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Kormányrendeletek

A Kormány 209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelete
az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv
egyes módosításainak kihirdetéséről
(A 2007. évi Montreali Kiegészítés Magyarország vonatkozásában 2008. május 14. napján hatályba lépett.)
1. §		
A Kormány az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv
(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 2007-ben, a Részes Felek Montreali Konferenciáján elfogadott Kiegészítését
(a továbbiakban: 2007. évi Montreali Kiegészítés) e rendelettel kihirdeti.
2. §		
A 2007. évi Montreali Kiegészítés angol nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása
a következő:
“The Nineteenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
decides to adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol,
and on the basis of assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, adjustments and reductions of
production and consumption of the controlled substances in Group I of Annex C to the Protocol, as follows:

Article 2F: Hydrochlorofluorocarbons
1.
2.

The current paragraph 8 of Article 2F of the Protocol shall become paragraph 2, and the current paragraph 2
shall become paragraph 3.
The current paragraphs 3 to 6 shall be replaced by the following paragraphs, which shall be numbered
paragraphs 4 to 6:
“4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010, and in each
twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I
of Annex C does not exceed, annually, twenty-five per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this
Article. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its
calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually,
twenty-five per cent of the calculated level referred to in paragraph 2 of this Article. However, in order to
satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of
production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production of the controlled
substances in Group I of Annex C as referred to in paragraph 2.
5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015, and in each
twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I
of Annex C does not exceed, annually, ten per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this Article. Each
Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level
of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ten per cent of
the calculated level referred to in paragraph 2 of this Article. However, in order to satisfy the basic domestic
needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed
that limit by up to ten per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of
Annex C as referred to in paragraph 2.
6. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each
twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I
of Annex C does not exceed zero. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same
periods, ensure that its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does
not exceed zero.
However:
(a) Each Party may exceed that limit on consumption by up to zero point five per cent of the sum referred to
in paragraph 1 of this Article in any such twelve-month period ending before 1 January 2030, provided that
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such consumption shall be restricted to the servicing of refrigeration and airconditioning equipment existing
on 1 January 2020;
(b) Each Party may exceed that limit on production by up to zero point five per cent of the average referred to
in paragraph 2 of this Article in any such twelve-month period ending before 1 January 2030, provided that
such production shall be restricted to the servicing of refrigeration and airconditioning equipment existing
on 1 January 2020.”

Article 5: Special situation of developing countries
3.

The current sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 8 ter of Article 5 shall be replaced by the following
sub-paragraphs, which shall become sub-paragraphs (a) to (e):
“(a) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2013, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of
consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of
its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each Party operating under paragraph 1 of this Article
shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 2013 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does
not exceed, annually, the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010;
(b) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2015, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of
consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ninety per cent of
the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each such Party producing one or more
of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the controlled
substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ninety per cent of the average of its calculated
levels of production in 2009 and 2010;
(c) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of
consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, sixty-five per
cent of the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each such Party producing
one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of
the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, sixty-five per cent of the average
of its calculated levels of production in 2009 and 2010;
(d) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2025, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of
consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, thirty-two
point five per cent of the average of its calculated levels of consumption in 2009 and 2010. Each such Party
producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of
production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, thirty-two point
five per cent of the average of its calculated levels of production in 2009 and 2010;
(e) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2030, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of
consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero. Each such Party
producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of
production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero.
However:
(i) Each such Party may exceed that limit on consumption in any such twelvemonth period so long as the sum
of its calculated levels of consumption over the ten-year period from 1 January 2030 to 1 January 2040,
divided by ten, does not exceed two point five per cent of the average of its calculated levels of consumption
in 2009 and 2010, and provided that such consumption shall be restricted to the servicing of refrigeration
and airconditioning equipment existing on 1 January 2030;
(ii) Each such Party may exceed that limit on production in any such twelve-month period so long as the sum
of its calculated levels of production over the ten-year period from 1 January 2030 to 1 January 2040, divided
by ten, does not exceed two point five per cent of the average of its calculated levels of production in

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 120. szám

4.

17979

2009 and 2010, and provided that such production shall be restricted to the servicing of refrigeration and
airconditioning equipment existing on 1 January 2030.”
The current sub-paragraphs (c) and (d) of paragraph 8 ter of Article 5 shall become subparagraphs (f ) and (g).”

„Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv Feleinek Tizenkilencedik Ülése, összhangban
a jegyzőkönyv 2. cikkének 9. bekezdésében lefektetett eljárással, a jegyzőkönyv 6. cikke szerinti értékelések alapján
a jegyzőkönyv C mellékletének I csoportjában szabályozott anyagok termelésére és felhasználására vonatkozóan
a következő kiegészítéseket és csökkentéseket fogadta el:

2F cikk: HCFC-k (telítetlen freonok)
1.
2.

A jegyzőkönyv 2F cikkének jelenlegi 8. bekezdése a 2. bekezdés lesz, és a jelenlegi 2. bekezdés pedig
a 3. bekezdés lesz.
A jelenlegi 3–6. bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek, amelyek 4–6. bekezdések lesznek:
„4. Minden Fél biztosítja, hogy a 2010. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően
minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának
a számított szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 1. bekezdésében számított érték 25 százalékát. Ezeket
az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított
szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 2. bekezdésében számított szint 25 százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése
szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek kielégítésére azonban a termelés számított szintje
meghaladhatja ezt a határt, a 2. bekezdésben meghatározott, a „C” függelék I. csoportjában szabályozott
anyagok számított termelési szintjének 10 százalékáig.
5. Minden Fél biztosítja, hogy a 2015. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően
minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának
a számított szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 1. bekezdésében számított érték 10 százalékát. Ezeket
az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított
szintje nem lépi túl, évente, az e cikk 2. bekezdésében számított szint 10 százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése
szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek kielégítésére azonban a termelés számított szintje
meghaladhatja ezt a határt, a 2. bekezdésben meghatározott, a „C” függelék I. csoportjában szabályozott
anyagok számított termelési szintjének 10 százalékáig.
6. Minden Fél biztosítja, hogy a 2020. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően
minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának
a számított szintje nem lépi túl a nullát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra,
hogy a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok termelésének a számított szintje nem lépi túl
a nullát.
Azonban:
(a) Bármely Fél meghaladhatja ezt a felhasználási szintet maximum 0,5 százalékkal az 1. bekezdésében
számított értékhez képest, bármely 2030. január 1-je előtti tizenkét hónapos időszakban, feltéve, hogy ezen
felhasználás a 2020. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.
(b) Bármely Fél meghaladhatja ezt a termelési szintet maximum 0,5 százalékkal a jelen cikk 2. bekezdésében
számított átlaghoz képest, bármely 2030. január 1-je előtti tizenkét hónapos időszakban, feltéve, hogy ezen
termelés a 2020. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.”

5. cikk: A fejlődő országok különleges helyzete
3.

A jelenlegi 5. cikk 8 ter bekezdésének (a) és (b) albekezdései helyébe az alábbi albekezdések lépnek, (a)-tól
(e)-ig.
„(a) Minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő – Fél biztosítja, hogy
a 2013. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos
időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított
szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználás átlagának számított szintjét. 2013. január 1-jétől
minden, e cikk 1. bekezdésének értelmében működő Fél biztosítja, hogy a 2013. január 1-jétől kezdődő
tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C függelék
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I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és
2010. évi termelés átlagának számított szintjét.
(b) Minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő – Fél biztosítja, hogy
a 2015. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos
időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított
szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 90 százalékát.
Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő
szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag
számított szintjének 90 százalékát.
(c) Minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő – Fél biztosítja, hogy
a 2020. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos
időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított
szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 65 százalékát.
Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő
szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag
számított szintjének 65 százalékát.
(d) Minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő – Fél biztosítja, hogy
a 2025. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos
időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított
szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 32,5 százalékát.
Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra a C függelék I. csoportjában levő
szabályozott anyagok termelésének számított szintje, évente, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag
számított szintjének 32,5 százalékát.
(e) Minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő – Fél biztosítja, hogy
a 2030. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos
időszakra vonatkozóan a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított
szintje nem lépi túl a nullát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja, hogy ezen időszakokra
a C függelék I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje nem lépi túl a nullát.
Azonban:
(i) Bármely Fél meghaladhatja ezt a felhasználási szintet bármely tizenkét hónapos időszakban, mindaddig,
amíg a felhasználásának számított szintje a 2030. január 1. és 2040. január 1. közötti 10 éves időszakban,
elosztva tízzel, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi felhasználási átlag számított szintjének 2,5 százalékát
és feltéve, hogy ezen felhasználás a 2030. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések
szervizelésére korlátozódik.
(ii) Bármely Fél meghaladhatja ezt a termelési szintet bármely tizenkét hónapos időszakban, mindaddig,
amíg a termelésének számított szintje a 2030. január 1. és 2040. január 1. közötti 10 éves időszakban, elosztva
tízzel, nem lépi túl a 2009 és 2010. évi termelési átlag számított szintjének 2,5 százalékát és feltéve, hogy ezen
termelés a 2030. január 1-jén létező hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.”
A jelenlegi 5. cikk 8 ter bekezdés (c) és (d) albekezdései (f ) és (g) albekezdések lesznek.”

3. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Jegyzőkönyvnek a Részes Felek Kigaliban, 2016 októberében tartott
konferenciáján elfogadott Módosítása (a továbbiakban: Kigali Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.
4. §		
A Kormány a Kigali Módosítást e rendelettel kihirdeti.
5. §		
A Kigali Módosítás angol nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“Article I: Amendment
Article 1, paragraph 4
In paragraph 4 of Article 1 of the Protocol, for the words:
“Annex C or Annex E”
there shall be substituted:
“Annex C, Annex E or Annex F”
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Article 2, paragraph 5
In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, for the words:
“and Article 2H”
there shall be substituted:
“Articles 2H and 2J”
Article 2, paragraphs 8 (a), 9(a) and 11
In paragraphs 8 (a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words:
“Articles 2A to 2I”
there shall be substituted:
“Articles 2A to 2J”
The following words shall be added at the end of subparagraph (a) of paragraph 8 of Article 2 of the Protocol:
“Any such agreement may be extended to include obligations respecting consumption or production under Article
2J provided that the total combined calculated level of consumption or production of the Parties concerned does
not exceed the levels required by Article 2J.”
In subparagraph (a) (i) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol, after the second use of the words:
“should be;”
there shall be deleted:
“and”
Subparagraph (a) (ii) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol shall be renumbered as subparagraph (a) (iii).
The following shall be added as subparagraph (a) (ii) after subparagraph (a) (i) of paragraph 9 of Article 2 of
the Protocol:
“Adjustments to the global warming potentials specified in Group I of Annex A, Annex C and Annex F should be
made and, if so, what the adjustments should be; and”
Article 2J
The following Article shall be inserted after Article 2I of the Protocol:
“Article 2J: Hydrofluorocarbons
1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2019, and in each
twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Annex F,
expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in
subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled
substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus fifteen per cent of its calculated level of consumption of Annex C,
Group I, controlled substances as set out in paragraph 1 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents:
(a) 2019 to 2023: 90 per cent
(b) 2024 to 2028: 60 per cent
(c) 2029 to 2033: 30 per cent
(d) 2034 to 2035: 20 per cent
(e) 2036 and thereafter: 15 per cent
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the Parties may decide that a Party shall ensure that, for
the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its
calculated level of consumption of the controlled substances in Annex F, expressed in CO2 equivalents, does not
exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of
the annual average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012
and 2013, plus twenty-five per cent of its calculated level of consumption of Annex C, Group I, controlled substances
as set out in paragraph 1 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents:
(a) 2020 to 2024: 95 per cent
(b) 2025 to 2028: 65 per cent
(c) 2029 to 2033: 30 per cent
(d) 2034 to 2035: 20 per cent
(e) 2036 and thereafter: 15 per cent
3. Each Party producing the controlled substances in Annex F shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2019, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of
the controlled substances in Annex F, expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for
the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated
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levels of production of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus fifteen per cent of
its calculated level of production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 2 of Article 2F,
expressed in CO2 equivalents:
(a) 2019 to 2023: 90 per cent
(b) 2024 to 2028: 60 per cent
(c) 2029 to 2033: 30 per cent
(d) 2034 to 2035: 20 per cent
(e) 2036 and thereafter: 15 per cent
4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article, the Parties may decide that a Party producing the controlled
substances in Annex F shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in
each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Annex F,
expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified
in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of production of Annex F controlled
substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus twenty-five per cent of its calculated level of production of
Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 2 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents:
(a) 2020 to 2024: 95 per cent
(b) 2025 to 2028: 65 per cent
(c) 2029 to 2033: 30 per cent
(d) 2034 to 2035: 20 per cent
(e) 2036 and thereafter: 15 per cent
5. Paragraphs 1 to 4 of this Article will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of
production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by the Parties to be exempted uses.
6. Each Party manufacturing Annex C, Group I, or Annex F substances shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its emissions of Annex F, Group II,
substances generated in each production facility that manufactures Annex C, Group I, or Annex F substances are
destroyed to the extent practicable using technology approved by the Parties in the same twelve-month period.
7. Each Party shall ensure that any destruction of Annex F, Group II, substances generated by facilities that produce
Annex C, Group I, or Annex F substances shall occur only by technologies approved by the Parties.”
Article 3
The preamble to Article 3 of the Protocol should be replaced with the following:
“1. For the purposes of Articles 2, 2A to 2J and 5, each Party shall, for each group of substances in Annex A, Annex B,
Annex C, Annex E or Annex F, determine its calculated levels of:”
For the final semi-colon of subparagraph (a) (i) of Article 3 of the Protocol there shall be substituted:
“, except as otherwise specified in paragraph 2;”
The following text shall be added to the end of Article 3 of the Protocol:
“; and
(d) Emissions of Annex F, Group II, substances generated in each facility that generates Annex C, Group I, or Annex
F substances by including, among other things, amounts emitted from equipment leaks, process vents and
destruction devices, but excluding amounts captured for use, destruction or storage.
2. When calculating levels, expressed in CO2 equivalents, of production, consumption, imports, exports and
emissions of Annex F and Annex C, Group I, substances for the purposes of Article 2J, paragraph 5 bis of Article 2
and paragraph 1 (d) of Article 3, each Party shall use the global warming potentials of those substances specified in
Group I of Annex A, Annex C and Annex F.”
Article 4, paragraph 1 sept
The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 sex of Article 4 of the Protocol:
“1 sept. Upon entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substances in
Annex F from any State not Party to this Protocol.”
Article 4, paragraph 2 sept
The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 sex of Article 4 of the Protocol:
“2 sept. Upon entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substances in
Annex F to any State not Party to this Protocol.”
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Article 4, paragraphs 5, 6 and 7
In paragraphs 5, 6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:
“Annexes A, B, C and E”
there shall be substituted:
“Annexes A, B, C, E and F”
Article 4, paragraphs 8
In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:
“Articles 2A to 2I”
there shall be substituted:
“Articles 2A to 2J”
Article 4B
The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 of Article 4B of the Protocol:
“2 bis. Each Party shall, by 1 January 2019 or within three months of the date of entry into force of this paragraph for
it, whichever is later, establish and implement a system for licensing the import and export of new, used, recycled
and reclaimed controlled substances in Annex F. Any Party operating under paragraph 1 of Article 5 that decides it is
not in a position to establish and implement such a system by 1 January 2019 may delay taking those actions until
1 January 2021.”
Article 5
In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol, for the word:
“2I”
there shall be substituted:
“2J”
In paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the Protocol, for the words:
“Article 2I”
there shall be substituted:
“Articles 2I and 2J”
The following paragraph shall be inserted after paragraph 8 ter of Article 5 of the Protocol:
“8 qua
(a) Each Party operating under paragraph 1 of this Article, subject to any adjustments made to the control measures
in Article 2J in accordance with paragraph 9 of Article 2, shall be entitled to delay its compliance with the control
measures set out in subparagraphs (a) to (e) of paragraph 1 of Article 2J and subparagraphs (a) to (e) of paragraph 3
of Article 2J and modify those measures as follows:
(i) 2024 to 2028: 100 per cent
(ii) 2029 to 2034: 90 per cent
(iii) 2035 to 2039: 70 per cent
(iv) 2040 to 2044: 50 per cent
(v) 2045 and thereafter: 20 per cent
(b) Notwithstanding subparagraph (a) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1 of
this Article, subject to any adjustments made to the control measures in Article 2J in accordance with paragraph 9
of Article 2, shall be entitled to delay its compliance with the control measures set out in subparagraphs (a) to (e)
of paragraph 1 of Article 2J and subparagraphs (a) to (e) of paragraph 3 of Article 2J and modify those measures as
follows:
(i) 2028 to 2031: 100 per cent
(ii) 2032 to 2036: 90 per cent
(iii) 2037 to 2041: 80 per cent
(iv) 2042 to 2046: 70 per cent
(v) 2047 and thereafter: 15 per cent
(c) Each Party operating under paragraph 1 of this Article, for the purposes of calculating its consumption baseline
under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled
substances for the years 2020, 2021 and 2022, plus sixty-five per cent of its baseline consumption of Annex C,
Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article.
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(d) Notwithstanding subparagraph (c) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph
1 of this Article, for the purposes of calculating its consumption baseline under Article 2J, shall be entitled to use
the average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2024, 2025 and
2026, plus sixty-five per cent of its baseline consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in
paragraph 8 ter of this Article.
(e) Each Party operating under paragraph 1 of this Article and producing the controlled substances in Annex F,
for the purposes of calculating its production baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its
calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2020, 2021 and 2022, plus sixty-five
per cent of its baseline production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this
Article.
(f ) Notwithstanding subparagraph (e) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1
of this Article and producing the controlled substances in Annex F, for the purposes of calculating its production
baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of production of Annex F
controlled substances for the years 2024, 2025 and 2026, plus sixty-five per cent of its baseline production of Annex
C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article.
(g) Subparagraphs (a) to (f ) of this paragraph will apply to calculated levels of production and consumption save to
the extent that a high-ambient-temperature exemption applies based on criteria decided by the Parties.”
Article 6
In Article 6 of the Protocol, for the words:
“Articles 2A to 2I”
there shall be substituted:
“Articles 2A to 2J”
Article 7, paragraphs 2, 3 and 3 ter
The following line shall be inserted after the line that reads “– in Annex E, for the year 1991,” in paragraph 2 of Article
7 of the Protocol:
“– in Annex F, for the years 2011 to 2013, except that Parties operating under paragraph 1 of Article 5 shall
provide such data for the years 2020 to 2022, but those Parties operating under paragraph 1 of Article 5 to which
subparagraphs (d) and (f ) of paragraph 8 qua of Article 5 applies shall provide such data for the years 2024 to 2026;”
In paragraphs 2 and 3 of Article 7 of the Protocol, for the words:
“C and E”
there shall be substituted:
“C, E and F”
The following paragraph shall be added to Article 7 of the Protocol after paragraph 3 bis:
“3 ter. Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on its annual emissions of Annex F, Group II,
controlled substances per facility in accordance with paragraph 1 (d) of Article 3 of the Protocol.”
Article 7, paragraph 4
In paragraph 4 of Article 7, after the words:
“statistical data on” and “provides data on”
there shall be added:
“production,”
Article 10, paragraph 1
In paragraph 1 of Article 10 of the Protocol, for the words:
“and Article 2I”
There shall be substituted:
“, Article 2I and Article 2J”
The following shall be inserted at the end of paragraph 1 of Article 10 of the Protocol:
“Where a Party operating under paragraph 1 of Article 5 chooses to avail itself of funding from any other financial
mechanism that could result in meeting any part of its agreed incremental costs, that part shall not be met by
the financial mechanism under Article 10 of this Protocol.”
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Article 17
In Article 17 of the Protocol, for the words:
“Articles 2A to 2I”
there shall be substituted:
“Articles 2A to 2J”
Annex A
The following table shall replace the table for Group I in Annex A to the Protocol:
Group

Substance

Ozone-Depleting

100-Year Global Warming

Potential*

Potential

Group I
CFCl3

(CFC11)

1.0

4,750

CF2Cl2

(CFC12)

1.0

10,900

C2F3Cl3

(CFC113)

0.8

6,130

C2F4Cl2

(CFC114)

1.0

10,000

C2F5Cl

(CFC115)

0.6

7,370

Annex C and Annex F
The following table shall replace the table for Group I in Annex C to the Protocol:
Group

Substance

Number of isomers

Ozone-Depleting

100-Year Global Warming

Potential*

Potential***

Group I
CHFCl2

(HCFC21)**

1

0.04

151

CHF2Cl

(HCFC22)**

1

0.055

1810

CH2FCl

(HCFC31)

