

tűzvédelmi hatósági eljárások,
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
rendészeti hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 110/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási
feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 110/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez
A R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5–9. sorokkal egészül ki:
„
5.

Budapest I. kerület, Táncsics Mihály utca 1. szám alatti ingatlan

6.

Budapest I. kerület, Úri utca 45. szám alatti ingatlan

7.

Nagycenk, Széchenyi-kastélyegyüttes

8.

Geszt, Tisza-kastély

9.
Ónod, Ónodi vár
											 ”
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A Kormány 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor
termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Kisvárda külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 084, 091, 0121/6, 0121/7, 0123 és
0127 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárás
jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő kóser fóliasátor termelési
felületének bővítésére, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására
irányuló, valamint
b)
a Fényeslitke külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 027/30, 050/38 és 0113/11 helyrajzi
számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős
befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő logisztikai központ létesítésére, illetve
az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló
beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Szabolcs-Szatmár-Bereg 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. §		
A Beruházásokkal 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 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez
A Beruházásokkal 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.
25.

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,
földvédelmi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–23. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek Beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari 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 Nádudvar közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Nádudvar zártkert 6029/2 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten, valamint az ezen földrészletből
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, húsfeldolgozó üzem és
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kapcsolódó létesítményeinek technológiai fejlesztésre, kapacitásbővítésére, valamint ingatlanfejlesztésre irányuló
beruházás megvalósításával függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek, valamint
b)
az (1) bekezdés szerinti 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 Hajdú-Bihar 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 – az előzetes vizsgálati
eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt
nap.

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 112/2017. (IV. 28.) 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.

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,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő közigazgatási 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 tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 4/2017. (IV. 28.) BM rendelete
a Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának feltételeiről szóló
45/2015. (VII. 27.) BM rendelet módosításáról
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának feltételeiről szóló 45/2015. (VII. 27.)
BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a Balatonfüred 84, 85/1, 85/2, 86, 377, 378/1, 378/5, 378/6 és a 0200/21 helyrajzi számú ingatlanokon,
b) a Budapest I. kerület 14477/4, 14477/6 és a 23809/3 helyrajzi számú ingatlanokon,
c) a Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon,
d) a Budapest XIII. kerület 23800/7 és 23801 helyrajzi számú ingatlanokon,
e) a Budapest XIV. kerület 29732/11 helyrajzi számú ingatlanon, valamint
f ) az a)–e) pontok szerinti ingatlanokból a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított
földrészleteken
telepítendő, a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 8. §-ában meghatározott
ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(a továbbiakban: BM OKF) általi tűzvédelmi és katasztrófavédelmi engedélyezési eljárására (a továbbiakban:
engedélyezési eljárás) terjed ki.”
2. §		
Az R. 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. ideiglenes lelátók: a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és
Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban: világbajnokság) miatt ideiglenes jelleggel telepített lelátók és az azokkal
együtt kialakított helyiségek, szabad terek összessége;”
3. §		
Az R. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 1. § a) és e) pontja szerinti esetben az ideiglenes lelátó és a part közötti közlekedést, kiürítést biztosító
útvonal tartószerkezeti elemeinek legalább az A2 tűzvédelmi osztály, az alkalmazott járófelület elemeinek legalább
a B tűzvédelmi osztály követelményének kell megfelelniük.”
4. §		
Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ideiglenes lelátót úgy kell kialakítani, hogy az ott tartózkodók
a) az 1. § c) pontja szerinti esetben 6 percen belül szabad térbe jussanak, illetve 12 percen belül az ideiglenes lelátót
elhagyhassák,
b) az 1. § a) és e) pontja szerinti esetben 6 percen belül a lelátó függőleges vetülete által határolt területet
elhagyhassák, illetve 10 percen belül a partvonalra jussanak,
c) az 1. § b) és d) pontja szerinti esetben 6 percen belül a lelátó függőleges vetülete által határolt területet
elhagyhassák.”
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5. §		
Az R. 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az 1. § a) és e) pontja szerinti esetben a kiürítési útvonalak és a partvonal csatlakozásának környezetében
a kiürítés torlódásmentes, folyamatos végrehajtásához elégséges méretű szabad területet kell biztosítani.”
6. §		
Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § c) pontja szerinti esetben az ideiglenes lelátó területén fali tűzcsapot kell kialakítani
a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint.”
7. §		
Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ideiglenes lelátó villamos berendezéseinek tűzeseti lekapcsolását a BM OKF-fel egyeztetett módon
kell kialakítani. Az 1. § c) pontja szerinti esetben a villamos berendezések tűzeseti lekapcsolása történhet
az uszodaépület tűzeseti lekapcsolásával közösen is.”
8. §		
Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Biztonsági világítást kell létesíteni az ideiglenes lelátók nézőtéri részén, az ideiglenes lelátók menekülési
útvonalain – beleértve az ülőhelyek alatti szabad területet, valamint az 1. § a) és e) pontja szerinti esetben a partra
vezető útvonalakat –, átmeneti védett térben, az ideiglenes lelátó alatti tűzoltási felvonulási útvonalon.”
9. §		
Az R. 17. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az ideiglenes lelátó helyiségeinek területén – ha ilyenek kialakításra kerülnek – automatikus tűzjelző
berendezést kell kialakítani, amely az 1. § c) pontja szerinti esetben az uszoda tűzjelző berendezésének is része lehet.
(2) Az ideiglenes lelátó helyiségeit automatikus jelzést biztosító címezhető érzékelőkkel kell védeni. A tűzjelző
berendezéssel létesülő ideiglenes lelátók helyiségnek nem minősülő terein kézi jelzésadókat kell elhelyezni.
(3) Az ideiglenes lelátó területén a tűzjelző berendezésnek hangjelzést kell adnia az észlelt tűzről. A hangjelzés
történhet a tűzjelző berendezés hangjelző eszközeiről, továbbá az 1. § c) pontja szerinti esetben megfelelő
biztonsági kialakítás és hallhatóság biztosításával az uszodaépület kihangosító rendszeréről.”
10. §		
Az R.
a)
7. § (1) bekezdésében az „egyeztetet” szövegrész helyébe az „egyeztetett”,
b)
9. § (1) bekezdés a) pontjában az „és az REI 60 tűzállósági teljesítmény” szövegrész helyébe a „továbbá az 1. §
c) pontja szerinti esetben REI 60 tűzállósági teljesítmény”,
c)
9. § (2) bekezdésében az „egymás fölötti” szövegrész helyébe az „1. § c) pontja szerinti esetben az egymás
fölötti”,
d)
10. § (6) bekezdésében a „Bejáratként” szövegrész helyébe az „Az 1. § c) pontja szerinti esetben bejáratként”,
e)
11. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében
az „ideiglenes lelátó” szövegrész helyébe az „1. § c) pontja szerinti esetben az ideiglenes lelátó”,
f)
11. § (2) bekezdésében az „A tűzoltási felvonulási úton” szövegrész helyébe az „Az 1. § c) pontja szerinti
esetben a tűzoltási felvonulási úton”,
g)
13. § (1) bekezdésében az „ideiglenes lelátónál” szövegrész helyébe az „1. § c) pontja szerinti esetben
az ideiglenes lelátónál”
szöveg lép.
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A honvédelmi miniszter 4/2017. (IV. 28.) HM rendelete
a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá
a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában, a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés
f ) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló
pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése
a következő 2a. és 2b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„2a. éves kedvezményes keret: az igényjogosult és családtagja által, elő-, utó- és főszezonban vehető igénybe,
időtartama az igényjogosult kérelme alapján és a rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében évente
legfeljebb 13 vendégéjszaka,
2b. félpanziós ellátás: vendégéjszakánként vacsorát és reggelit tartalmazó ellátás,”
(2) A Rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. igénylő: az a személy, aki a szolgáltatást nyújtó szervezet által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi vagy azt
igénybe venni szándékozik,”
(3) A Rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„7a. teljes panziós ellátás: vendégéjszakánként ebédet, vacsorát és reggelit tartalmazó ellátás,”

2. §		
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Fokozott megterheléssel járó külföldi szolgálatot követően egészségi, pszichikai és fizikai állapota
helyreállításának elősegítése, fenntartása érdekében az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző és
az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezeténél a műveleti területről történő hazatérést követő 3 hónapon
belül missziós regeneráló pihentetésen vesz részt az állomány tagja, ha műveleti területen teljesített szolgálatának
időtartama eléri vagy meghaladja a 4 hónapot. A missziós regeneráló pihentetés alatt az állomány tagja mentesül
a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.”
3. §		
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. melléklet 2., 3. és 4. pontja szerinti térítési díj teljes panziós ellátással biztosított elhelyezésre jogosít.”
4. §		
A Rendelet 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A honvédelem érdekében tevékenykedő, a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó civil szervezetek
jelenlegi és volt tagjai, tisztségviselői részére az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezete és
az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezete szolgáltatásainak igénybevételét a miniszter engedélyezi.
A szolgáltatások az 1. melléklet 1., 1b., 1d., 2., 3. és 3a. pontjában meghatározott kedvezményes térítési díj
megfizetésével vehetők igénybe.”
5. §		
A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A regeneráló pihenésen az igényjogosulttal együtt az 1. melléklet 1., 1b., 1d., 2., 3. és 3a. pontja szerinti térítési
díj ellenében családtagjai, valamint 16. életévük betöltéséig unokái is részt vehetnek.”
6. §		
A Rendelet 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A. § (1) A 8. § (1) bekezdése szerinti állomány tagja részére különleges regeneráló pihenés biztosítható.
A különleges regeneráló pihenésre a 8–11. §-ban meghatározott szabályokat a (2)–(8) bekezdésben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A különleges regeneráló pihenés biztosításának lehetőségét
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a) a 8. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti állomány tekintetében a miniszter, a Honvédelmi Minisztérium
parlamenti államtitkára, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára és a Honvéd Vezérkar főnöke,
b) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vonatkozásában a 8. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti állomány
tekintetében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti döntés rendelkezhet arról, hogy a 8. § (1) bekezdése szerinti állomány tagja a honvédelmi
szervezetek kiemelt feladataiban való részvételt követően családtagjaival együtt vehet részt a különleges regeneráló
pihenésen, ha
a) kiemelkedő helytállást tanúsított a feladat végrehajtása alatt, és
b) az MH regenerálódást és kiképzést végző vagy az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében
rendelkezésre áll szabad férőhely.
(4) A különleges regeneráló pihenésre jogosultak körét a (2) bekezdés szerinti keretek között, a férőhelyek
függvényében az állományilletékes parancsnok, a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az általa kijelölt vezető
javasolja.
(5) A különleges regeneráló pihenést az igényjogosult az MH regenerálódást és kiképzést végző vagy
az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében veheti igénybe, a jogosultságot megalapozó
feladatban való részvételt követően.
(6) A különleges regeneráló pihenés térítési díj megfizetése nélkül vehető igénybe az igényjogosult és
a (3) bekezdésben foglalt esetben családtagja részére.
(7) A különleges regeneráló pihenés a 20. § (2a) bekezdése kivételével az éves kedvezményes keret terhére vehető
igénybe az adott évre kijelölt turnusok alapján.
(8) A különleges regeneráló pihenést a 8. § (1) bekezdése szerinti állomány tagja az éves alap- és pótszabadsága
terhére veheti igénybe.”
7. §		
A Rendelet 12. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében rekreációs szolgáltatás igénybe vételére jogosult)
„m) a Honvéd Vezérkar főnöke különös méltánylást érdemlő egyedi esetben – így különösen családi és
vagyoni körülményeire tekintettel – alkalmanként, határozott időre megadott engedélyével az a legalább
20 évig honvédelmi szervezetnél vagy a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságnál
foglalkoztatott személy, akinek a jogviszonya szervezeti átalakítás következtében szűnt meg.”
8. §

(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 3. § (2) és (3) bekezdését a rekreációs szolgáltatás térítési díjára is alkalmazni kell azzal, hogy az 1. melléklet
1. pontja szerinti térítési díj esetén félpanziós ellátást tartalmaz. Az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző
szervezete az általa üzemeltetett Honvéd Kempingben étkezést nem biztosít.”
(2) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A térítési díjat banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással a turnus első napját megelőző napig
kell megfizetni az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezete részére. Ha a térítési díj megfizetését
az igénylő elmulasztja, a térítési díjat legkésőbb a turnus utolsó napján, a távozást megelőzően készpénzben vagy
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel fizeti meg.”