1

0.02

C2HFCl4

(HCFC121)

2

0.01–0.04

C2HF2Cl3

(HCFC122)

3

0.02–0.08

C2HF3Cl2

(HCFC123)

3

0.02–0.06

CHCl2CF3

(HCFC123)**

–

0.02

C2HF4Cl

(HCFC124)

2

0.02–0.04

CHFClCF3

(HCFC124)**

–

0.022

C2H2FCl3

(HCFC131)

3

0.007–0.05

C2H2F2Cl2

(HCFC132)

4

0.008–0.05

C2H2F3Cl

(HCFC133)

3

0.02–0.06

C2H3FCl2

(HCFC141)

3

0.005–0.07

CH3CFCl2

(HCFC141b)**

–

0.11

C2H3F2Cl

(HCFC142)

3

0.008–0.07

CH3CF2Cl

(HCFC142b)**

–

0.065

C2H4FCl

(HCFC151)

2

0.003–0.005

C3HFCl6

(HCFC221)

5

0.015–0.07

C3HF2Cl5

(HCFC222)

9

0.01–0.09

C3HF3Cl4

(HCFC223)

12

0.01–0.08

C3HF4Cl3

(HCFC224)

12

0.01–0.09

C3HF5Cl2

(HCFC225)

9

0.02–0.07

77
609

725
2310

CF3CF2CHCl2

(HCFC225ca)**

–

0.025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC225cb)**

–

0.033

595

C3HF6Cl

(HCFC226)

5

0.02–0.10

C3H2FCl5

(HCFC231)

9

0.05–0.09

C3H2F2Cl4

(HCFC232)

16

0.008–0.10

C3H2F3Cl3

(HCFC233)

18

0.007–0.23
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C3H2F4Cl2

(HCFC234)

16

0.01–0.28

C3H2F5Cl

(HCFC235)

9

0.03–0.52

C3H3FCl4

(HCFC241)

12

0.004–0.09

C3H3F2Cl3

(HCFC242)

18

0.005–0.13

C3H3F3Cl2

(HCFC243)

18

0.007–0.12

C3H3F4Cl

(HCFC244)

12

0.009–0.14

C3H4FCl3

(HCFC251)

12

0.001–0.01

C3H4F2Cl2

(HCFC252)

16

0.005–0.04

C3H4F3Cl

(HCFC253)

12

0.003–0.03

C3H5FCl2

(HCFC261)

9

0.002–0.02

C3H5F2Cl

(HCFC262)

9

0.002–0.02

C3H6FCl

(HCFC271)

5

0.001–0.03

* Where a range of ODPs is indicated, the highest value in that range shall be used for the purposes of
the Protocol. The ODPs listed as a single value have been determined from calculations based on laboratory
measurements. Those listed as a range are based on estimates and are less certain. The range pertains to an isomeric
group. The upper value is the estimate of the ODP of the isomer with the highest ODP, and the lower value is
the estimate of the ODP of the isomer with the lowest ODP.
** Identifies the most commercially viable substances with ODP values listed against them to be used for
the purposes of the Protocol.
*** For substances for which no GWP is indicated, the default value 0 applies until a GWP value is included by
means of the procedure foreseen in paragraph 9 (a) (ii) of Article 2.
The following annex shall be added to the Protocol after Annex E:
“Annex F: Controlled substances
Group

Substance

100-Year Global Warming
Potential

Group I
CHF2CHF2

HFC-134

1,100

CH2FCF3

HFC-134a

1,430

CH2FCHF2

HFC-143

353

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3,220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1,340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1,370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9,810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3,500

CH3CF3

HFC-143a

4,470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

1,030

1,640

Group II
CHF3

HFC-23

14,800

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 120. szám

17987

Article II: Relationship to the 1999 Amendment
No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance
or approval of or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an
instrument to the Amendment adopted at the Eleventh Meeting of the Parties in Beijing, 3 December 1999.

Article III: Relationship to the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto
Protocol
This Amendment is not intended to have the effect of excepting hydrofluorocarbons from the scope of
the commitments contained in Articles 4 and 12 of the United Nations Framework Convention on Climate Change
or in Articles 2, 5, 7 and 10 of its Kyoto Protocol.

Article IV: Entry into force
1. Except as noted in paragraph 2, below, this Amendment shall enter into force on 1 January 2019, provided that at
least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States
or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into
force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.
2. The changes to Article 4 of the Protocol, Control of trade with non-Parties, set out in Article I of this Amendment
shall enter into force on 1 January 2033, provided that at least seventy instruments of ratification, acceptance or
approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that
are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition
has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on
which it has been fulfilled.
3. For purposes of paragraphs 1 and 2, any such instrument deposited by a regional economic integration
organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.
4. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraphs 1 and 2, it shall enter into force for
any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification,
acceptance or approval.

Article V: Provisional application
Any Party may, at any time before this Amendment enters into force for it, declare that it will apply provisionally any
of the control measures set out in Article 2J, and the corresponding reporting obligations in Article 7, pending such
entry into force.”

„I. cikk: Módosítás
Az 1. cikk (4) bekezdése
A jegyzőkönyv 1. cikkének (4) bekezdésében az „a C függelék vagy E függelékben” szöveg helyébe a következő
szöveg lép: „a C., az E. vagy az F. mellékletében”.
A 2. cikk (5) bekezdése
A jegyzőkönyv 2. cikkének (5) bekezdésében az „és 2H. cikk” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „2H. és 2J. cikk”.
A 2. cikk (8) bekezdésének a) pontja, (9) bekezdésének a) pontja és (11) bekezdése
A jegyzőkönyv 2. cikke (8) bekezdésének a) pontjában, valamint (11) bekezdésében a „2A–2I. cikk” szöveg helyébe
a következő szöveg lép: „2A–2J. cikk”.
A jegyzőkönyv a 2. cikke (8) bekezdésének a) pontja végén a következő szöveggel egészül ki:
„Minden ilyen megállapodás hatálya kiterjeszthető oly módon, hogy magába foglalja a 2J. cikk értelmében
a felhasználást vagy termelést, feltéve hogy az érintett Felek összes felhasználásának vagy termelésének kombinált
számított szintje nem lépi túl a 2J. cikk értelmében előírt szinteket.”
A jegyzőkönyv 2. cikke (9) bekezdése a) pontjának i. alpontjában a „módosítások,” szó után a „valamint” szót el kell
hagyni.
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A 2. cikk (9) bekezdése a) pontjának ii. alpont számozása az a) pont iii. alpontjára változik.
A jegyzőkönyv a 2. cikke (9) bekezdése a) pontjának i. alpontja után a következő ii. alponttal egészül ki:
„szükség van-e az A., a C. és az F. mellékletben az I. csoportban megállapított globális felmelegedési potenciálok
kiigazítására, és ha igen, akkor milyen kiigazításra; és”
A 2J. cikk
A jegyzőkönyv a 2I. cikk után az alábbi cikkel egészül ki:
„2J. cikk: Fluorozott szénhidrogének
1. A Felek biztosítják, hogy a 2019. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan, valamint
az azt követő minden egyes tizenkét hónapos időszakban az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok
felhasználásának szén-dioxid-egyenértékben kifejezett, számított szintje nem haladja meg az F. mellékletben
szereplő szabályozott anyagok felhasználásának 2011-re, 2012-re és 2013-ra vonatkozóan számított szintje éves
átlagának az alábbi a)–e) alpontban az adott évekre meghatározott százaléka és a C. melléklet I. csoportjában
a 2F. cikk (1) bekezdése értelmében szereplő szabályozott anyagok felhasználása szén-dioxid egyenértékben
kifejezett számított szintjének 15%-a összege által meghatározott szintet.
(a) 2019 és 2023 között: 90 százalék
(b) 2024 és 2028 között: 60 százalék
(c) 2029 és 2033 között: 30 százalék
(d) 2034 és 2035 között: 20 százalék
(e) 2036-ban és azután: 15 százalék
2. E cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a Felek határozhatnak úgy, hogy valamely Félnek biztosítania kell,
hogy a 2020. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan, valamint az azt követő minden
egyes tizenkét hónapos időszakban az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok felhasználásának
szén-dioxid-egyenértékben kifejezett, számított szintje ne haladja meg az F. mellékletben szereplő szabályozott
anyagok felhasználásának 2011-re, 2012-re és 2013-ra vonatkozóan számított szintje éves átlagának az alábbi
a)–e) alpontban az adott évekre meghatározott százaléka és a C. melléklet I. csoportjában a 2F. cikk (1) bekezdése
értelmében szereplő szabályozott anyagok felhasználása szén-dioxid egyenértékben kifejezett számított szintjének
25%-a összege által meghatározott szintet.
(a) 2020 és 2024 között: 95 százalék
(b) 2025 és 2028 között: 65 százalék
(c) 2029 és 2033 között: 30 százalék
(d) 2034 és 2035 között: 20 százalék
(e) 2036-ban és azután: 15 százalék
3. Az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagokat gyártó valamennyi Fél biztosítja, hogy a 2019. január 1-jén
kezdődő tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan, valamint az azt követő minden egyes tizenkét hónapos
időszakban az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok termelésének szén-dioxid-egyenértékben kifejezett,
számított szintje ne haladja meg az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok termelésének 2011-re, 2012-re
és 2013-ra vonatkozóan számított szintje éves átlagának az alábbi a)–e) alpontban az adott évekre meghatározott
százaléka és a C. melléklet I. csoportjában a 2F. cikk (2) bekezdése értelmében szereplő szabályozott anyagok
termelése szén-dioxid egyenértékben kifejezett számított szintjének 15%-a összege által meghatározott szintet.
(a) 2019 és 2023 között: 90 százalék
(b) 2024 és 2028 között: 60 százalék
(c) 2029 és 2033 között: 30 százalék
(d) 2034 és 2035 között: 20 százalék
(e) 2036-ban és azután: 15 százalék
4. E cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a Felek határozhatnak úgy, hogy az F. mellékletben szereplő szabályozott
anyagokat gyártó valamely Félnek biztosítania kell, hogy a 2020. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakra
vonatkozóan, valamint az azt követő minden egyes tizenkét hónapos időszakban az F. mellékletben szereplő
szabályozott anyagok termelésének szén-dioxid-egyenértékben kifejezett, számított szintje ne haladja meg
az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok termelésének 2011-re, 2012-re és 2013-ra vonatkozóan számított
szintje éves átlagának az alábbi a)–e) alpontban az adott évekre meghatározott százaléka és a C. melléklet
I. csoportjában a 2F. cikk (2) bekezdése értelmében szereplő szabályozott anyagok termelése szén-dioxid
egyenértékben kifejezett számított szintjének 25%-a összege által meghatározott szintet.
(a) 2020 és 2024 között: 95 százalék