9. §

(1) A Rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 12. § (1) bekezdés]
„a) g)–m) pontja szerinti igényjogosult elő- és főszezoni rekreáció igénybevétele iránti kérelmét a tárgyévet
megelőző év november 1-jéig, az utószezonra vonatkozó kérelmét tárgyév március 20-ig, a lakóhelye szerint
illetékes katonai igazgatási szervhez,”
(a miniszteri utasítás szerinti nyomtatványon nyújthatja be.)
(2) A Rendelet 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az igénylő a Honvéd Kempingben lakókocsit, lakóautót az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző
szervezetével kötött határozott időtartamú bérleti szerződés alapján tárolhat.”

10. §		
A Rendelet 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A gyermek rekreáció az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében, valamint
az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezeténél a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti
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pedagógus felügyeletével főszezonban vehető igénybe, időtartama az igényjogosult kérelme alapján évente
legfeljebb 13 vendégéjszaka.
(3) A gyermek rekreációra a 13. § (3) bekezdését, valamint a 14. § (1) és (4) bekezdését is alkalmazni kell.”
11. §		
A Rendelet 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében a szabad kapacitás terhére a 12. §
(1) és (2) bekezdése szerinti igényjogosult, ha az éves kedvezményes keret szerinti időtartamot meghaladó
mértéken túl nyújt be igényt, továbbá az igényjogosulti körbe nem tartozó személy az igényjogosulttal együtt,
valamint önállóan is igénybe veheti a hétközi és hétvégi pihenést az 1. melléklet 1a. pontja szerinti térítési díj
ellenében.”
12. §

(1) A Rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezete és az MH regenerálódást és kiképzést végző
szervezete a területén történő parkolásért térítési díjat nem számít fel az (1) bekezdésben szereplő személyek
részére.”
(2) A Rendelet 18. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben nem szereplő személyek a (2) bekezdés szerint az MH regenerálódást segítő és rekreációt
végző szervezetében a 1. melléklet 1d. pontja szerinti térítési és parkolási díj ellenében jogosultak napi pihenésre és
intézménylátogatásra.
(5) Az 1. melléklet 1d. pontja alkalmazásában az igényjogosult nem igényjogosult hozzátartozója a családtagnak
nem minősülő hozzátartozó. E bekezdés alkalmazásában hozzátartozó az igényjogosult egyenes ágbeli rokona,
örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője, és a testvére.
(6) Külön megállapodás alapján megrendelt rendezvény keretében érkező nem igényjogosult igénylőt a napi
belépésre vonatkozó díjak nem terhelik.”

13. §

(1) A Rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az igényjogosult az 1. melléklet 1–4. pontja és a 2. melléklet szerinti térítési díj ellenében legfeljebb az éves
kedvezményes keret szerinti időtartamban vehet igénybe rekreációs, regeneráló és üdültetési szolgáltatást.
(2) Az éves kedvezményes keretbe nem számítanak bele a 4–7. § és a 19. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatások,
a Bánkon működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetében nyújtott szolgáltatások és a Honvéd
Kemping igénybevétele. Az igényjogosult a Honvéd Kemping és a Bánkon működő MH regenerálódást és kiképzést
végző szervezete szolgáltatásait az éves kedvezményes keret szerinti időtartamon túl is az éves kedvezményes
keretben meghatározott díjjal veheti igénybe.”
(2) A Rendelet 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az igényjogosult az Erdőbényén működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezete szolgáltatásait
az éves kedvezményes keret szerinti időtartamon túl is az éves kedvezményes keretben meghatározott díjjal veheti
igénybe.”
(3) A Rendelet 20. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az 1. melléklet 1–4. pontjában és a 2. mellékletben szereplő térítési díjak az általános forgalmi adót és
az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.
(5) A Mátraházán és a Bujákon működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezete szolgáltatásait az éves
kedvezményes keret szerinti időtartamot meghaladó mértéken túl igénybe vevő személy az 1. melléklet 2. pontja
szerinti hétközi és hétvégi pihenés térítési díj 150%-a ellenében veheti igénybe. Az MH Badacsonylábdihegyen,
Csopakon és Mályiban működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezete szolgáltatásait az éves
kedvezményes keret szerinti időtartamot meghaladó mértéken túl igénybe vevő személy az 1. melléklet
3. pontja szerinti hétközi és hétvégi pihenés térítési díj 140%-a ellenében veheti igénybe. A Bánkon
működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezeténél az igényjogosulti körbe nem tartozó személy
a szolgáltatásokat az 1. melléklet 3a. pontja szerinti térítési díj 140%-a ellenében veheti igénybe.”
(4) A Rendelet 20. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az Erdőbényén működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezete szolgáltatásait az éves
kedvezményes keret szerinti időtartamot meghaladó mértéken túl igénybe vevő igényjogosult, valamint
az igényjogosulttal együtt pihenő nem igényjogosult családtagok az 1. melléklet 2. pontja szerinti hétközi és
hétvégi pihenés térítési díj 150%-a ellenében veheti igénybe. Az Erdőbényén működő MH regenerálódást és

6932

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 63. szám

kiképzést végző szervezete szolgáltatásait az igényjogosulti körbe nem tartozó személy az 1. melléklet 2a., illetve
2b. pontja szerinti elő- és utó-, illetve főszezoni térítési díj ellenében veheti igénybe.”
(5) A Rendelet 20. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az igénylő egyedül vesz igénybe többágyas szobát, a térítési díj az 1. melléklet 1., 1a., 2. és 3. pontja szerinti
térítési díj 140%-a.”
(6) A Rendelet 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az MH rekreációt végző szervezete szolgáltatásait az éves kedvezményes keret szerinti időtartamot meghaladó
mértéken túl igénybe vevő igényjogosult, valamint az igényjogosulti körbe nem tartozó személy térítési díját
az 1. melléklet 1a. pontja tartalmazza.”
14. §		
A Rendelet 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A. § Az MH központi személyügyi szerv vezetője az 1. melléklet szerinti belföldi egyéni és családos
igényjogosulti térítési díj összegét legfeljebb 20%-os mértékben csökkentheti, ha az igénybevett szolgáltatás ideje
alatt az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezeténél vagy az MH regenerálódást és kiképzést végző
szervezeténél olyan zajártalommal járó tevékenységek – különösen építési, felújítási munkálatok – folynak, amelyek
korlátozzák a szolgáltatások zavartalan igénybevételét.”
15. §		
A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A szolgáltatást nyújtó szervezet a befizetett térítési díjat – az a) pont szerinti lemondó nyilatkozat, illetve
a b) és c) pont szerinti igazolás kézhezvételét követő 20 napon belül – teljes összegben visszatéríti, ha
a) az igénylő az általa befizetett szolgáltatást annak igénybevétele előtt a szolgáltatást nyújtó szervezetnél
legkésőbb 15 nappal lemondja,
b) a munkáltatói jogkört gyakorló, az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az igénylő szolgálati feladata
miatt nem került sor a befizetett szolgáltatás igénybevételére, vagy
c) az orvos igazolja, hogy az igénylő megbetegedése vagy családtagjának betegsége, halála miatt nem került sor
a befizetett szolgáltatás igénybevételére.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő esetekben a szolgáltatást nyújtó szervezet a befizetett térítési díjat 20%-kal csökkentett
összegben fizeti vissza.
(3) Ha az igénylő korábban térítési díjat nem fizetett, a szolgáltatást nem veszi igénybe, és azt az (1) bekezdés
a) pontja szerint nem mondja vissza, vagy az (1) bekezdés b) és c) pontja szerint nem igazolja, a szolgáltatást nyújtó
szervezet felhívásától számított 20 napon belül köteles az 1. melléklet 1–4. pontja és a 2. melléklet szerinti térítési díj
20%-át megfizetni a szolgáltatást nyújtó szervezet számlájára.
(4) Ha az igénylő a szolgáltatás igénybevételének tervezett első napjánál később kezdi meg, vagy a tervezett utolsó
napnál korábban fejezi be a szolgáltatás igénybevételét, a szolgáltatást nyújtó szervezet
a) az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igazolás kézhezvételét követő 20 napon belül visszafizeti a befizetett, de
igénybe nem vett szolgáltatás térítési díját, vagy
b) az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igazolás hiányában a befizetett, de igénybe nem vett szolgáltatás térítési
díját 20%-kal csökkentett összegben fizeti vissza.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően, ha az igénylő korábban térítési díjat nem fizetett,
a) az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igazolás esetén csak az igénybe vett szolgáltatás térítési díját kell
megfizetnie,
b) az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igazolás hiányában az igénybe vett szolgáltatás térítési díján felül
az igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának 20%-át is köteles megfizetni a szolgáltatást nyújtó szervezet
számlájára, a felhívástól számított 20 napon belül.”
16. §

(1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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17. §		
A Rendelet
a)
1. § (1) bekezdés 7. pontjában, 6. § (4) bekezdésében, 7. § c) pontjában, 14. § (6) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés
b) pontjában, 16. § (3) bekezdésében, 16. § (4) bekezdés b) pontjában, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 20. §
(7) és (10) bekezdésében, 23. § (5) bekezdésében és 24/A. §-ában az „,MH rekreációt végző” szövegrész helyébe
az „,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző” szöveg,
b)
1. § (1) bekezdés 7. pontjában, 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében, 6. §
(1) bekezdésében, 8. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés a) pontjában, 16. § (6) bekezdésében,
18. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (9) bekezdésében és 24/A. §-ában a „regenerálódást és kiképzést segítő”
szövegrész helyébe a „regenerálódást és kiképzést végző” szöveg,
c)
a 3. § (2) bekezdésében a „2., 3. és 4. pontja” szövegrész helyébe az „1e., 2., 3. és 4. pontja” szöveg,
d)
7. § b) pontjában a „szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „szeptember 5-ig” szöveg,
e)
12. § (3) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében és 24. § (2) bekezdésében
az „MH rekreációt végző” szövegrészek helyébe az „MH regenerálódást segítő és rekreációt végző” szöveg,
f)
12. § (4) bekezdésében a „g)–k) pontjai” szövegrész helyébe a „g)–m) pontja” szöveg,
g)
14. § (5) bekezdésében az „a)–k)” szövegrész helyébe az „a)–m)” szöveg,
h)
16. § (3) bekezdésében a „13. § (2) bekezdését” szövegrész helyébe a „20. § (6a) bekezdését” szöveg,
i)
16. § (4) bekezdés a) pontjában a „,regenerálódást és kiképzést segítő” szövegrészek helyébe a „regenerálódást
és kiképzést végző” szöveg,
j)
16. § (4a) bekezdésében az „a 20. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az éves kedvezményes keret”
szöveg,
k)
18. § (1) bekezdésében az „a)–e) és g)–k)”szövegrész helyébe az „a)–m)” szöveg,
l)
18. § (1) bekezdésében a „napi pihenésre” szövegrész helyébe a „térítésmentesen napi pihenésre” szöveg és
m)
22. § (2) bekezdésében a „2–8. §, 12. § és 16. §” szövegrész helyébe a „2–5. §, 8–12. § és 16. §” szöveg
lép.
18. §		
Hatályát veszti a Rendelet 9. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése.
19. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 4. és 5. §, a 7–12. §, a 13. § (1), (3) és (5) bekezdése, a 14. §, a 15. §, a 16. § (2) bekezdése,
a 17. §, a 18. §, valamint a 2. melléklet 2017. június 16-án lép hatályba.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 4/2017. (IV. 28.) HM rendelethez
1. A Rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat címének helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Igényjogosulti térítési díjak az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetének egész évben működő
intézményeinél”
2. A Rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 10–19. sorokkal egészül ki:
[A