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 120. szám

17989

(b) 2025 és 2028 között: 65 százalék
(c) 2029 és 2033 között: 30 százalék
(d) 2034 és 2035 között: 20 százalék
(e) 2036-ban és azután: 15 százalék
5. E cikk (1)–(4) bekezdése olyan mértékben alkalmazandó, amilyen mértékben a Felek az általuk mentességet
élvező felhasználásnak elfogadott felhasználások kielégítéséhez szükséges termelés vagy felhasználás szintjének
megengedéséről határoznak.
6. A C. melléklet I. csoportjába vagy az F. mellékletbe tartozó anyagokat előállító valamennyi Fél biztosítja, hogy
a 2020. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan, valamint az azt követő minden egyes
tizenkét hónapos időszakban a C. melléklet I. csoportjában vagy az F. mellékletben szereplő anyagokat gyártó
valamennyi gyártóüzemben keletkező, az F. melléklet II. csoportjába tartozó anyagok kibocsátott mennyiségét
ugyanazon tizenkét hónapos időszak folyamán a Felek által jóváhagyott technológiák felhasználásával a lehető
legteljesebb mértékben megsemmisítik.
7. A Felek biztosítják, hogy a C. melléklet I. csoportjába vagy az F. mellékletbe tartozó anyagokat gyártó valamennyi
üzemben keletkező, az F. melléklet II. csoportjába tartozó anyagok megsemmisítésére csak a Felek által jóváhagyott
technológiák felhasználásával kerül sor.”
A 3. cikk
A jegyzőkönyv 3. cikkének a bevezető része helyébe a következő szöveg lép:
„1. A 2., a 2A–2J. és az 5. cikk céljaira minden Fél a következők szerint határozza meg az A., a B., a C., az E. és
az F. melléklet minden csoportjában szereplő anyagokra a saját számított szintjét:”
A jegyzőkönyv (3) cikke a) pontjának i. alpontjának végén a pontosvessző helyébe a következő szöveg lép:
„ha a (2) bekezdés nem rendelkezik másként;”
A jegyzőkönyv a 3. cikk végén a következő szöveggel egészül ki:
„és
d) a C. melléklet I. csoportjában vagy az F. mellékletben szereplő anyagokat gyártó valamennyi üzemben keletkező,
az F. melléklet II. csoportjába tartozó anyagok kibocsátott mennyiségét, egyebek között a berendezések szivárgása,
a szellőzőcsatornák és a megsemmisítő eszközök révén kibocsátott mennyiségeket, de kizárva ebből a felhasználás,
megsemmisítés vagy tárolás céljából felfogott mennyiséget.
2. A 2J. cikk, a 2. cikk (5a) bekezdése és a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja céljaira az F. mellékletben és
a C. melléklet I. csoportjában szereplő anyagokra vonatkozóan a termelés, felhasználás, behozatal, kivitel és
kibocsátás szén-dioxid-egyenértékben kifejezett szintjének számításához minden Fél az adott anyagra vonatkozóan
az A. melléklet I. csoportjában, a C. mellékletben és az F. mellékletben meghatározott globális felmelegedési
potenciált használja.”
A 4. cikk (1f) bekezdése
A jegyzőkönyv 4. cikke az (1e) bekezdés után az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) E bekezdés hatálybalépésének napjától valamennyi Fél megtiltja az F. mellékletben szereplő szabályozott
anyagok bármely olyan államból való behozatalát, amely e jegyzőkönyvnek nem részese.”
A 4. cikk (2f) bekezdése
A jegyzőkönyv 4. cikke a (2e) bekezdés után az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(2f ) E bekezdés hatálybalépésének napjától valamennyi Fél megtiltja az F. mellékletben szereplő szabályozott
anyagok bármely olyan államba való kivitelét, amely e jegyzőkönyvnek nem részese.”
A 4. cikk (5), (6) és (7) bekezdése
A jegyzőkönyv 4. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében az „A., a B., a C. és az E. mellékletben” szöveg helyébe
a következő szöveg lép: „A., a B., a C., az E. és az F. mellékletben”
A 4. cikk (8) bekezdése
A jegyzőkönyv 4. cikkének (8) bekezdésében a „2A–2I. cikk” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „2A–2J. cikk”.
A 4B. cikk
A jegyzőkönyv 4B. cikke a (2) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Felek 2019. január 1-jéig, illetve e bekezdés hatálybalépésétől számított három hónapon belül – attól
függően, hogy melyik időpont következik be később – az F. mellékletben felsorolt – új, felhasznált, újrafeldolgozott
és visszanyert – szabályozott anyagokra vonatkozó export- és importengedélyezési rendszert vezetnek be és
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alkalmaznak. Bármelyik, az 5. cikk (1) bekezdése hatálya alatt eljáró Fél, amely úgy határoz, hogy nincs abban
a helyzetben, hogy 2019. január 1-jéig ilyen rendszert vezessen be, ezeket az intézkedéseket 2021. január 1-jéig
elhalaszthatja.”
Az 5. cikk
A jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésében a „2I.” szöveg helyébe a „2J.” szöveg lép.
A jegyzőkönyv 5. cikkének (5) és (6) bekezdésében a „2I. cikk” szöveg helyébe a „2I. és 2J. cikk” szöveg lép.
A jegyzőkönyv az 5. cikke (8b) bekezdése után a következő bekezdéssel egészül ki:
„(8c)
(a) Az e cikk (1) bekezdése hatálya alatt eljáró valamennyi Fél, akit érint a 2J. cikkben meghatározott szabályozó
intézkedések tekintetében a 2. cikk (9) bekezdésével összhangban végzett kiigazítás, jogosult a 2J. cikk
(1) bekezdése a)–e) alpontjában és a 2J. cikk (3) bekezdése a)–e) pontjában meghatározott szabályozó
intézkedéseknek való megfelelés elhalasztására és az említett intézkedések következők szerinti módosítására:
i. 2024 és 2028 között: 100 százalék
ii. 2029 és 2034 között: 90 százalék
iii. 2035 és 2039 között: 70 százalék
iv. 2040 és 2044 között: 50 százalék
v. 2045-ben és azután: 20 százalék
(b) A fenti a) pont sérelme nélkül a Felek határozhatnak úgy, hogy valamely, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alatt
eljáró Fél, akit érint a 2J. cikkben meghatározott szabályozó intézkedések tekintetében a 2. cikk (9) bekezdésével
összhangban végzett kiigazítás, jogosult a 2J. cikk (1) bekezdése a)–e) alpontjában és a 2J. cikk (3) bekezdése
a)–e) pontjában meghatározott szabályozó intézkedéseknek való megfelelés elhalasztására és az említett
intézkedések következők szerinti módosítására:
i. 2028 és 2031 között: 100 százalék
ii. 2032 és 2036 között: 90 százalék
iii. 2037 és 2041 között: 80 százalék
iv. 2042 és 2046 között: 70 százalék
v. 2047-ben és azután: 15 százalék
(c) Az e cikk (1) bekezdése hatálya alatt eljáró valamennyi Fél jogosult arra, hogy a felhasználása kezdőszintjének
a 2J. cikk értelmében történő kiszámítása céljából az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok 2020., 2021.
és 2022. évekre számított felhasználási szintjei átlagának és e cikk (8b) bekezdésében meghatározottak szerint
a C. melléklet I. csoportjában szereplő szabályozott anyagok felhasználási kezdőszintjének hatvanöt százalékának
összegét vegye figyelembe.
(d) A fenti c) pont sérelme nélkül a Felek határozhatnak úgy, hogy valamely, az e cikk (1) bekezdése hatálya alatt
eljáró Fél jogosult arra, hogy a felhasználása kezdőszintjének a 2J. cikk értelmében történő kiszámítása céljából
az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok 2024., 2025. és 2026. évekre számított felhasználási szintjei
átlagának és e cikk (8b) bekezdésében meghatározottak szerint a C. melléklet I. csoportjában szereplő szabályozott
anyagok felhasználási kezdőszintjének hatvanöt százalékának összegét vegye figyelembe.
(e) Az e cikk (1) bekezdése hatálya alatt eljáró és az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagokat gyártó
valamennyi Fél jogosult arra, hogy a termelése kezdőszintjének a 2J. cikk értelmében történő kiszámítása céljából
az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok 2020., 2021. és 2022. évekre számított termelési szintjei átlagának
és e cikk (8b) bekezdésében meghatározottak szerint a C. melléklet I. csoportjában szereplő szabályozott anyagok
termelési kezdőszintjének hatvanöt százalékának összegét vegye figyelembe.
(f ) A fenti e) pont sérelme nélkül a Felek határozhatnak úgy, hogy valamely, az e cikk (1) bekezdése hatálya
alatt eljáró és az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagokat gyártó Fél jogosult arra, hogy a termelése
kezdőszintjének a 2J. cikk értelmében történő kiszámítása céljából az F. mellékletben szereplő szabályozott anyagok
2024., 2025. és 2026. évekre számított termelési szintjei átlagának és e cikk (8b) bekezdésében meghatározottak
szerint a C. melléklet I. csoportjában szereplő szabályozott anyagok termelési kezdőszintjének hatvanöt
százalékának összegét vegye figyelembe.
(g) E bekezdés a)–f ) pontja alkalmazandó a termelés és felhasználás számított szintjére, kivéve amennyiben a Felek
által megállapított kritériumokon alapuló magas környezeti hőmérsékleti kivétel alkalmazandó.”
A 6. cikk
A jegyzőkönyv 6. cikkében a „2A–2I. cikk” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „2A–2J. cikk”.
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A 7. cikk (2), (3) és (3b) bekezdés
A jegyzőkönyv 7. cikke (2) bekezdése az „– az „E” függelékben levőre 1991. évre,” sor után a következő sorral
egészül ki:
„– az F. mellékletben a 2011–2013. évek tekintetében, azzal a kivétellel, hogy az 5. cikk (1) bekezdése értelmében
eljáró Felek a 2020–2022. évek tekintetében nyújtanak be ilyen adatokat, viszont az 5. cikk (1) bekezdése értelmében
eljáró azon Felek, akikre az 5. cikk (8c) bekezdésének d) és f ) pontja alkalmazandó, a 2024–2026. évek tekintetében
nyújtanak be ilyen adatokat.”
A jegyzőkönyv 7. cikkének (2) és (3) bekezdésében a „C. és az E.” szöveg helyébe a „C., az E. és az F.” szöveg lép.
A jegyzőkönyv 7. cikke az (3a) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Valamennyi Fél statisztikai adatokat szolgáltat a titkárság részére az F. melléklet II. csoportjában szereplő
szabályozott anyagokra vonatkozó éves kibocsátásairól, minden egyes üzemre vonatkozóan, a jegyzőkönyv 3. cikke
(1) bekezdésének d) pontjával összhangban.”
Az 7. cikk (4) bekezdése
A 7. cikk (4) bekezdése kiegészül az „importokkal” szó előtt a „termeléssel,” szövegrésszel, az „importokról” szó előtt
pedig a „termelésről,” szövegrésszel.
A 10. cikk (1) bekezdése
A jegyzőkönyv 10. cikkének (1) bekezdésében az „és a 2I. cikk” helyébe az „a 2I. és a 2J. cikkben” szöveg lép.
A jegyzőkönyv a 10. cikke (1) bekezdése végén a következő szöveggel egészül ki:
„Amennyiben valamely, az 5. cikk (1) bekezdése értelmében eljáró Fél bármely más olyan finanszírozási
mechanizmushoz folyamodik, amely a megállapított többletköltségének bármely részét fedezheti, az e jegyzőkönyv
10. cikke szerinti pénzügyi mechanizmus nem nyújthat fedezetet ugyanarra a részre vonatkozóan.”
A 17. cikk
A jegyzőkönyv 17. cikkében a „2A–2I. cikk” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „2A–2J. cikk”.
A. melléklet
A jegyzőkönyv A. mellékletében az I. csoportra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:
Csoport