B

Intézmény megnevezése

C

D

Elő- és utószezoni teljes

Főszezoni teljes panziós

panziós ellátás nettó

ellátás

térítési díja

nettó térítési díja

(Ft/fő/vendégéjszaka)

(Ft/fő/vendégéjszaka)]

Szoba kategória

„10.

fürdőszoba nélküli szoba (regeneráló
pihenés)

1700

1900

11.

fürdőszobás szoba Vendégház
(regeneráló pihenés)

2000

2200

12.

fürdőszobás szoba Kastély (regeneráló
pihenés)

2250

2400

lakosztály (regeneráló pihenés)

2870

3070

Villa (regeneráló pihenés)

2870

3070

fürdőszoba nélküli szoba (hétközi és
hétvégi pihenés

2270

2470

16.

fürdőszobás szoba Vendégház (hétközi
és hétvégi pihenés)

2600

2860

17.

fürdőszobás szoba Kastély (hétközi és
hétvégi pihenés)

2925

3125

18.

lakosztály (hétközi és hétvégi pihenés)

3570

3770

19.

Villa (hétközi és hétvégi) pihenés

3570

3770”

13.
14.
15.

MH regenerálódást
és kiképzést
végző szervezete
(Erdőbénye)

3. A Rendelet 1. melléklete a következő 2a. és 2b. pontokkal egészül ki:
„2a. Nem igényjogosulti térítési díjak az Erdőbényén működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezeténél
az elő- és utószezonban
A

B

C
Elő- és utószezoni nettó

1.

Intézmény megnevezése

Szoba kategória

térítési díj reggelivel
(Ft/fő/vendégéjszaka)

2.
3.
4.
5.

MH regenerálódást
és kiképzést végző
szervezete (Erdőbénye)

D

E

Elő- és utószezoni

Elő- és utószezoni

félpanziós ellátás nettó

teljes panziós ellátás

térítési díja

nettó térítési díja

(Ft/fő/vendégéjszaka)

(Ft/fő/vendégéjszaka)

Fürdőszobás szoba
Vendégház

4581

5726

7158

Fürdőszobás szoba
Kastély

5675

6854

8329

Lakosztály

6263

7456

8948

Villa

6263

7456

8948
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2b. Nem igényjogosulti térítési díjak az Erdőbényén működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezeténél
főszezonban
A

1.

B

Intézmény megnevezése

Szoba kategória

2.
3.
4.

C

MH regenerálódást
és kiképzést végző
szervezete (Erdőbénye)

D

E

Főszezoni nettó térítési

Főszezoni félpanziós

díj reggelivel

ellátás nettó térítési díja

(Ft/fő/vendégéjszaka)

(Ft/fő/vendégéjszaka)

Főszezoni teljes
panziós ellátás nettó
térítési díja
(Ft/fő/vendégéjszaka)

Fürdőszobás szoba
Vendégház

5039

6299

7874

Fürdőszobás szoba
Kastély

6063

7323

8898

Lakosztály

6614

7874

9449

Villa

6614

7874

9449

5.

”

2. melléklet a 4/2017. (IV. 28.) HM rendelethez
„1. melléklet a 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelethez
1. Igényjogosulti térítési díjak az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében
A

1.

Az intézmény
megnevezése

B

Szoba kategória

C

D

E

F

Elő- és utószezoni
félpanziós ellátás

Elő- és utószezoni

Főszezoni

Főszezoni teljes

teljes panziós

félpanziós ellátás

panziós ellátás

nettó térítési

ellátás nettó

nettó térítési

nettó térítési

díja (Ft/fő/

térítési díja (Ft/fő/

díja (Ft/fő/

díja (Ft/fő/

vendégéjszaka)

vendégéjszaka)

vendégéjszaka)

vendégéjszaka)

2.

V., VI. villa

5050

5670

6850

7470

3.

I. villa

4050

4670

5250

5870

4.

Hotel Platán
apartman

5.

Hotel Napfény
lakosztály

3650

4270

4770

5390

Komfortos szoba
a Hotel Napfényben,
a Hotel Aranyhídban
és a Hotel Sirályban

2950

3580

3600

4220

8.

Hotel Sirály
fürdőszobás szoba,
WC nélkül

2750

3370

3170

3790

9.

Hotel Sirály
folyóvizes szoba,
WC nélkül

2550

3270

2850

3470

6.

7.

MH regenerálódást
segítő és rekreációt
végző szervezete
(Balatonakarattya)

Faház
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1a. Igényjogosulti térítési díjak 13 vendégéjszaka időtartamon túl, és nem igényjogosulti térítési díjak
az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében
A
1.

Az Intézmény
megnevezése

B

C

Szoba kategória

2.

D

E

Elő- és utószezon

Főszezon

Igényjogosulti

Félpanziós

ár +%

ellátás nettó
térítési díja
(Ft/fő/éj)

Teljes
panziós
ellátás nettó
térítési díja
(Ft/fő/éj)

Félpanziós
ellátás nettó
térítési díja
(Ft/fő/éj)

Teljes
panziós
ellátás nettó
térítési díja
(Ft/fő/éj)

3.

V., VI. villa

100

10 100

11 340

13 700

14 940

4.

I. villa

130

9315

10 741

12 075

13 501

5.

Hotel Platán
apartman
130

8395

9821

10 971

12 397

130

6785

8234

8280

9706

6.
7.

8.

MH regenerálódást Hotel Napfény
segítő és rekreációt lakosztály
végző szervezete
(Balatonakarattya) Faház
Komfortos szoba
a Hotel Napfényben,
a Hotel Aranyhídban
és a Hotel Sirályban

9.

Hotel Sirály
fürdőszobás szoba,
WC nélkül

130

6325

7751

7291

8717

10.

Hotel Sirály
folyóvizes szoba,
WC nélkül

130

5865

7521

6555

7981
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1b. Igényjogosulti térítési díjak az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezete Honvéd Kempingjében
A

B

C

D

E
Elő- és

1.

Az intézmény
megnevezése

utószezoni
Díjtételek

Önköltség

Díjkategóriák

térítési díj
(önköltség +

(bruttó)

100%)

2.

3.

Területegységek
MH regenerálódást díjai (Ft/területsegítő és rekreációt egység/éj)
végző szervezete
Honvéd Kemping
(Balatonakarattya)

4.

5.
6.

Személyek után
fizetendő díjak
(Ft/fő/éj)

F
Főszezoni
térítési díj
(önköltség +
200%)

592,15

I. kategória
– Lakókocsi
hely áramvételi
lehetőséggel
(80 m2)

1185

1775

479,67

II. kategória
– Nagy sátorhely
áramvételi
lehetőséggel
(64 m2)

960

1440

467,19

III. kategória
– Kis sátorhely
áramvételi
lehetőséggel
(48 m2)

935

1400

Felnőtt kategória

480

720

Gyermek kategória
– 3–12 éves kor
között

290

430
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1c. Nem igényjogosulti térítési díjak az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezet Honvéd
Kempingjében
A

1.

Az intézmény
megnevezése

B

Díjtételek

2.

Területegységek
díjai
(Ft/területegység/éj)

3.

4.

MH regenerálódást
segítő és rekreációt
végző szervezete
Honvéd Kemping
(Balatonakarattya)

C

D

F

Elő- és utószezoni

Főszezoni térítési

térítési díj

díj

(az önköltség

(az önköltség

+ 150%)

+ 300%)

592,15

I. kategória
– Lakókocsi
hely áramvételi
lehetőséggel
(80 m2)

1481

2369

479,67

II. kategória
– Nagy sátorhely
áramvételi
lehetőséggel
(64 m2)

1199

1919

467,19

III. kategória
– Kis sátorhely
áramvételi
lehetőséggel
(48 m2)

1168

1869

Önköltség
(bruttó)

Díjkategóriák

Elő- és
Főszezoni
utószezoni,
igényjogosult
igényjogosult
ár + 25%
ár + 25%

5.

6.
Személyek után
fizetendő díjak
(Ft/fő/éj)

7.

E

Felnőtt kategória

600

900

Gyermek kategória
– 3–12 éves kor
között
(a felnőtt térítés
60%-a)

360

540

1d. Napi belépő és havi bérlet, valamint parkoló díjak az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző
szervezetében (bruttó térítési díj)
A
1.

Az intézmény
megnevezése

B
Időpont

C

D

Igényjogosult nem igényjogosult
hozzátartozója részére

E

Nem igényjogosult részére

Belépők

2.
3.

4.

MH
regenerálódást
segítő és
rekreációt végző
szervezete
(Balatonakarattya)

09. 01-től
12. 31-ig
01. 01-től
05. 31-ig

Megnevezés

(napijegy

Belépők
Megnevezés

Ft/fő)

Felnőtt
Gyerek
(3–18 éves
korig), diák
és nyugdíjas
belépő

500

300

F

(napijegy
Ft/fő)

Felnőtt

1000

Gyerek
(3–18 éves
korig), diák
és nyugdíjas
belépő

500

G
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Igényjogosult nem igényjogosult

5.

6.

7.

Nem igényjogosult részére

hozzátartozója részére

MH
regenerálódást
segítő és
rekreációt végző
szervezete
(Balatonakarattya)

Megnevezés

(napijegy

06. 01-től
08. 31-ig

(napijegy

Megnevezés

Ft/fő)

Ft/fő)

Felnőtt

Belépők

Belépők

Belépők

hétköznap

(napijegy
Ft/fő)
hétvége,
ünnepnap

1000

Felnőtt

2000

3000

8.

Gyerek
(3–18 éves
korig), diák
és nyugdíjas
belépő

500

Gyerek
(3–18 éves
korig), diák
és nyugdíjas
belépő

1500

2000

9.

Belépő
18 óra után

300

Belépő
18 óra után

1000

1000

Igényjogosult nem igényjogosult

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

Nem igényjogosult részére

hozzátartozója részére

MH
regenerálódást
segítő és
rekreációt végző
szervezete
(Balatonakarattya)

MH
regenerálódást
segítő és
rekreációt végző
szervezet
(Balatonakarattya)

Havi bérlet

Megnevezés

06. 01-től
08. 31-ig

Felnőtt

10 000

Gyerek
(3–18 éves
korig), diák
és nyugdíjas
belépő

5000

Havi bérlet

Megnevezés

(Ft/fő)

(Ft/fő)

Felnőtt

30 000

Gyerek
(3–18 éves
korig), diák
és nyugdíjas
belépő

20 000

Nem igényjogosult részére
Megnevezés

Főszezonban
Gépjárművek parkolása

Parkolási díj
(Ft/gépjármű/nap)

1000

1e. Missziós regeneráló pihentetés igényjogosult családos térítési díjai az MH regenerálódást segítő és rekreációt
végző szervezeténél
A

B

C
Elő- és utószezoni teljes panziós

1.