Vegyi anyag

Ózonlebontó potenciál*

100 éves globális
felmelegedési potenciál

I. csoport
CFCl3

(CFC-11)

1,0

4,750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10,900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6,130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10,000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7,370

C. melléklet és F. melléklet
A jegyzőkönyv C. mellékletében az I. csoportra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:
Csoport

Vegyi anyag

Izomerek száma

Ózonlebontó potenciál*

100 éves globális
felmelegedési potenciál***

I. csoport
CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0,055

1810

CH2FCl

(HCFC-31)

1

0,02

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01–0,04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02–0,08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02–0,06

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

–

0,02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02–0,04

CHFClCF3

(HCFC-124)**

–

0,022

77
609
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C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007–0,05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008–0,05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02–0,06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005–0,07

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

–

0,11

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008–0,07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

–

0,065

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003–0,005

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015–0,07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01–0,09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01–0,08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01–0,09

725
2310

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02–0,07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

–

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

–

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02–0,10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05–0,09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008–0,10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007–0,23

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01–0,28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03–0,52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004–0,09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005–0,13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007–0,12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009–0,14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001–0,01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005–0,04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003–0,03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002–0,02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002–0,02

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001–0,03

* Tartományonként megadott ÓLP esetében a jegyzőkönyv alkalmazásában a tartomány felső értékét kell
figyelembe venni. Az egy értékként szereplő ÓLP értékeket laboratóriumi méréseken alapuló számításokkal
határozták meg. A tartományként megadott értékek becsléseken alapulnak és kevésbé pontosak. Egy adott
tartomány egy izomercsoportra vonatkozik. A felső érték a legmagasabb ózonlebontó potenciállal rendelkező
izomer becsült potenciálja, az alsó érték a legalacsonyabb ózonlebontó potenciállal rendelkező izomer becsült
potenciálja.
** A kereskedelemben leginkább elterjedt anyagokat jelöli a jegyzőkönyv alkalmazásában használandó ÓLP
értékekkel megadva.
*** Azon anyagok tekintetében, amelyekre vonatkozóan nincs megjelölve globális felmelegedési potenciál, a nulla
érték alkalmazandó mindaddig, míg a 2. cikk (9) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában előírt eljárás értelmében
ilyen érték beillesztésére sor nem kerül.
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A jegyzőkönyv az E. melléklet után a következő melléklettel egészül ki:
„F. melléklet: Szabályozott anyagok
Csoport

Vegyianyag

100 éves globális
felmelegedési potenciál

I. csoport
CHF2CHF2

HFC-134

1,100

CH2FCF3

HFC-134a

1,430

CH2FCHF2

HFC-143

353

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3,220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1,340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1,370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9,810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3,500

CH3CF3

HFC-143a

4,470

CH3F

HFC-41

1,030

693
1,640

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

II. csoport
CHF3

HFC-23

14,800

II. cikk: Az 1999. évi módosítással való kapcsolat
Egyetlen állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet sem helyezhet letétbe erre a módosításra vonatkozó
megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratot mindaddig, amíg előzetesen vagy ezzel egyidejűleg
letétbe nem helyezi a felek tizenegyedik ülésén 1999. december 3-án, Pekingben elfogadott módosításra vonatkozó
ilyen okiratát.

III. cikk: Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményével és a Kiotói Jegyzőkönyvvel való kapcsolat
E módosítások nem célozzák a fluorozott szénhidrogéneknek az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye 4. és
12. cikkében vagy a Kiotói Jegyzőkönyv 2., 5., 7. és 10. cikkében foglalt kötelezettségvállalások hatóköre alóli
kivonását.

IV. cikk: Hatálybalépés
1. Az alábbi 2. bekezdésben foglaltak kivételével, e módosítás 2019. január 1-jén lép hatályba, feltéve hogy azon
államok vagy regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyek az ózonréteget lebontó anyagokról szóló
montreali jegyzőkönyv részesei, legalább húsz, a módosítást megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratot letétbe
helyeztek. Amennyiben e feltétel a fenti időpontig nem teljesül, a módosítás a feltétel teljesülésének napját követő
kilencvenedik napon lép hatályba.
2. A jegyzőkönyv a nem felekkel való kereskedelem szabályozásáról szóló 4. cikkének az e módosítás I. cikkében foglalt
változásai 2033. január 1-jén lépnek hatályba, feltéve hogy azon államok vagy regionális gazdasági integrációs
szervezetek, amelyek az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv részesei, legalább hetven,
a módosítást megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratot letétbe helyeztek. Amennyiben e feltétel a fenti
időpontig nem teljesül, a módosítás a feltétel teljesülésének napját követő kilencvenedik napon lép hatályba.
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3. Az 1. és a 2. bekezdés alkalmazásában egy regionális gazdasági integrációs szervezet által letétbe helyezett ilyen
okmány nem számít újabb okmánynak a szervezet tagállamai által letétbe helyezett okmányokhoz képest.
4. E módosítás az 1. és 2. bekezdésben előírt hatálybalépését követően a jegyzőkönyv többi felének vonatkozásában
a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratának letétbe helyezésének napját követő kilencvenedik napon lép
hatályba.

V. cikk: Ideiglenes alkalmazás
E módosításnak az adott fél tekintetében való hatálybalépése előtt bármikor bármely fél kinyilváníthatja, hogy
ideiglenes jelleggel annak hatálybalépéséig alkalmazni fogja a 2J. cikkben meghatározott szabályozó intézkedések
bármelyikét, valamint eleget fog tenni a 7. cikkben foglalt megfelelő beszámolási kötelezettségnek.”
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § és az 5. § a Kigali Módosítás IV. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Kigali Módosítás IV. cikk 1. és 2. bekezdésében meghatározott hatálybalépésének, illetve a 4. § és az 5. §
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 az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
(5) A Jegyzőkönyv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar
nyelvű fordításának közzétételéről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 210/2017. (VII. 25.) Korm. rendelete
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 21. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdésében említett alapösszeg 2017. évben 92 910 forint.
(2) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 210/2017. (VII. 25.) Korm. rendelettel
megállapított, az (1) bekezdésben meghatározott alapösszeg figyelembevételével kiszámított életjáradék
2017. január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat. A kárpótlás már folyósított és megemelt összege közötti
különbözet kifizetésére 2017. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, legkésőbb 2017. augusztus 31-éig kerül sor.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 211/2017. (VII. 25.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„o) referencia alapkamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 13. pontjában
meghatározott, az Eximbank által a kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont hitelek és refinanszírozási hitelek
kamatlábának rögzítése napján érvényes kamatláb;”
2. §		
A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Eximbank az általa közvetlenül nyújtott, kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont hitelek legkisebb kamatlábát
a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Európai Unió állami támogatási előírásaival összhangban, az egyéni
referencia kamatlábra vonatkozó rendelkezések vagy a finanszírozási feltételeket rögzítő szerződés napján érvényes,
az OECD titkárság által közzétett, általánosan vagy az ágazatokra alkalmazandó, a folyósított hitel devizanemére
vonatkozó kamatláb figyelembevételével határozza meg. Az így felszámítandó kamatláb mértéke legalább 0,1%.
A legkisebb kamatláb meghatározására a versenyképességet javító hitelek kivételével a szerződéskötés napján kerül
sor, amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt. A versenyképességet javító hitelek esetén a kamatláb a hitel
Eximbank általi, belső szabályzataiban és a termékleírásokban rögzített jóváhagyásának napján kerül rögzítésre, és
rögzített a teljes futamidő alatt.”
3. §		
A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A versenyképességet javító refinanszírozási hitelek, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
a refinanszírozási exporthitelek, egyéb export célú refinanszírozási hitelek, export előfinanszírozási refinanszírozási
hitelek és az exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlába a 7. §
(1) bekezdésében meghatározott legkisebb kamatláb mínusz 3,5%. Ha az így számított kamatláb nem éri el
a 0,1%-ot, a felszámításra kerülő kamatláb mértéke legalább 0,1%. Az e bekezdésben meghatározott refinanszírozási
hitelek legkisebb kamatlábának meghatározására a versenyképességet javító refinanszírozási hitelek és
a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével a finanszírozási feltételeket rögzítő szerződés megkötésének napján
kerül sor, amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt. A versenyképességet javító refinanszírozási hitelek
esetén a kamatláb a refinanszírozási hitel Eximbank általi, belső szabályzataiban és a termékleírásokban rögzített
jóváhagyásának napján kerül rögzítésre, és rögzített a teljes futamidő alatt.”
4. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a „versenyképességet javító hitelt refinanszírozó
hitelszerződést,” szövegrész.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 212/2017. (VII. 25.) Korm. rendelete
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdés b) pontjában a „049/41” szövegrész helyébe a „0149/41”, valamint
b)
1. § (1) bekezdés e) pontjában a „Komád” szövegrész helyébe a „Komádi”
szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelete
a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008.
(VIII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 6. pontja, valamint a 6.1–6.3. és 6.9. sora.

2. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha e rendelet alapján a járási hivatal hatáskörébe tartozó eljárásban a tényállás egyúttal a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.)
rendelkezéseit is érinti, a közigazgatási hatósági eljárást a megyeszékhely szerinti járási hivatal folytatja le.”
(2) Az R. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„d) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában,
9. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 18. § e) pontjában,”
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert és a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.)
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(3) Az R. 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„b) az Fgytv. 16/B. §-ában, 17/D. § (1)–(2) és (6a) bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében, 37/B. §-ában foglaltak,”
(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.)
(4) Az R. 3. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„f ) a Tszt. 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (1) bekezdés b) pontjában, 10. § a) pontjában foglaltak,”
(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.)
(5) Az R. 3. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„k) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/F. § és
24. § (1) bekezdésében foglaltak,”
(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.)
(6) Az R. 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Kormány a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 27. § (3)–(4) bekezdésében
foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a nemzetközi kereskedelemi repülőtér székhelye szerint
illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.”
(7) Az R. 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.)” szövegrész helyébe az „az Fttv.” szöveg lép.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelete
a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 81. § (2) bekezdés
a)–j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 81. §
(2) bekezdés h) pontjában, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 29. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 5. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot 2017. december 31-ig
személyesen vagy postai úton a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz kell előterjeszteni.”
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2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Kormány a Központi Irányítás szervezetén belül működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát
jelöli ki
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
(a továbbiakban: Pmt.) szerinti pénzügyi információs egységként működő hatóság,
b) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvény szerinti
ba) pénzügyi és vagyoni és
bb) pénzeszközök átutalására vonatkozó
korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv
részére meghatározott feladatok ellátására.”
3. §		
A Korm. rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A megyei igazgatóságok az állami adó- és vámhatóság vezetőjének engedélye nélkül jogosultak
az adóregisztrációs eljárást követő kockázatelemzési eljárás és az ahhoz kapcsolódó, az Art. 24/F. §-a szerinti
eljárások lefolytatására az illetékességi körükbe nem tartozó adózókat érintően.”
4. §		
A Korm. rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Hivatalból indult ügyekben – a 63. § (1) bekezdés a), b) és d)–i) pontjában, valamint a 64. §-ban megjelölt
adózók kivételével – a NAV bármelyik, az ügyben eljáró területi szerve megállapíthat technikai azonosító számot,
adóazonosító jelet, illetve az uniós vámazonosító számtól eltérő vámazonosító számot.”
5. §		
A Korm. rendelet a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Támogató eljárással kapcsolatos különös illetékesség
22/A. §. Támogató eljárás lefolytatására
a) a 63. § (1) bekezdés a), b) és d)–i) pontjában, valamint a 64. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt adózók
esetében a KAVIG,
b) egyéb esetben bármelyik megyei igazgatóság és a KAVIG is
jogosult.”
6. §		
A Korm. rendelet 16. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. Általános megbízólevéllel végzett ellenőrzéshez kapcsolódó különös hatáskör és illetékesség”
7. §		
A Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, az állami adó- és vámhatóság által
kiadott adóazonosító számmal nem rendelkező külföldi természetes személy, jogi személy és egyéb szervezet
tekintetében az egyes adókötelezettségekre irányuló ellenőrzés, illetve az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés
általános megbízólevéllel való lefolytatására – a KAVIG mellett – bármelyik más megyei igazgatóság is jogosult.”
8. §		
A Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a vámellenőrzés – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést
is – által érintett árunyilatkozatokat vagy értesítéseket több területi vámszervnél nyújtották be, a vámellenőrzés
lefolytatására
a) a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, ennek hiányában utolsó ismert belföldi
lakóhelye;
b) az egyéni vállalkozó, egyéni cég székhelye, ennek hiányában telephelye, ennek hiányában tevékenysége
gyakorlásának helye;
c) a jogi személy, illetve egyéb szervezet székhelye, ennek hiányában telephelye, ennek hiányában tevékenysége
gyakorlásának helye
szerint illetékes területi szerv jogosult.”
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9. §		
A Korm. rendelet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § Ha a 7. § f ) pontja és a 10/A. § szerinti eljárásokban szükséges, az Art. 118. §-a vagy 119. §-a szerinti
ellenőrzést, illetve az Art. 132/C. § (2) bekezdésében meghatározott valódiságvizsgálatot a Központi Irányítás
megkeresése alapján a KAVIG vagy az adózó tekintetében az általános szabályok szerint hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság folytatja le. Az ellenőrzést követő hatósági eljárást az ellenőrzést
végző szerv folytatja le.”
10. §		
A Korm. rendelet 61. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„g) jövedéki ügyben a kezességvállalási engedély kiadása;”
11. §		
A Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése a következő e)–g) ponttal egészül ki:
(A Bűnügyi Főigazgatóság)
„e) végzi a NAV hatáskörébe utalt bűncselekmény megakadályozása, megszakítása érdekében a tetten ért vagy
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy elfogását;
f ) végzi a fokozottan veszélyesnek minősülő olyan elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személy őrzését,
kísérését, akinek szökésétől, erőszakos magatartásától, illetve a kiszabadítására, a büntetőeljárásban való részvétele
alól történő kivonására irányuló külső fellépéstől lehet tartani;
g) a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének
feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés d–f ) pontja
szerinti módon ellátja a NAV nyomozó szervei által elrendelt személyi védelmet.”
12. §		
A Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Főigazgatóság)
„l) végzi – a 86. § (1) bekezdés g) pontja szerint ellátott személyi védelem kivételével – a NAV nyomozó szervei által
elrendelt személyi védelmet;”
13. §		
A Korm. rendelet 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„97. § A 2015. december 31-én hatályos, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek
kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott NAV szervek megnevezését
tartalmazó elektronikus, valamint papíralapú nyomtatványok az új nyomtatványok megjelenéséig, de legkésőbb
2017. december 31-ig használhatóak.”
14. §		
A Korm. rendelet 98. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A)
„d) 9. § a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának
megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i
2015/849/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
15. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
22. § (1) bekezdés n) pontja,
b)
90. § (1) bekezdés j) pontja,
c)
90. § (1) bekezdés k) pontjában a „kizárólagos hatáskörrel” szövegrész.
16. §		
A Korm. rendelet
a)
35. § (1) bekezdésében az „amelynek illetékességi területén” szövegrész helyébe az „amelynél” szöveg,
b)
63. § (1) bekezdés h) pontjában az „alkalmazottainak” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottainak” szöveg
lép.
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3. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. §		
A 2. § a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről,
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/849/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelete
a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotinés szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény 8. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő, a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára,
ideértve a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó mintavételi igazgatási
szolgáltatási díj, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban együtt: díj)
mértékét az 1. melléklet határozza meg.
2. §

(1) A díjat a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára fizetési
számlára történő készpénzbefizetés útján vagy átutalással kell befizetni.
(2) A díj a minisztérium bevétele.

3. §

(1) A díjat a díj ügyfél általi viseléséről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell
megfizetni.
(2) A minisztérium a díjról számlát állít ki, és azt a kiállítást követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.
(3) A befolyt díjakból a laboratóriumi és egyéb vizsgálati díj a minisztérium, a minta költségét is tartalmazó mintavételi
díj pedig azon fővárosi és megyei kormányhivatal bevételét képezi, amelynek járási (kerületi) hivatala a mintát vette.
(4) A díj befizetését követő harminc napon belül a befolyt díj fővárosi és megyei kormányhivatalt megillető részét
a minisztérium átutalja azon fővárosi és megyei kormányhivatal számlájára, amely járási (kerületi) hivatala a mintát
vette.
(5) Ha az ügyfél az eljárás megindítása nélkül fizetett díjat, vagy az eljárásért az 1. mellékletben meghatározott
összegnél magasabb díjat fizetett, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti a befizetett díj
vagy a díjtöbblet visszatérítését, a befizetéstől számított három éven belül. A minisztérium a visszatérítési igényt
ellenőrzi, és az eljárás megindítása nélkül befizetett díjat vagy a díjtöbbletet az ellenőrzést követő harminc napon
belül visszatéríti, vagy dönt a visszatérítés megtagadásáról.

4. §		
A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell
alkalmazni.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (6) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.
7. §		
Hatályát veszti a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-dioxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról szóló
11/2016. (V. 20.) NFM rendelet.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelethez

1.

A

B

Tevékenység

Díj (forint)

2.

Mintavételi eljárás

4 000 + a minta ára

3.

Cigaretta főfüst kátrány- és
nikotintartalmának együttes meghatározása (GC-vel)

20 170

4.

Cigaretta főfüst kátrány- és nikotintartalmának meghatározása
(GC-vel és Karl Fischer-módszerrel)

20 220

5.

Cigaretta főfüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmának együttes
meghatározása
(GC-vel és CO-analizátorral)

23 740

6.

Cigaretta főfüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmának együttes
meghatározása
(GC-vel, Karl Fischer-módszerrel és CO-analizátorral)

23 460

7.

Cigaretta főfüst szén-monoxid tartalmának meghatározása

10 320

8.

Cigaretta szivarka és szivar méretének meghatározása

4 850

9.

Fogyasztói csomagolásban lévő darabszám meghatározása

3 730

10.

Fogyasztási dohányok vágatszélességének meghatározása

4 850

11.

Cigaretta gyújtási képességének meghatározása

35 710

12.

Dohánytermék nyilvántartásba vétele

15 000

13.

A 2–11. pontban nem szereplő vizsgálatok esetében a díjat a következő módon
kell meghatározni: a vizsgálatra fordított idő és az itt meghatározott mérnöki
óradíj szorzata, hozzáadva a felhasznált anyagköltséget.

3 000
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 273/2017. (VII. 25.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 38. § (1) bekezdés
d) pontja és (3) bekezdése alapján – a Gazdasági Versenyhivatal elnökének előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Bara Zoltán, a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagjának e megbízatása 2017. július 31-ei hatállyal
megszűnik.
Budapest, 2017. július 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/03546-2/2017.

A köztársasági elnök 274/2017. (VII. 25.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő ismételt kinevezésről
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 37. § (3) bekezdése
alapján – a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára – Váczi Nórát 2017. szeptember 1-jei hatállyal hat évig
terjedő időtartamra ismételten kinevezem a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává.
Budapest, 2017. július 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/03547-2/2017.