Intézmény megnevezése

Szoba kategória

ellátás nettó térítési díja
(Ft/fő/vendégéjszaka)

2.
3.
4.
5.

MH regenerálódást
segítő és rekreációt
végző szervezet
(Balatonakarattya)

Apartman/Lakosztály
Hotel Platán, Hotel Napfény, Faházas pihenő

4270

Komfortos szoba
Hotel Napfény, Hotel Aranyhíd, Hotel Sirály

3580

Hotel Sirály fürdőszobás szoba, WC nélkül

3370

Hotel Sirály folyóvizes szoba, WC nélkül

3270
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2. Igényjogosulti térítési díjak az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetének egész évben működő
intézményeinél
A

B

C

D

Elő- és utószezoni

Főszezoni teljes panziós

teljes panziós ellátás

ellátás

nettó térítési díja

nettó térítési díja

(Ft/fő/vendégéjszaka)

(Ft/fő/vendégéjszaka)

fürdőszobás szoba (regeneráló
pihenés)

2000

2200

lakosztály (regeneráló pihenés)

2250

2400

fürdőszobás szoba (hétközi és hétvégi
pihenés)

2600

2860

5.

lakosztály (hétközi és hétvégi pihenés)

2925

3125

6.

fürdőszobás szoba (regeneráló
pihenés)

2000

2200

lakosztály (regeneráló pihenés)

2250

2400

fürdőszobás szoba (hétközi és hétvégi
pihenés)

2600

2860

9.

lakosztály (hétközi és hétvégi pihenés)

2925

3125

10.

fürdőszoba nélküli szoba (regeneráló
pihenés)

1700

1900

11.

fürdőszobás szoba Vendégház
(regeneráló pihenés)

2000

2200

12.

fürdőszobás szoba Kastély (regeneráló
pihenés)

2250

2400

lakosztály (regeneráló pihenés)

2870

3070

Villa (regeneráló pihenés)

2870

3070

fürdőszoba nélküli szoba (hétközi és
hétvégi pihenés)

2270

2470

16.

fürdőszobás szoba Vendégház (hétközi
és hétvégi pihenés)

2600

2860

17.

fürdőszobás szoba Kastély (hétközi és
hétvégi pihenés)

2925

3125

18.

lakosztály (hétközi és hétvégi pihenés)

3570

3770

19.

Villa (hétközi és hétvégi pihenés)

3570

3770

1.

Intézmény megnevezése

2.
3.
4.

7.
8.

13.
14.
15.

MH regenerálódást
és kiképzést végző
szervezete (Buják)

MH regenerálódást
és kiképzést végző
szervezete
(Mátraháza)

MH regenerálódást
és kiképzést
végző szervezete
(Erdőbénye)

Szoba kategória

2a. Nem igényjogosulti térítési díjak az Erdőbényén működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezeténél
az elő- és utószezonban
A

1.

2.
3.
4.
5.

Intézmény
megnevezése

MH
regenerálódást
és kiképzést
végző szervezete
(Erdőbénye)

B

C
Elő- és utószezoni nettó

Szoba kategória

térítési díj reggelivel
(Ft/fő/vendégéjszaka)

D

E

Elő- és utószezoni

Elő- és utószezoni

félpanziós ellátás nettó

teljes panziós ellátás

térítési díja

nettó térítési díja

(Ft/fő/vendégéjszaka)

(Ft/fő/vendégéjszaka)

Fürdőszobás
szoba Vendégház

4581

5726

7158

Fürdőszobás
szoba Kastély

5675

6854

8329

Lakosztály

6263

7456

8948

Villa

6263

7456

8948
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2b. Nem igényjogosulti térítési díjak az Erdőbényén működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezeténél
főszezonban
A
1.

B

Intézmény

Szoba kategória

megnevezése

2.
3.
4.

MH
regenerálódást
és kiképzést
végző szervezete
(Erdőbénye)

C

D

E

Főszezoni nettó térítési

Főszezoni félpanziós ellátás

Főszezoni teljes panziós

díj reggelivel

nettó térítési díja

ellátás nettó térítési díja

(Ft/fő/vendégéjszaka)

(Ft/fő/vendégéjszaka)

(Ft/fő/vendégéjszaka)

Fürdőszobás
szoba Vendégház

5039

6299

7874

Fürdőszobás
szoba Kastély

6063

7323

8898

Lakosztály

6614

7874

9449

Villa

6614

7874

9449

5.

3. Igényjogosulti térítési díjak az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetének szezonálisan működő
intézményeinél
A

B

C

D
Főszezoni teljes

Elő- és utószezoni
1.

Intézmény megnevezése

Szoba kategória

panziós ellátás

teljes panziós ellátás

nettó térítési díja

nettó térítési díja

(Ft/fő/

(Ft/fő/vendégéjszaka)

2.
3.

MH regenerálódást és
kiképzést végző szervezete
(Badacsonylábdi-hegy, Csopak,
Mályi)

vendégéjszaka)

ház vagy szoba (regeneráló
pihenés)

1700

1900

ház vagy szoba (hétközi és
hétvégi pihenés)

2000

2200

3a. Igényjogosulti térítési díjak az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetének apartman házakat
működtető intézményénél
A

1.

B

Intézmény megnevezése

Szoba kategória

2.
3.

MH regenerálódást és kiképzést
végző szervezete (Bánk)

C

D

Elő- és utószezoni

Főszezoni nettó

nettó térítési díj

térítési díj ellátás

ellátás nélkül (Ft/fő/

nélkül (Ft/fő/

vendégéjszaka)

vendégéjszaka)

Apartman ház (regeneráló
pihenés)

1000

1100

Apartman ház (hétközi és
hétvégi pihenés)

1200

1400

4. Belföldi gyermek rekreáció térítési díjai hazai gyermeküdülőben
A

B

1.

Rekreáció formája

Nettó térítési díj (Ft/fő/éj)

2.

Gyermektábor 12. életév betöltéséig (13 vendégéjszaka mértékéig)

2362

3.

Gyermektábor 12–16 év között (13 vendégéjszaka mértékéig)

2835
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és
2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről
A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a következő programok megvalósításáról:
a)
„Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program,
b)
szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő
program,
c)
keringési betegségek megelőzését célzó komplex program, és
d)
az a)–c) pontban foglalt népegészségügyi intézkedéseket támogató – különösen a térítésmentesen igénybe
vehető, nem kötelező szűrővizsgálatokra irányuló – kommunikációs kampány;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki az 1. pont c) alpontja szerinti komplex programra
vonatkozó előterjesztést;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. június 30.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. és 2. pont szerinti intézkedések megvalósítása érdekében
az általa vezetett minisztérium középtávú fejlesztési forrásainak tervezése és felhasználása során vegye figyelembe
az intézkedésekben meghatározott feladatokat;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – biztosítsa
az 1. pontban meghatározott programok megvalósításához szükséges többletforrásokat a 2017. évi és a 2018. évi
központi költségvetésben a következők szerint:
a)
az 1. pont a) alpontja tekintetében
aa)
2017. évi központi költségvetési forrás: 130,64 millió forint,
ab)
2018. évi központi költségvetési forrás: 880,0 millió forint,
b)
az 1. pont b) alpontja tekintetében
ba)
2017. évi központi költségvetési forrás: 750,0 millió forint,
bb)
2018. évi központi költségvetési forrás: 4563,0 millió forint,
bc)
2017. évi forrás az Egészségbiztosítási Alapnál: 229,82 millió forint,
bd)
2018. évi forrás az Egészségbiztosítási Alapnál: 1703,29 millió forint,
c)
az 1. pont c) alpontja tekintetében
ca)
2017. évi központi költségvetési forrás: 1645,0 millió forint,
cb)
2018. évi központi költségvetési forrás: 2200,0 millió forint,
d)
az 1. pont d) alpontja tekintetében
da)
2017. évi központi költségvetési forrás: 280,0 millió forint,
db)
2018. évi központi költségvetési forrás: 283,0 millió forint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2017. évben a felmerülés ütemében
a 2018. évben a központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
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5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy biztosítsa az 1. pontban meghatározott programok
megvalósításához szükséges európai uniós forrásokat a következők szerint:
a)
az 1. pont b) alpontja tekintetében
aa)
2017. évi európai uniós forrás: 1769,3 millió forint,
ab)
2018. évi európai uniós forrás: 675,3 millió forint;
b)
az 1. pont c) alpontja tekintetében 2017. és 2018. évi összes európai uniós forrás: 1176,8 millió forint;
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. és 2. pont szerinti intézkedések megvalósításáról készítsen
jelentést a Kormány részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. évtől kezdődően minden év március 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1235/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
a rendvédelmi szervek és a honvédelmi szervezetek 2017–2020 közötti gépjármű- és gépjárműjavítási
szolgáltatás beszerzéseinek biztosításáról
A Kormány
1. annak érdekében, hogy a rendvédelmi szervek és a honvédelmi szervezetek a 2017–2020 közötti, amortizációs
csere miatt szükséges gépjármű- és gépjárműjavítási szolgáltatás beszerzéseiket költséghatékonyan valósíthassák
meg, felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság útján intézkedjen
megfelelő központosított közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és annak eredményeként négyéves időtartamra szóló
keretmegállapodás megkötéséről;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. mentesíti a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013.
(XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában elrendelt beszerzési tilalom alól a rendvédelmi szervek és a honvédelmi
szervezetek 1. pont szerinti keretmegállapodásból megvalósuló egyedi gépjárműbeszerzéseit.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
egyes nemzetközi feladatok átadásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az észak-amerikai külgazdasági és külügyi relációt érintő egyes – a 2. pontban meghatározott –
szervezetekkel fennálló szerződésekkel kapcsolatos feladatokat a jövőben a miniszterelnök kabinetfőnöke helyett
a külgazdasági és külügyminiszter lássa el;
2. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét és a külgazdasági és
külügyminisztert, hogy gondoskodjanak
a)
a Magyar Foundation of North America szervezettel fennálló támogatási szerződés, valamint
b)
a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal, az SLI Group LLC-vel, valamint a Liberty International Group
LLC-vel (mint közös ajánlattevőkkel) fennálló megbízási szerződés
tekintetében a szerződések, a hozzájuk kapcsolódó dokumentáció és a szerződések fedezetéül szolgáló
költségvetési források átadásához szükséges átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról;
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Felelős:

miniszterelnök kabinetfőnöke
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter és a miniszterelnök
kabinetfőnökének bevonásával a 2. a) ponthoz kapcsolódó 2017. évi fejezeti kezelésű előirányzat átadása kapcsán
szükséges címrendi módosítások érdekében intézkedjen.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési
eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány – egyetértve azzal, hogy az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt
indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetése érdekében a stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek
szabályozásának felülvizsgálata, valamint a végre nem hajtott feladatok soron kívül történő végrehajtására rendkívüli forrás
biztosítása szükséges –
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezet címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím,
23. Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímcsoporttal
történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek
hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás rendezése érdekében gondoskodjon
a)
596 000 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítése céljából a központi költségvetés
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/02/23 „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési
tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata javára,
b)
17 970 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítésével kapcsolatos előkészítő feladatok
folyamatos ellátása céljából biztosítandó eszközigény céljára a központi költségvetés XII. Földművelésügyi
Minisztérium fejezete 20/03/37 „Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása” fejezeti kezelésű
előirányzata javára,
c)
12 760 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítésével kapcsolatos előkészítő feladatok
folyamatos ellátása céljából biztosítandó személyi állomány bővítése céljára a központi költségvetés
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/03/37 „Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok
támogatása” fejezeti kezelésű előirányzata javára,
d)
23 400 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítésével kapcsolatos előkészítő feladatok
folyamatos ellátása céljából a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/03/37
„Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzata javára,
e)
152 400 ezer forintnak a települési zajcsökkentési intézkedési tervek elkészítése céljából a központi
költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/02/23 „Települési stratégiai zajtérképekkel és
intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata javára,
f)
91 160 ezer forintnak a műszaki előkészítő feladatok (zajtérképek új számítási módszerének előkészítése,
folyamatos mérésre szolgáló szabvány) kidolgozására a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzat javára,
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3.

4.

5.

6.
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45 151 ezer forintnak a fő közutak és vasútvonalak 2017. évi zajtérképezésére kiegészítésként a központi
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai”
fejezeti kezelésű előirányzat javára,
h)
70 000 ezer forintnak a fő közutak és vasútvonalak 2018. évi intézkedési tervei elkészítésére a központi
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai”
fejezeti kezelésű előirányzat javára,
i)
70 000 ezer forintnak a fő közutak és vasútvonalak 2018. évi intézkedési tervei elkészítésére a központi
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai”
fejezeti kezelésű előirányzat javára
többletforrásként történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az a), b), c), f ), g) és h) pont tekintetében: 2017. május 31.
a d), e) és i) pont tekintetében: 2018. január 31.
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek rendszeres
felülvizsgálatának biztosítása érdekében gondoskodjon
a)
23 400 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítésével kapcsolatos előkészítő feladatok
folyamatos ellátása céljából a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/03/37
„Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzata javára,
b)
322 400 ezer forintnak a települési stratégiai zajtérképek elkészítése céljából a központi költségvetés
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/02/23 „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési
tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata javára,
c)
152 400 ezer forintnak a települési zajcsökkentési intézkedési tervek elkészítése céljából a központi
költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete 20/02/23 „Települési stratégiai zajtérképekkel és
intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata javára,
d)
79 000 ezer forintnak a fő közutak és vasútvonalak 2022. évi zajtérképeinek felülvizsgálatára a központi
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13 „Zajtérképezés EU tagállami feladatai”
fejezeti kezelésű előirányzat javára,
e)
79 000 ezer forintnak a fő közutak és vasútvonalak zajtérképeinek, valamint zajvédelmi intézkedési
terveinek felülvizsgálatára a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20/32/13
„Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzat javára
történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében a 2019. évi költségvetés tervezése során, majd azt követően évente,
a b) pont tekintetében a 2021. évi költségvetés tervezése során,
a c) pont tekintetében a 2022. évi költségvetés tervezése során,
a d) pont tekintetében 2018. január 31.,
az e) pont tekintetében a 2019. évi költségvetés tervezése során, majd azt követően évente
felhívja a földművelésügyi minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a stratégiai zajtérképek és intézkedési
tervek rendszeres felülvizsgálatának biztosítása érdekében a 3. pont b) és c) alpontjai tekintetében a feladatok
végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást – a 3. pont b) és c) pontban foglalt határidőkhöz képest – ötévente
a központi költségvetés tervezése során a központi költségvetésről szóló törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezetébe tervezze be;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
Magyarország központi költségvetésének tervezése során
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel közösen készítsen beszámolót
a Kormány részére az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított
kötelezettségszegési eljárás megszüntetése érdekében elvégzett feladatok aktuális állásáról;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
első alkalommal: 2017. október 30.
második alkalommal: 2018. október 30.
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a kötelezettségszegési eljárással érintett egyes hiányzó stratégiai
zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek megvalósulását követően gondoskodjon az Európai
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Bizottságnak a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerint szükséges
tájékoztatásáról.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. december 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet
létrehozásáról szóló koncepcióról és az ezzel kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. egyetért a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia Digitális Állam pillér átfogó célkitűzéseinek megvalósulása
keretében azzal, hogy a közigazgatási, kormányzati informatika területén fennálló állami tulajdonosi szerepkört
továbberősíteni szükséges, továbbá azzal, hogy biztosítani kell az állami közfeladatokra szánt források takarékos
felhasználását, az állam tulajdonában lévő informatikai infrastruktúrák optimális kihasználását és összehangolását,
azok biztonságát és stabilitását növelni kell, valamint szükséges a központosított kormányzati informatikai
szolgáltatások továbbszélesítése, az állami informatikai fejlesztői kapacitások célzott és hatékony felhasználásának
biztosítása és optimalizálása,
2. elfogadja az állami érdekű (nyílt és zárt forráskódú) szoftverfejlesztéseket elősegítő, „Az állami intézményrendszer
működéséhez szükséges informatikai szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési
Környezet létrehozásáról, az ilyen szoftverfejlesztések hatósági felügyeletéről, továbbá mindezekkel összefüggésben
központosított alkalmazás technológiai-szakértői és integrátori tevékenységről” szóló koncepciót (a továbbiakban:
Koncepció) azzal, hogy a Koncepcióban meghatározott felügyeleti hatáskör kizárólag a 2018. január 1. napját
követően indult informatikai fejlesztések esetében gyakorolható,
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Koncepció részét képező, az 5. pont szerinti
alkalmazáskatalógus megvalósításához szükséges forrásnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoporton történő
rendelkezésre állásáról 2017. évben egyszeri jelleggel, legfeljebb 133 millió forint összegben,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. július 1.
4. felhívja a belügyminisztert, hogy
a)
a tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó gazdasági társaságok útján intézkedjen a Koncepció
megvalósítását szolgáló, a technológiai és szolgáltatási háttér létrehozására irányuló feladatok
végrehajtásáról, a szolgáltatás próbaüzemének (pilot-üzem) elindításáról, a jóváhagyott kormányzati
intézkedés – a b) alpont alapján benyújtott előterjesztésben ütemezett kiterjesztés szerinti – bevezetéséről,
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. január 1.
b)
dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Koncepció megvalósítása érdekében szükséges jogszabályok
tervezetét, ennek keretében kiemelten a szolgáltatás kötelezetti, illetve kivételi intézményi és tárgyi körének
megállapítását tartalmazó előterjesztést,
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2017. július 31.
5. felhívja a belügyminisztert, hogy a Koncepcióban javasolt és a – 4. pont b) alpontja szerinti javaslat elfogadása
esetén hatályba lépő – jogszabályban kijelölt központi szolgáltató útján intézkedjen az állami érdekű informatikai
alkalmazások és egyéb érintett szoftverek nyilvántartására szolgáló elektronikus alkalmazáskatalógus és
annak naprakész vezetéséhez szükséges elektronikus adatgyűjtő, adatszolgáltató rendszer kialakítása,
az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek részére történő elektronikus hozzáférés biztosítása, valamint
a kötelezett szervezetek által a katalógusba történő adatbevitellel kapcsolatos módszertani ajánlás kiadása iránt,
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Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2017. szeptember 1.
6. felhívja a 4. pont b) alpontja szerinti jogszabályban meghatározott minisztereket, hogy gondoskodjanak
az irányításuk alá tartozó szervezetek által használt informatikai alkalmazásoknak és egyéb érintett szoftvereknek
az 5. pont szerint létrehozott katalógusban, az ennek érdekében kiadott módszertani ajánlásnak megfelelően
történő rögzítéséről, az erre létrehozott adatgyűjtő rendszer igénybevételével,
Felelős:
a 4. pont b) alpontja szerinti jogszabályban meghatározott miniszterek
Határidő:
2017. október 31.
7. felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzetgazdasági miniszter
bevonásával a nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő,
illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016.
(V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról szóló 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 7. pont
a) alpontjában meghatározott feladat keretében vizsgálja meg és – a szükséges forrásigény megjelölésével, ideértve
annak európai uniós forrásból történő finanszírozása lehetőségét is – készítsen előterjesztést a Kormány számára
arról, hogy miként lehet összehangolni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 2017. december 31-én
hatályba lépő 40. § (1) bekezdésében szabályozott egységes e-közbeszerzési rendszert az informatikai fejlesztések
piacán, az állami érdekű szoftverfejlesztések területén működő mikro- és kisvállalkozások bevonására széles körben
lehetőséget teremtő elektronikus beszerzői felülettel.
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017–2018. évre vonatkozó terve
elfogadásáról
A Kormány
1. az 1336/2015. (V. 27.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Korrupcióellenes Programban (a továbbiakban:
Program) szereplő célkitűzések megvalósításához a 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseket e határozat
szerint fogadja el azzal, hogy a külföldi befolyásolási kísérletek ellen is szükséges fellépni;
2. felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a költségvetési szervek tekintetében
a)
vizsgálja meg az integrált kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos szabályozás működési tapasztalatait,
az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről
szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet szerinti, valamint más típusú integritásirányítási rendszerekhez való
kapcsolódási pontjaira is kiterjedően,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. március 31.
b)
készítsen ajánlást az integritásirányítási rendszert – önkéntes döntésük alapján – kialakítani szándékozó
költségvetési szervek számára, amely a különféle szervtípusok igényeihez igazodóan nyújt módszertani
segítséget az integritásirányítási rendszerek kialakításához;
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. március 31.
3. felhívja a belügyminisztert, hogy készítsen a helyi önkormányzatok számára módszertani útmutatót, amely
önkéntes döntésük alapján vállalt korrupciómegelőzési és integritásirányítási feladataik eredményes ellátásához
nyújt segítséget;
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. március 31.
felhívja valamennyi gazdálkodó szervezet tekintetében
a)
a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy készítsen útmutatót a kis- és középvállalkozások
részére belső kontrollrendszer, üzleti etika és szabályozási megfelelőség, valamint a nemzetközi vesztegetés
tilalma és megelőzése témákban,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2018. március 31.
b)
a belügyminisztert, hogy népszerűsítse a Közbeszerzési Etikai Kódexhez történő csatlakozás lehetőségét,
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. március 31.
c)
a belügyminisztert, hogy valósítson meg tájékoztató programot a közbeszerzések ajánlattevői oldalán
szereplők számára a közbeszerzési jogsértések elkerülése érdekében;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. március 31.
felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a)
a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok tekintetében – a szektorspecifikus eltérések
figyelembevételével – vizsgálják meg, milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a költségvetési
szervek belső kontrollrendszerére vonatkozó követelmények – különös tekintettel a megfelelőségbiztosítási
funkcióra – körükben érvényesüljenek,
b)
a vizsgálat eredményének figyelembevételével hajtsa végre az esetleges jogszabály-módosításokat és
a megvalósításhoz szükséges egyéb intézkedéseket;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében 2017. október 31.
a b) pont tekintetében 2018. március 31.
felkéri az Állami Számvevőszék elnökét, hogy az állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági
társaságok tekintetében – a 2016. évi kísérleti felmérés tapasztalatai alapján – 2018-ig biztosítsa az Integritás
Felmérés évenkénti megvalósítását;
felhívja a belügyminisztert, hogy a rendvédelmi szervek korrupciómegelőzési erőfeszítéseinek támogatása céljából
a)
vizsgálja meg a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve integritás témájú
tréningje más rendvédelmi szervek körében történő terjesztése, valamint hasznosítása lehetőségét tartalmi
és módszertani szempontból,
b)
fokozottan érvényesítse a rendvédelmi szervek vezetői beosztást betöltő tagjainak, továbbá tiszti és
tiszthelyettesi állományának képzése, felkészítése során a korrupciómegelőzési és integritás szempontokat;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. március 31.
felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a közszolgálati továbbképzési rendszer
keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával –
a)
fejlesszen ki továbbképzési programot az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatos
ismeretekről az állami tisztviselők és közszolgálati tisztviselők számára,
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
b)
biztosítson továbbképzési lehetőséget a közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérői oldalon közreműködőknek
a közbeszerzési jogsértések elkerülése érdekében;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2017. december 31.
felhívja a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a korrupció elleni küzdelemben való
együttműködésről szóló közös nyilatkozatot aláíró szervek bevonásával vizsgálják meg, hogy e szervek
korrupcióellenes képzései között milyen, akár módszertanok cseréjére is kiterjedő együttműködés lehetséges,
valamint tegyék meg a szükséges lépéseket a vizsgálat eredményeinek gyakorlatba történő átültetésére;
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Felelős:

10.