A Kormány 1460/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Magyarország 2017–2018. évi V4 elnökségének lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Szijjártó Pétert e határozat
közzétételét követő naptól Magyarország 2017–2018. évi V4 elnökségének lebonyolításáért felelős kormánybiztossá
nevezi ki.
2. A kormánybiztos megbízatása a V4 elnökség végéig, 2018. június 30-áig szól.
3. A kormánybiztos 1. pontban foglalt feladatkörében eljárva
a)
ellátja a 2017–2018. évi magyar V4 elnökség előkészítésének és lebonyolításának koordinálását,
b)
ellátja a kapcsolódó feladatok tárcák közötti összehangolását,
c)
ellátja a 2017–2018. évi magyar V4 elnökségi arculat külső megjelenésének egységes meghatározásával
kapcsolatos feladatokat,
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d)

4.
5.
6.
7.
8.

gondoskodik a V4 elnökség megfelelő külpolitikai és diplomáciai lebonyolításáról és a V4 elnökség
színvonalas és széles körű társadalmi, kulturális megjelenítéséről, valamint promóciójáról Magyarországon
és – a külképviseletek útján – külföldön, beleértve a V4 történelmével kapcsolatos társadalmi tudatosság
növelését, illetve nyelvi sokszínűsége megismerésének támogatását.
A kormánybiztos mint külgazdasági és külügyminiszter irányítja a Magyarország 2017–2018. évi V4 elnökségének
lebonyolításáért felelős miniszteri biztos tevékenységét.
A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
A kormánybiztos munkáját a titkárság segíti.
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1461/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, életmentés közben
tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a belügyminiszter mint helyi önkormányzatokért felelős miniszter javaslatára –
Földi Zoltán rácalmási lakosnak,
Kómár László öcsödi lakosnak,
Kövesi Balázs paloznaki lakosnak,
Látos Jenő csopaki lakosnak,
Németh Balázs csopaki lakosnak,
Slemmer Ábel Sebestyén paloznaki lakosnak,
Somogyi Károly jászberényi lakosnak,
Székely Balázs balatonalmádi lakosnak,
Tógyer Gergő jászberényi lakosnak
„Életmentő Emlékérmet” adományoz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
1. A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés e)–i) pontjában, 21. § (3) bekezdés b) pontjában,
továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a)
az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2017. évi feladattervét;
b)
felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtáskoordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel a feladattervben foglaltak végrehajtását, és szükség
esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítő intézkedésekre;
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Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
c)
felkéri a legfőbb ügyészt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét,
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
rektorát, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság, valamint a Nemzeti Választási Iroda vezetőjét, hogy szakterületüket
érintően működjön együtt a védelmi felkészítés és a válságkezelés feladatainak végrehajtásáért felelős
szervekkel az 1. mellékletben meghatározott feladatok végrehajtásában.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1221/2016. (V. 2.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz
A védelmi felkészítés 2017. évi feladatterve
1. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerrel kapcsolatban:
a)
A Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések felülvizsgálata az ágazati felelős szervek
bevonásával.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
2017. november 30.
b)
A védelmi felkészítés körébe tartozó, 2017. évben végrehajtott, és 2018. évre javasolt feladatokról szóló
kormány-előterjesztés részeként beszámoló készítése a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban
álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működésének összesített tapasztalatairól, valamint az ágazati feladatok
végrehajtásáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
NATO által meghatározott időpont
c)
Az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagálási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatkozó
nemzeti álláspont összeállítása és megküldése az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO)
részére.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
NATO által meghatározott időpont
2. A polgári-katonai-rendvédelmi együttműködés feladataival kapcsolatban:
a)
A komplex válságkezelés képességcéljaihoz felajánlott civil-katonai-rendvédelmi képességek alapján
a kijelölt személyek alkalmazásra történő felkészítése belföldi és külföldi tanfolyamokon.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
folyamatos
b)
A fegyveres összeütközés időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történő felkészítés
végrehajtása a Honvédelmi Minisztérium által megadott képzési követelmények alapján.
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter a képzési követelmények meghatározásáért
Határidő:
folyamatos
c)
A b) pont szerinti felkészítés végrehajtásával kapcsolatban, a Honvédelmi Minisztérium által megadott
képzési követelményeken túl, szükség szerint további szakmai követelmények meghatározása.
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Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
3. A védelmi felkészítés feladataival kapcsolatban:
a)
A védelmi igazgatás rendszerében központi, területi, helyi és települési szinten honvédelmi igazgatási
feladatot ellátók továbbképzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
közreműködésével.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok
Határidő:
folyamatos
b)
A Honvédelmi Minisztérium által irányított „Országos Haditorna Verseny” keretében a honvédelmi igazgatás
területi szintjein lebonyolítandó honvédelmi versenyek és más rendezvények szervezése és végrehajtása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok
Határidő:
az „Országos Haditorna Verseny” programjához igazodóan
c)
A hazafias és honvédelmi nevelés programjának tantervi szintű megjelenítése a testnevelés kerettanterv
módosításával, illetve ehhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
honvédelmi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
d)
A minisztériumok honvédelmi feladatainak tervezését és végrehajtását elősegítő honvédelmi igazgatási
szakértői rendszer működésének és bővítési lehetőségeinek vizsgálata, ennek eredményéről a Kormány
tájékoztatása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
a védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak végrehajtásáról szóló jelentéshez igazodóan
4. A honvédelmi típusú különleges jogrend időszaki felkészüléssel összefüggő feladatokkal kapcsolatban:
a)
A rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet és a váratlan
támadás idején bevezetendő rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteivel kapcsolatos kidolgozó
munka folytatása az érintett miniszterek bevonásával, a honvédelmi miniszter részére megküldött
jogszabálytervezetek szakmai véleményezése.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
folyamatos
b)
A Kormány részére szóló előterjesztésben a Kormány tájékoztatása az a) pont szerinti feladat végrehajtásáról,
a véglegesített jogszabálytervezetek bemutatása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
folyamatos
c)
A közigazgatási rendszer központi szintjének rendkívüli állapotban történő működésével kapcsolatos
koncepció bemutatása, szükség szerint javaslattétel a szabályozási feladatokra.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
folyamatos
d)
A hazai befogadó nemzeti támogatás intézményrendszerének felülvizsgálata, a befogadó nemzeti
támogatással kapcsolatos jogszabályok és szabályozók szükségszerű módosítására vonatkozó javaslat
kidolgozása, a tervezési protokoll, az eljárási és elszámolási rend, valamint a tervezéssel, szerződéskötéssel,
nyilvántartással és ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok kidolgozása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:
2017. december 31.
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e)
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A NATO nagyon magas készenlétű erőivel kapcsolatos koncepció alapján a befogadó nemzeti támogatás
képesség katalógusának összeállítása, valamint a NATO erők fogadásának, állomásoztatásának és
mozgatásának tervezése érdekében a szükséges adatok megküldése a honvédelmi miniszternek.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:
2017. november 30.
5. Válságkezelési gyakorlatokkal, rendezvényekkel összefüggő feladatokkal kapcsolatban:
a)
A NATO 2017. évi válságkezelési gyakorlat (Crisis Management Exercise 17, a továbbiakban: CMX 17) nemzeti
végrehajtása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:
a CMX 17 gyakorlat levezetési tervének megfelelően
b)
Az Európai Unió „Multi Layer 2018” gyakorlat nemzeti feladatainak tervezése.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
az Európai Unió által a gyakorlat előkészítésére és végrehajtására meghatározottak szerint
c)
A NATO Erőket Integráló Elem minősítő gyakorlatában való közreműködés.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:
a gyakorlat levezetési tervének megfelelően
d)
Komplex civil-katonai egészségügyi gyakorlat végrehajtása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottság
Határidő:
2017. december 31.
6. A nemzetgazdaságra háruló honvédelmi feladatokkal kapcsolatban:
A nemzetgazdaság biztonságos működésének és védelmi felkészítésének átfogó koncepciójáról szóló előterjesztés
Kormány által történő jóváhagyásával összhangban
a)
a tartalékok meghatározása, az állami és piaci tartalékok különválasztása;
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
miniszterek
Határidő:
2017. szeptember 30.
b)
a tartalékolás központi koordinációját ellátó szervezet és a tartalékolás ágazati feladatainak meghatározása;
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
miniszterek
Határidő:
2017. november 30.
c)
a piaci tartalékolási rendszer kidolgozása.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
miniszterek
Határidő:
2017. november 30.
7. A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával kapcsolatos feladatok:
a)
A védelemgazdasági alapterv központi szintű tervdokumentáció mintaokmányainak elkészítése.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2017. november 30.
b)
Az ágazatonként meghatározott, honvédelemben közreműködő egyéb szervek honvédelmi intézkedési
terveinek szükség szerinti felülvizsgálata, a hiányzó tervek elkészítése.
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Felelős:
miniszterek
Határidő:
2017. november 30.
c)
A megyei, fővárosi védelmi bizottságok honvédelmi intézkedési terveiben az egészségügyi feladatok
szerepeltetésével kapcsolatos útmutató készítése, az útmutató alapján a megyei, fővárosi védelmi
bizottságok honvédelmi intézkedési terveinek kiegészítése a területi szintű egészségügyi feladatokkal.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
megyei, fővárosi védelmi bizottság
Határidő:
2017. november 30.
8. A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeivel összefüggő feladatokkal kapcsolatban:
a)
A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítmények működtetése és
a képességek fenntartása, valamint a Kormány által jóváhagyott ütemterv szerinti fejlesztése.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
b)
A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működtetése és fejlesztési feladatainak végrehajtása.
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:
folyamatos
c)
A honvédelmi és a gazdasági felkészülés koordinációja, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális
működési feltételeinek biztosítása, valamint a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működtetésével
összefüggő alkalmazási követelmények meghatározása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
d)
Az a) és b) alpont szerinti működtetéssel, képességfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges
2017. évi szerződések megkötése.
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2017. október 30.
e)
A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítményben létrehozandó,
a kormányzat különleges jogrendben történő működéséhez nélkülözhetetlen, georedundáns informatikai
rendszerek kialakítására vonatkozó javaslat elkészítése.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
2017. december 31.
f)
A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében
a 2016-ban megkezdett törzsvezetési gyakorlat II. ütemének végrehajtása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
9. A Kormány részére előterjesztés készítése a honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi felkészítéssel,
országvédelemmel és a honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelésének szabályozásáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
2017. december 31.
10. A honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alapján – az érintett államigazgatási szervek bevonásával – átfogó,
felügyeleti ellenőrzés lefolytatása a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottságnál, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Védelmi Bizottságnál, a Békés Megyei Védelmi Bizottságnál, a Zala Megyei Védelmi Bizottságnál, valamint
a Nógrád Megyei Védelmi Bizottságnál.
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Felelős:

11.