11.

12.

13.

14.

belügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2018. március 31.
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy alakítsa ki a külképviseleti hálózatra és a tartós külszolgálatot
teljesítő közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó speciális integritásirányítási és integrált kockázatkezelési, valamint
megelőzési rendszert, továbbá ennek és a korrupciómegelőzés erősítésének érdekében dolgozzon ki a közszolgálati
továbbképzési rendszerbe illesztett belső képzést a Magyarország külképviseletein tartós külszolgálatot teljesítő
kormánytisztviselők számára;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. december 31.
felhívja a belügyminisztert, hogy a Rendőrségről szóló törvény alapján végzett megbízhatósági vizsgálatok jogi
szabályozását – a végrehajtás tapasztalataira figyelemmel – a vizsgálat hatáskörének és eszköztára kiterjesztése
céljából vizsgálja felül, és amennyiben indokolt, készítsen előterjesztést a szükséges jogszabály-módosításokról;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2017. december 31.
felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy teremtse meg az online számlázás és
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe tett bejelentések összevetésének lehetőségét;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2018. december 31.
felhívja a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg a személyi okmánykiadás során végzett ellenőrzés arcképelemzés
általi támogatásának lehetőségét, az okmányokkal való visszaélés megelőzése érdekében;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2017. december 31.
felhívja
a)
az érintett minisztereket, hogy az e határozatban és a Programban szereplő feladatok végrehajtásáról
készítsenek beszámolót a belügyminiszter részére,
Felelős:
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2018. szeptember 30.
b)
a belügyminisztert, hogy az a) alpontban jelzett beszámolók alapján készítsen jelentést a Kormány részére.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1240/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
a turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 88. §-ának módosítására
figyelemmel felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a turizmusdiplomáciai
feladatok átadásával kapcsolatos igazgatási és finanszírozási kérdéseket megállapodásban rendezze;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó fedezet biztosítása érdekében
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján – a nemzeti
fejlesztési miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást hajtanak
végre, külön megállapodás alapján.
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Felelős:
Határidő:

nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
2017. május 30.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és
egyes Korm. határozatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 1705,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím,
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. június 30.
b)
egyetért azzal, hogy az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
szóló 1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás
összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 13. Arany
János-emlékév programjainak támogatása jogcímcsoport javára átcsoportosított 4 000 000 ezer forint
a következők szerint kerüljön felhasználásra és elszámolásra: a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton
10 000 ezer forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton
2200 ezer forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 47 800 ezer forint, a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása
alcím, 13. Arany János-emlékév programjainak támogatása jogcímcsoport, K1. Személyi juttatások kiemelt
előirányzaton 55 675 ezer forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt
előirányzaton 12 248 ezer forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 481 297 ezer forint, K5. Egyéb
működési célú kiadások kiemelt előirányzaton 1 502 826 ezer forint, K6. Beruházások kiemelt előirányzaton
205 480 ezer forint, K7. Felújítások kiemelt előirányzaton 314 000 ezer forint, K8. Egyéb felhalmozási célú
kiadások kiemelt előirányzaton 1 368 474 ezer forint.
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat 1. pont b) pont bb) alpontjában
a „2017. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.
3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1106/2016. (III. 3.) Korm. határozatban a „2017. március 31.” szövegrész helyébe a „2017. december 31.” szöveg lép.
4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok
felhasználásáról szóló 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 1. pontjában a „2017. június 30.” szövegrész helyébe
a „2017. június 30., a Belügyminisztérium igazgatása cím javára biztosított 1600,0 millió forint tekintetében
2017. december 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

20

295757
XVIII.

7

Alcím
szám

34

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K3
K5

1

348695

6
XX.

K3
20

367228
XI.
297102

32

53

2

K5

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Infokommunikációs ágazati programok
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Üldözött keresztények segítésének feladatai
Intervenciós Támogatási Keret
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

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

Módosítás
(+/-)

1,3
378,7
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1. melléklet az 1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozathoz

125,0

1 200,0

-1 705,0

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

Fejezet
szám

XVII.
295757

XVIII.

Cím
szám

20

7

Alcím
szám

34

2

1

348695

6
XX.

367228

Jogcím
csop.
szám

20

53

2

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Infokommunikációs ágazati programok
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Üldözött keresztények segítésének feladatai
Intervenciós Támogatási Keret

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

380,0

125,0

1 200,0

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

I. n.év
1 705,0

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

1 705,0
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1242/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az „Egy övezet – egy út”
kezdeményezéshez kapcsolódó kulturális programsorozatról és azok finanszírozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az „Egy övezet – egy út” kezdeményezéshez kapcsolódóan magyar kulturális programsorozat
(a továbbiakban: programsorozat) valósuljon meg Kínában;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a programsorozat megvalósulásával kapcsolatos feladatokat lássa el;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a programsorozat megvalósításához 2017-ben
szükséges 150,0 millió forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a programsorozathoz kötődő feladatok
teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatásáról azzal, hogy a beszerzések tekintetében a Kormány irányítása
alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1243/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez 2017. évben szükséges forrás előirányzatátcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra
fejlesztése céljából 144 200 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára,
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XX
Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942
5
Egyetemek, főiskolák
K6
Beruházások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

30

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-144200
144200
Ezer forintban

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Ezer forintban

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI

30

358951
227942

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/-)
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XX

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

1

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

78

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

-144200

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

144200
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
144200

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

144200

6953
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M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 63. szám

A Kormány 1244/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosító számú („Debrecen Venture Catapult Program” című), egymilliárd
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosító számú, „Debrecen Venture Catapult Program” című, egymilliárd
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat (a továbbiakban: projektjavaslat) 1. melléklet szerinti
támogatásával,
2. egyetért a projektjavaslat támogatási szerződésének megkötésével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító száma

EFOP-3.6.1-162016-00022

B
Projekt megnevezése

Debrecen Venture
Catapult Program

C
Támogatást igénylő neve

Debreceni Egyetem

D
Támogatás
(Ft)

3 667 973 990

E
Projekt rövid bemutatása

A projekt célja az intézmény tudás- és technológiatranszferrel
összefüggő tevékenységeinek javítása, kutatási és innovációs
kapacitásainak fejlesztése, inkubáció, valamint a felsőoktatási
intézmények tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő, tudásközvetítő
tevékenységének erősítése.
A projekt keretében kiemelt hangsúlyt kapnak az egészségiparhoz
kapcsolódó fejlesztések és a külföldi egyetemekkel való kooperáció, közös
kutatások, publikációs tevékenységek előmozdítására és a nemzetközi
jelenlét biztosítására. A projekt eredményeként várhatóan nő a projektben
részt vevő fiatal és szenior kutatók hazai és nemzetközi láthatósága
(konferencia-részvételek, kurzusok), valamint nemzetközi beágyazottsága.
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A Kormány 1245/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
módosításáról
A Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat a következő 11. ponttal egészül ki:
[A Kormány 2015. október 9. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása
érdekében]
„11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a város és térsége gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében
gondoskodjon a város ipari park területeinek bővítéséről, fejlesztéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 31.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1246/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 2017. február 23-án, Zágrábban
megtartott XIII. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság előző
ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott, 1. és
2. mellékletben közzétett ajánlásokat;
2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, mint a nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a Magyar–Horvát
Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket;
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a Korm. határozat közzétételét követő 15. nap
3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnökét, hogy az 1. mellékletben közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
3.1. az ajánlások 3. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
3.2. az ajánlások 5. pontja tekintetében:
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
3.3. az ajánlások 6. pontja tekintetében:
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. december 31.
3.4. az ajánlások 8. pontja tekintetében:
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 31.
3.5. az ajánlások 10. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. augusztus 31.
3.6. az ajánlások 11. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
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az ajánlások 12. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2017. december 31.
3.8. az ajánlások 14. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
3.9. az ajánlások 16. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
3.10. az ajánlások 17. pontja tekintetében:
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
3.11. az ajánlások 18. pontja tekintetében:
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
3.12. az ajánlások 19. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.13. az ajánlások 20. pontja tekintetében:
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
folyamatos
3.14. az ajánlások 21. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.15. az ajánlások 24. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.16. az ajánlások 25. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
3.17. az ajánlások 29. pontja tekintetében:
Felelős:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének felkérésével
Határidő:
2017. december 31.
3.18. az ajánlások 31. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
3.19. az ajánlások 34. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
3.20. az ajánlások 38. pontja tekintetében:
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
4. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnökét, hogy a 2. mellékletben közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
4.1. az ajánlások 1. pontja tekintetében:
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 31.