12.

13.

14.

honvédelmi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
érintett megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:
2017. november 30.
Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter részére a védelmi felkészítés 2018. és 2019. évi feladattervének
összeállítása érdekében, a tervezett feladatokhoz tartozó költségvetési igények egyidejű megjelölésével.
Felelős:
miniszterek
megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:
2017. november 1.
A 11. pont szerinti javaslatok alapján a Kormány részére előterjesztés készítése a 2018. évre tervezett védelmi
felkészítési feladatokról, valamint a végrehajtáshoz szükséges költségvetési források átcsoportosításáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2018. február 1.
A Kormány számára összeállításra kerülő jelentéshez tájékoztató megküldése a honvédelmi miniszter részére a
2017. évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásáról, a jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról.
Felelős:
miniszterek
megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:
2017. november 30.
A 13. pont szerinti tájékoztató alapján jelentés készítése a Kormány számára a védelmi felkészítés 2017. évi
feladatainak végrehajtásáról, valamint a „honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai”, a „Honvédelmi
Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása”, illetve a „K-600 hírrendszer működtetése”
jogcímeken biztosított előirányzatok felhasználásáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2018. március 31.

A Kormány 1463/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erőben történő részvételéről
A Kormány
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 400 fő az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
(a továbbiakban: NATO) Reagáló Erő tevékenységében részt vegyen,
2. a NATO-tól érkező konkrét felkérés alapján az adott művelet Észak-atlanti Tanács általi elrendeléséhez való magyar
hozzájárulásról, valamint a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO műveletben történő tényleges
részvételéről, a NATO gyorsított döntéshozatali eljárás előírásainak figyelembevételével külön határoz,
3. hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség különböző NATO parancsnokságokon szolgálatot teljesítő tagjai
a NATO Reagáló Erőben történő részvétel keretében – az 1. pont szerinti létszámkorlát keretein belül – műveleti
területen is folytathassák a szolgálati tevékenységet akkor, ha az adott parancsnokságot vagy annak meghatározott
elemeit NATO műveleti területre telepítik,
4. visszavonja a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erőkben történő részvételéről szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források
átcsoportosításáról
A Kormány
1. egyetért a védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak végrehajtásához a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés
előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcímen rendelkezésre álló
497,0 millió forint 1. melléklet szerinti felhasználásával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában, 21. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §
(3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a)
elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb
költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport,
1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére az ezen jogcímen rendelkezésre
álló 497,0 millió forintból a Kvtv. 1. melléklet
aa)
I. Országgyűlés fejezet, 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, 1. Közszolgálati
hozzájárulás alcím javára 25,0 millió forint,
ab)
VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára 2,0 millió forint,
ac)
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára 3,0 millió forint, 12. Fővárosi, megyei
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára 240,0 millió forint, 14. Nemzeti Közszolgálati
Egyetem cím javára 3,0 millió forint,
ad)
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím javára
3,0 millió forint,
ae)
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium
igazgatása alcím javára 67,0 millió forint,
af )
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára 25,0 millió forint,
4. Terrorelhárítási Központ cím javára 9,0 millió forint, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára
3,0 millió forint, 7. Rendőrség cím javára 20,0 millió forint, 8. Alkotmányvédelmi Hivatal cím javára
5,0 millió forint, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím javára 5,0 millió forint, 12. BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára 35,0 millió forint,
ag)
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági
feladatok alcím, 4. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
jogcímcsoport javára 35,0 millió forint,
ah)
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím
javára 9,0 millió forint,
ai)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím
javára 8,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását a 2. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
miniszterek
Határidő:
azonnal
b)
elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb
költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport,
2. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása jogcím terhére az ezen
jogcímen rendelkezésre álló 1200,0 millió forintból a Kvtv. 1. melléklet
ba)
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek
alcím javára 975,0 millió forint,
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bb)

XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. K-600 hírrendszer
működtetésére alcím javára 225,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását a 3. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz
A honvédelmi és gazdasági felkészülés központi kiadásaira a 2017. évi költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok felosztása

Felelős

Feladat

Médiaszolgáltatástámogató
Vagyonkezelő Alap

Közszolgálati média
különleges jogrend
időszaki működésre
történő felkészítése

Országos Bírósági
Hivatal

Miniszterelnökség

Jóváhagyott előirányzat

Költségvetési fejezet összesen

A közszolgálati média normáltól eltérő működési feltételeinek biztosítása
(új szükségstúdió távközlési és kommunikációs költsége)

25 millió Forint

I. Országgyűlés
összesen: 25 millió Forint

Honvédelmi feladatok
támogatása

Bírósági dolgozók bőr- és légzésvédelmi eszközeinek bevizsgálása, felújítása

2 millió Forint

VI. Bíróságok
összesen: 2 millió Forint

Honvédelmi feladatok
támogatása

Honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek felkészítése

3 millió Forint

Fővárosi, megyei, helyi
védelmi bizottságok
normatív működési
támogatása

A 19 megyei és a fővárosi védelmi bizottság 2016. évre elfogadott pénzügyi
felhasználási terve alapján (pl. gyakorlatok, felkészítések és továbbképzések,
valamint védelmi bizottsági ülések szervezése stb.)

Fővárosi, megyei
védelmi bizottságok
céltámogatása

Részfeladat

120 millió Forint

90 millió Forint

Fővárosi, megyei, helyi
védelmi bizottságok
lakosságarányos
támogatása

Lakosság honvédelmi felkészítése, a honvédelem eszméjének erősítése
(tájékoztatók, kiadványok, honvédelmi vetélkedők, kiállítások,
hagyományápolás)

30 millió Forint

Miniszterelnökség
(Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem)

Honvédelmi igazgatási
tanfolyamok

Honvédelmi igazgatási tanfolyamok és szakirányú képzések támogatása

3 millió Forint

Földművelésügyi
Minisztérium

Honvédelmi feladatok
támogatása

Állami Céltartalékban lévő készletek fenntartási (tárolási) költségei támogatása

3 millió Forint

XI. Miniszterelnökség
összesen: 246 millió Forint

XII. Földművelésügyi
Minisztérium
összesen: 3 millió Forint
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A megyei, fővárosi és helyi védelmi bizottságok és munkacsoportjai működési
feltételeinek javítása, mobil vezetési képességek fejlesztése

Honvédelmi
Minisztérium

Felelős

Belügyminisztérium

Feladat

Honvédelmi igazgatási
feladatok támogatása

Feladat

Honvédelmi feladatok
támogatása

Részfeladat

Jóváhagyott előirányzat

Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport támogatása

1 millió Forint

Honvédelmi igazgatási, válságreagálási gyakorlatok, konferenciák támogatása

4 millió Forint

Komplex válságkezelésben, a befogadó nemzeti támogatás feladataiban érintett
szakértők külföldi tanfolyamokon való részvétele

3 millió Forint

Önkéntes területvédelmi tartalékos erők felkészítésének támogatása

5 millió Forint

A kormányzati védett vezetési rendszer logisztikai ellátását biztosító szervezeti
elem elhelyezési és működési feltételeinek javítása

32 millió Forint

A kormányzati védett vezetési rendszer tartalékobjektumának elektromos
ellátását biztosító eszközök korszerűsítése, cseréje

13 millió Forint

Honvédelmi érdekből létfontosságú infrastruktúra-védelemmel összefüggő
képzések, rendezvények végrehajtása

1 millió Forint

Civil-katonai egészségügyi együttműködés támogatása

8 millió Forint

Részfeladat

Jóváhagyott előirányzat

6 millió Forint

A Belügyminisztérium részére videojel-rögzítő szerverre a Nemzeti
Veszélyhelyzet-kezelési Központba

19 millió Forint

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a köteles és az önkéntes polgári védelmi
szervezetek honvédelmi felkészítésére, gyakoroltatására, felszerelésére

28 millió Forint

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelméhez kapcsolódó honvédelmi
ágazati szakmai napok megrendezésére (1 rendezvény)

1 millió Forint

Regionális szintű szakmai fórumok megrendezésére a létfontosságú rendszerek
és létesítmények kijelölésével, ellenőrzésével, információbiztonsági feladatokkal
kapcsolatban (1 rendezvény)

1 millió Forint

Országos szintű védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi (iparbiztonsági,
kritikus infrastruktúra védelmi) kárfelszámolási-együttműködési gyakorlatok
megrendezésére (1 gyakorlat)

2 millió Forint

XIII. Honvédelmi Minisztérium
összesen: 67 millió Forint

Költségvetési fejezet összesen

XIV. Belügyminisztérium
összesen: 102 millió Forint

18013

A Belügyminisztérium részére videokonferencia rendszer végpont kiépítésére
a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központba

Költségvetési fejezet összesen
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Felelős

Részfeladat

Jóváhagyott előirányzat

Országos szintű kritikus infrastruktúra védelmi, információbiztonsági,
honvédelmi tudatosító kampány megrendezésére (20 helyszín)

2 millió Forint

Kiberbiztonsági, honvédelmi szakmai nap szervezésére az Európai Kibervédelmi
Hónap keretében

1 millió Forint

A terrorizmust elhárító szervnek BM Ügyelet és a kormányügyeleti rendszer
védelmi igazgatási szempontú felkészítése, kommunikációs, informatikai és
feladatellátást biztosító technikai eszközök beszerzésére, szakmai képzésekre

3,5 millió Forint

A terrorizmust elhárító szervnek a védett vezetők CBRN támadások elleni
védelmének növelésére

2,2 millió Forint

A terrorizmust elhárító szervnek a védett vezetők tartózkodási helyeinek,
a menekítési helyek és a védett vezetési pontok működtetése érdekében
az objektumok fizikai védelmének megerősítésére, a biztonságtechnikai,
védelmi rendszer fejlesztésére

3,3 millió Forint

A büntetés-végrehajtás személyi állomány bőr- és légzésvédelmi eszközeinek
bevizsgálása, illetve cseréjére

3 millió Forint

A rendőrség honvédelmi igazgatási feladatainak, válságreagálási
gyakorlatainak, konferenciáinak támogatására

3 millió Forint

A Rendőrség különleges jogrendi vezetési pontjának infokommunikációs
rendszerének fejlesztésére, a honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek
felkészítésére

7 millió Forint

A NATO „Stabilizáció és