6958
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

az ajánlások 2. pontja tekintetében:
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 3. pontja tekintetében:
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 5. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 8. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 9. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
az ajánlások 10. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
folyamatos
az ajánlások 11. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 13. pontja tekintetében:
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 14. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 15. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság felkérésével
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 17. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 18. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 22. pontja tekintetében:
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
az ajánlások 23. pontja tekintetében:
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1246/2017. (IV. 28.) Korm. határozathoz
A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 2017. február 23-án, Zágrábban megtartott XIII. ülésén
a Bizottság előző ülésen elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást
követően a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:
1. A KVB üdvözli, hogy a magyar fél hozzájárult a kopácsi (Kopačevo), kórógyi (Korođ), szentlászlói (Laslovo), karancsi
(Karanac) és laskói (Lug) református templom, a horvát fél pedig a hercegszőlősi (Kneževi Vinogradi), karancsi
(Karanac), laskói (Lug), bellyei (Bilje) református templom felújítási munkálatainak befejezéséhez. A KVB javasolja
a horvát félnek, hogy további eszközök biztosításával segítse elő az eszéki-rétfalui (Osijek-Retfala), brekinszkai
(Brekinska), csúzai (Suza), nagypiszanicai (Velika Pisanica), várdaróci (Vardarac), sepsei (Kotlina) és vörösmarti
(Zmajevac) református templomok felújítási munkálatainak folytatását, illetve befejezését.
2. A KVB megállapítja, hogy 2013. január 20-án életbe lépett a Határon Átnyúló Együttműködési Fórum létrehozására
vonatkozó kétoldalú megállapodás, amelyet a felek a két kormány 2009. szeptember 17-én, Barcson megtartott
együttes ülésén írtak alá; a megállapodást a magyar fél a 293/2009. (XII. 21.) számú kormányrendeletben, a horvát
fél pedig a Hivatalos Közlönyben 10/2012. szám alatt közzétett, 2012. november 29-én kelt kormányrendeletben
hirdette ki. Mindkét fél üdvözli a Magyar–Horvát Regionális Koordinációs Fórum alapjául szolgáló kormányközi
megállapodást, mert annak működését a határon átnyúló együttműködésnek erősítése végett kifejezetten
fontosnak tartja. A KVB javasolja, hogy a horvát fél nevezze ki a társelnököt és a Fórum tagjait, amit a magyar fél már
megtett.
3. A KVB megállapítja, hogy a horvátországi magyar gyermekek zánkai és a magyarországi horvát gyermekek Pag
szigeti táboroztatásának támogatása mindkét fél részéről csak részben valósult meg. A KVB javasolja mindkét félnek,
hogy vizsgálja meg, illetve tegyen intézkedéseket a szükséges anyagi források biztosítására 100-100 horvát, illetve
magyar gyermek anyaországi táboroztatásához.
4. A KVB üdvözli, hogy az Országos Horvát Önkormányzat (OHÖ) a magyar fél segítségével jelentős beruházásokat
hajtott végre a Pag szigeti ingatlanon. A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg az OHÖ jogai kiszélesítésének
legmegfelelőbb lehetőségét a Pag szigeten található (132/3 és 132/4 hrsz.) ingatlan vonatkozásában.
5. A KVB javasolja a feleknek, kezdődjenek szakértői tárgyalások és kétoldalú megállapodásban rögzítsék, hogy
az egymás országaiból érkező adományok ÁFA-tartalmát a fogadószervezet visszaigényelhesse.
6. A KVB üdvözli, hogy a Horvát Köztársaság Európai Uniós csatlakozása óta megnyílt az út az európai területi
társulások (ETT) alapítása előtt, és ennek eredményeként már két ETT is működik magyar-horvát tagokkal
a határszakaszon. A KVB javasolja mindkét félnek, tegyék intenzívebbé az együttműködést annak érdekében, hogy
az ETT-k a 2014–2020 közötti fejlesztési periódus sikeres szereplői legyenek, valamint további tagokkal bővüljenek.
7. A KVB megállapítja, hogy Magyarországon külön forrás áll rendelkezésre a nemzetiségi önkormányzatok uniós
pályázati önrészének és előfinanszírozásának biztosítására. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy az uniós
fejlesztésű projektekben a horvátországi nemzetiségek számára is biztosított legyen az önrész és az előfinanszírozás
lehetősége.
8. A KVB továbbra is fontosnak tartja a két ország közötti vasúti összeköttetés biztosítását, különösen a
Pécs – Pélmonostor (Beli Manastir) – Eszék (Osijek) és a Budapest–Szarajevó (Sarajevo) vonatjáratok újbóli
biztosításának lehetőségét, mely az egyetlen tömegközlekedési lehetőség a Magyarországon tanuló drávaszögi
és kelet-szlavóniai középiskolások és egyetemisták számára. A KVB javasolja mindkét félnek, hogy az illetékes
szaktárcák bevonásával mielőbb kezdjék meg az érdemi tárgyalásokat.
9. A KVB üdvözli, hogy az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztése Magyarország és Horvátország közúti
szervezeteinek és szakértőinek együttműködése keretében meghatározott ütemezésben és tartalommal kerül
végrehajtásra, és támogatja, hogy az egyeztetések a kölcsönös előnyök és prioritások mentén folytatódjanak
a továbbiakban.
10. A KVB továbbra is javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy mielőbb új oktatói státusz
létesítésére és finanszírozására kerülhessen sor a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika
Intézetének Horvát Tanszékén.
11. A KVB javasolja, a felek kölcsönösen szorgalmazzák, hogy az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszéke és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika Intézetének Horvát
Tanszéke a jövőbe is végezhessen olyan kutatásokat, amelyekkel hozzájárulnak a magyarországi horvátokról és
a horvátországi magyarokról szóló tudáshoz és annak gazdagításához, amivel nemcsak a horvát és a magyar nyelv
tanulását, hanem a horvát nyelv és a magyar néprajz megismerését is előmozdítják.
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12. A KVB javasolja a feleknek, hogy a továbbiakban is támogassák a kisebbségkutatásokkal kapcsolatos projekteket,
közöttük A magyarországi horvát bibliográfia 1918-tól napjainkig kutatást.
13. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy a horvátországi magyar nemzetiségű diákok számára a továbbiakban is
biztosítsa a magyar nyelv kötelező érettségi tantárgyként való elismerésének lehetőségét.
14. A KVB üdvözli, hogy a két fél egyenlő arányú támogatásának köszönhetően elkészült a pécsi Miroslav Krleža
Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium pihenő- és sportudvara, amelynek ünnepélyes átadása
2015. április 25-én megtörtént.
A KVB üdvözli, hogy a magyar fél a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
zökkenőmentes működése érdekében az intézményfenntartással járó többlettámogatást beépítette az Országos
Horvát Önkormányzat költségvetésébe.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a folyamatosan bővülő tanulói létszámra való tekintettel vizsgálja meg
a terembővítéshez és új tornaterem építéséhez szükséges pénzeszközök biztosításának lehetőségét európai uniós
források bevonásával, valamint kéri a horvát felet, hogy a felmerülő igények esetén lehetőségeihez mérten járuljon
hozzá a beruházáshoz.
15. A KVB megállapította, hogy lezárult a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK)
kollégiumának megépítéséhez szükséges területhasználati engedélyezési eljárás, és javasolja a horvát félnek, hogy
sürgősen találja meg a kollégium és rendezvényterem építésének finanszírozási lehetőségét, amely a horvátországi
magyarság szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.
16. A KVB üdvözli, hogy mindkét félnek köszönhetően, 2011. augusztus 31-én átadásra került rendeltetésének
a Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium épülete. A KVB üdvözli, hogy
a Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium bővítésének második fázisához
szükséges tervek elkészültek.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy vizsgálja meg a létesítmény második fázisa (tanterem, konyha, közösségi
színtér, és tanulói társas terek) befejezéséhez szükséges pénzeszközök biztosításának lehetőségét hazai és európai
uniós források bevonásával. A KVB kéri a horvát felet, hogy a felmerülő igények esetén lehetőségeihez mérten
járuljon hozzá a beruházáshoz.
17. A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg a pénzeszközök biztosításának lehetőségét a kórógyi
(Korođ) tornaterem megépítéséhez, valamint kéri a magyar felet, hogy a felmerülő igények esetén lehetőségeihez
mérten járuljon hozzá a beruházáshoz.
18. A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, tekintse át az újbezdáni (Novi Bezdan) és a kórógyi (Korođ) tornaterem
megépítésének lehetőségeit, valamint kéri a magyar felet, hogy a felmerülő igények esetén lehetőségeihez mérten
járuljon hozzá a beruházáshoz.
19. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy továbbra is kiemelten támogassa a horvát kétnyelvű közoktatási
intézményeket, illetve azon oktatási intézmények fenntartását, amelyekben horvát nyelven is oktatnak, valamint
azokat, amelyek a magyarországi horvát tanulók oktatása és nevelése szempontjából fontosak.
20. A KVB üdvözli, hogy a magyar fél oktatási-nevelési támogatást biztosít a Horvátországban magyar nyelven
tanulmányokat folytató diákoknak, és javasolja a magyar félnek, hogy folytassa a támogatás biztosítását. A KVB
javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg a Magyarországon horvát nyelvoktatásban részesülő diákoknak nyújtandó
támogatás lehetőségét.
21. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy a magyar nyelvű oktatás igényeinek megfelelően folytassa az összes szükséges
magyar nyelvű tankönyv kiadásának támogatását.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a jövőben is folytassa a tankönyvek biztosítását a magyarországi horvát
nyelvű oktatás feltételeinek javítása érdekében, valamint támogassa az eredeti tankönyvek fejlesztését és a magyar
nyelvű tankönyvek horvát nyelvre való fordítását.
22. A KVB üdvözli, hogy 2015 szeptemberében megtörtént a laskói (Lug) általános iskola tornaterem alapkövének
letétele, és a horvát fél támogatásával elkezdődött annak építése. A KVB javasolja a horvát félnek a tornaterem
építésének a kitűzött határidőben történő befejezését.
23. A KBV üdvözli, hogy a magyar fél támogatta a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium óvodafejlesztési programját, valamint a szombathelyi tagóvoda csoportszobájának felújítását, továbbá
a kópházi Nakovich Mihály Általános Iskola ablakainak cseréjét.
24. A KVB üdvözli, hogy a pécsi Horvát Színház alapkőletétele 2014. április 2-án megtörtént, és megállapítja, hogy
a felek a telek megvásárlásával a horvát fél, a felújításhoz és bővítéséhez szükséges források biztosításával
a magyar fél is teljesítette vállalt pénzügyi kötelezettségét. A KVB javasolja a magyar félnek a magyarországi horvát
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nemzetiség kulturális élete szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró pécsi Horvát Színház bővítésének és
felújításának sürgős befejezését.
A KVB üdvözli, hogy a magyar kormány jelentős támogatást biztosított a Croatica Kulturális, Információs és
Kiadói Nonprofit Kft. működtetéséhez. A KVB javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy
a Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. működésének támogatása kerüljön be az Országos Horvát
Önkormányzat által fenntartott intézmények finanszírozási rovatába.
A KVB üdvözli, hogy a horvát–magyar és a magyar–horvát szótár megszerkesztése és megjelentetése – minkét fél
jelentős támogatásával – megvalósult. A szótár ünnepélyes bemutatója 2016. május 31-én megtörtént.
A KVB javasolja a horvát félnek, hogy lehetőségeihez mérten biztosítsa a laskói (Lug) kultúrotthon építésének
befejezéséhez szükséges forrásokat.
A KVB üdvözli, hogy a magyar kormány támogatásával befejeződik a dályhegyi (Daljska Planina) művelődési otthon
építése.
A KVB üdvözli a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nemzetiségi műsorkészítés javítására tett
erőfeszítéseit, és szorgalmazza e feltételek további javítását, különös tekintettel a nemzetiségi anyagok kölcsönös
digitális archiválására és a nem kereskedelmi célú hozzáférés jelentős könnyítésére.
A KVB javasolja a feleknek, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatásaikban növeljék a nemzetiségi tartalmú
anyanyelvű műsorokat, javítsák e műsorkészítés feltételeit, biztosítsák a műsorokhoz való szabad hozzáférés
javítását.
A KVB javasolja mindkét félnek a személyi és technikai együttműködési lehetőségek további erősítését.
A KVB üdvözli – mindkét fél támogatásának köszönhetően – a Vukovári Magyarok Egyesülete székházának
befejezését és mindkét házelnök jelenlétében történt 2016. június 1-jei átadását.
A KVB javasolja a feleknek, vizsgálják meg horvátországi lelkipásztorok biztosítását Magyarország horvátok lakta
régióiban a horvát katolikus anyanyelvű hitélet elősegítése érdekében, valamint állandó lelkipásztor biztosításának
lehetőségét a zágrábi és a vukovári magyar katolikusok anyanyelvű hitélete gyakorlásának az elősegítése
érdekében.
A KVB megállapította, hogy a magyar fél teljesítette kötelezettségét a magyarországi horvát közösség temetőinek
a fenntartása és védelme érdekében, valamint temetőik dokumentálása, gondozása, történeti, művészi, néprajzi
értékű síremlékeinek szakszerű megóvása érdekében. A KVB javasolja, hogy a horvát fél is ugyanezt tegye meg
a horvátországi magyar közösség számára.
A KVB üdvözli, hogy a magyar fél támogatásával teljes körűen megvalósult a horvátzsidányi és kópházi katolikus
templom felújítása.
A KVB üdvözli, hogy a magyar fél támogatta a Zornica című horvát katolikus folyóirat megjelentetését, tovább
javasolja a magyar félnek, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a folyóirat kiadásának költségei kerüljenek
be az Országos Horvát Önkormányzat működési és médiatámogatás rovatába, ezzel biztosítva a folyamatos
megjelenést.
A KVB üdvözli, hogy a Dráva menti horvátok örökségét képviselő Lakócsai Horvát Nemzetiségi Tájház Működésének
költsége beépült az Országos Horvát Önkormányzat intézményi támogatásába.
A KVB üdvözli, hogy a magyar fél a 2011-ben bevezetett finanszírozási rendszerben az Országos Horvát
Önkormányzat költségvetésében biztosítja a magyarországi horvátok hetilapja, a Hrvatski Glasnik zavartalan
megjelenését.
A KVB üdvözli, hogy mindkét fél jelentős erőfeszítéseket tett a kisebbségi műsorok két ország elektronikus
médiáiban történő megjelenése érdekében.
A KVB javasolja, hogy a felek – a kétoldalú munkatervvel összhangban – vizsgálják meg a fiumei (rijekai) kikötő
történelmi épületeinek megmentését szolgáló uniós projekt előkészítésének, kidolgozásának és végrehajtásának
lehetőségét.
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2. melléklet az 1246/2017. (IV. 28.) Korm. határozathoz
A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 2017. február 23-án, Zágrábban tartott XIII. ülésén
a következő ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:
1. A KVB javasolja a feleknek, hogy a két ország közötti közúti összeköttetés javítása, valamint a személyek és áruk
szabad mozgásának elősegítése érdekében vizsgálják meg a két ország közötti határszakasz Dráva és Mura folyón
épülő új hidakkal, valamint határátkelőhelyekkel való ellátásának szükségességét és lehetőségeit, ami nagy
jelentőséggel bír a magyarországi horvát nemzetiség és a horvátországi magyar nemzeti közösség számára. Új
hidak építése a Barcs–Terezino Polje és Drávaszabolcs–Donji Miholjac határátkelők közti határszakaszon, valamint
egy híd építése a Murakeresztúr és Kotoriba között jelentősen hozzájárulna e térség gazdasági fejlődéséhez.
2. A KVB mindkét félnek javasolja, állítsa vissza az északnyugati horvát megyék és dél-dunántúli magyar megyék
közötti, megszakadt közlekedési kapcsolatokat, valamint ismét teremtsék meg az Eszék (Osijek) és Pécs közötti
autóbusz-összeköttetést.
3. A KVB javasolja a feleknek, közösen azonosítsák be a sajátos gazdasági, társadalmi és területi kohézióval rendelkező
határon átnyúló régiókat, középpontba helyezve a két ország közös határa mentieket, továbbá azokat a határaiknál
lévőket, amelyek az EU külső határai, valamint forduljanak – diplomáciai úton – az Európai Bizottsághoz és más
illetékes EU intézményekhez, hogy ismerjék el és kezeljék preferenciálisan ezeket a határon átnyúló régiókat az EU
kohéziós politikájában, összhangban az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 174. cikkével.
4. A KVB kéri a horvát felet, hogy mielőbb hagyja jóvá az Economica Hungarica Alapítvány létrehozását, amely
szervezet közreműködik a gazdaságfejlesztési támogatási program megvalósításában, amelyet a magyar fél nyújt
a horvátországi magyarság számára.
5. A KBV javasolja a magyar félnek, hogy a felmerülő igények és a vonatkozó jogszabályok alapján vizsgálja meg
annak lehetőségét, hogy a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán újraalakuljon
az önálló Kroatisztika Tanszék, figyelembe véve a budapesti egyetem jogelődje által kialakított 140 éves
kroatisztikai hagyományt, valamint a két horvát nyelvi tanulmányokat kínáló intézmény, a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi központjának megvalósult egyesülését.
6. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg a Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Kara Hungarológiai
Tanszékén újabb nyelvtanári álláshely létesítését.
7. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy folytassa a horvátországi egyetemeken továbbtanuló diákoknak történő
ösztöndíj-folyósítást, valamint törekedjen arra, hogy minden érdekelt horvát származású, Horvátországban tanuló
hallgatónak ösztöndíjat biztosítson.
8. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a Horvátországba irányuló államközi ösztöndíjakról szóló végső döntés
meghozatala előtt a Tempus Közalapítvány kérje ki az Országos Horvát Önkormányzat illetékes testületének
véleményét.
9. A KVB üdvözli, hogy az Országos Horvát Önkormányzat és a Szombathelyi Horvát Nemzeti Önkormányzat
törekvéseinek köszönhetően Szombathelyen megkezdődött a Horvát Oktatási Központ felmenő rendszerű
kialakítása a nyugat-magyarországi horvátok részére valamint a Miroslav Krleža Horvát Oktatási Központ
tagintézményeként megalapították a Szombathelyi Horvát Óvodát, és megkezdődött a kétnyelvű általános iskola
engedélyezési eljárása. A KVB javasolja a magyar félnek, biztosítsa az intézmény működtetését és vizsgálja meg
– hazai és uniós források bevonásával – az intézmény fejlesztésének lehetőségét. A KVB kéri a horvát felet, hogy
lehetőségeihez mérten járuljon hozzá az intézmény finanszírozásához.
10. A KVB javasolja a horvát félnek a horvátországi magyarságra vonatkozó általános iskolai anyanyelvápolás
kidolgozott kerettantervének mielőbbi elfogadását, továbbá javasolja mindkét félnek, támogassák a magyar
anyanyelvápolás tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvek szerkesztésének és kiadásának finanszírozását.
11. A KVB javasolja mindkét félnek, vizsgálja meg a pécsi Horvát Ház kialakításához szükséges források biztosításának
lehetőségét, amely ingatlan felújításához a magyar fél a források egy részét már biztosította, és amelyben
a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete és egyéb horvát intézmények is elhelyezést nyernek.
12. A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg a magyarországi horvát kiadványok rendszeres megvásárlásának
lehetőségét, és továbbítsa azokat a horvátországi könyvtárakba, hogy elérhetők legyenek a horvát közönség
számára.
13. A KVB javasolja a feleknek, hogy Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Horvát Köztársaság
Kulturális Minisztériuma által 2016. május 23-án, Budapesten aláírt 2016–2018. évekre szóló tárcaközi kulturális
együttműködési programmal összhangban kölcsönösen támogassák az egymás területén fekvő, a horvát, illetve
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a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező műemlékek kutatását, megóvását, felújítását, az érintett
nemzetiségi közösségek szervezeteinek (OHÖ, HMDK) bevonásával, különös tekintettel a veszélyeztetett
műemlékekre.
A KVB megállapítja, hogy a magyar fél támogatást biztosított a Magyarországon élő horvát nemzetiségre vonatkozó
történelmi adatbázis létrehozásához, és a kulturális együttműködési programban foglaltakkal összhangban kéri
a horvát felet, hogy ugyanezt biztosítsa a Horvátországban élő magyar közösség számára is.
A felek megállapodtak abban, hogy pénzügyi lehetőségeikhez mérten együttműködnek a kulturális örökség
kutatására, dokumentálására, fenntartására és helyreállítására irányuló projektekben.
A KBV javasolja mindkét félnek, hogy támogassák az Országos Horvát Önkormányzat stratégiai tervében szereplő
Magyarországi Horvátok Lexikonja szerkesztését és kiadását, amely a Magyarországi Horvátok Tudományos
Intézetének legfontosabb projektjeként kerülne megvalósításra.
A KVB üdvözli azt a jelentős támogatást, amit a magyar fél a Croatica Nonprofit Kft. épületében található többcélú
terem és a Croatica internetes rádióállomás működéséhez biztosított. A KVB javasolja a magyar félnek, vizsgálja
meg a 2017-ben induló internetes televízió munkájához és működtetéséhez szükséges források biztosításának
lehetőségét. Emellett a KVB javasolja a magyar félnek, hogy biztosítsa a Croatica Nonprofit Kft. archívumában
fellelhető horvát nemzetiségi anyagok digitális archiválásának finanszírozását, és a horvát közösség részére nem
kereskedelmi célú hozzáférés lehetőségét.
A KVB javasolja a horvát félnek, biztosítson állandó tételt az Állami Költségvetésben a Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége (HMDK) által kiadott Új Magyar Képes Újság hetilap és a Drávatáj magyar nyelvű televíziós
magazinműsor szerkesztősége működése érdekében.
A KVB javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg a rendszeres támogatás biztosításának lehetőségét az új alapítású
tótszerdahelyi, felsőszentmártoni és budapesti, valamint az előkészületben lévő bajai és kópházi horvát
kulturális intézmények működéséhez, hasonlóan a pécsi August Šenoa Horvát Klubhoz, mely az Országos Horvát
Önkormányzat tulajdonában van.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy vizsgálja meg a horvát katolikus anyanyelvi hitélet építészeti örökségének
további megőrzése érdekében a felsőszentmártoni római katolikus templom felújítása támogatásának lehetőségét.
A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg a magyarországi horvát intézmények, valamint egyéb jogi személyek
és szervezetek számára a horvátországi projektfinanszírozási pályázatokon való részvételt.
A KVB javasolja a horvát félnek, hogy tegyen lépéseket a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör székházának hosszú
távú megoldása ügyében.
A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg a kórógyi (Korođ) kultúrotthon felújításának lehetőségét.
A KVB javasolja mindkét félnek, vizsgálják meg a pélmonostori (Beli Manastir) Magyar Ház megvásárlásához és
felszereléséhez szükséges források biztosításának lehetőségét.
A KVB javasolja a feleknek, hogy a közös keresztény múltra való megemlékezés jegyében – a Zrínyi-évhez hasonlóan –
a 2017-ben zajló Szent László-év keretében vizsgálja meg közös rendezvények megtartásának lehetőségét, valamint
mindezeket szerepeltesse az érintett idegenforgalmi látványosságok tájékoztató anyagaiban.
A magyar fél javasolja a horvát félnek, tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a klisszai (Klis) vár falán helyezzék
ki az ott született Árpád-házi Szent Margit emlékét őrző márványtáblát.

A Kormány 1247/2017. (IV. 28.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet
Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó
67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet
Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó
67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
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3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 35/2017. (IV. 28.) ME határozata
a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény (PCC SEE) Szerződő Felek közötti, prümi mintára
megvalósuló automatizált DNS-, ujjnyomat- és gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjét megalapozó
többoldalú egyezmény és végrehajtási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a DNS-, ujjnyomat- és gépjármű-nyilvántartási adatok PCC SEE Szerződő Felek közötti automatizált
cseréjét megalapozó többoldalú egyezmény és végrehajtási megállapodás (a továbbiakban: Egyezmény és
végrehajtási megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény és végrehajtási megállapodás létrehozásához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy
az Egyezmény és végrehajtási megállapodás létrehozását követően az Egyezmény és végrehajtási megállapodás
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 36/2017. (IV. 28.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
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5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 37/2017. (IV. 28.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 38/2017. (IV. 28.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről
szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről
szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 39/2017. (IV. 28.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére megállapítom, hogy
dr. Sándor Csabának,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárának e megbízatása más vezetői munkakörbe történő
áthelyezésére tekintettel
– 2017. március 31-ei hatállyal –
megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 40/2017. (IV. 28.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere javaslatára
dr. Kissné dr. Sápi Kingát
az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává
– 2017. április 10-ei hatállyal –
kinevezem.
		

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.

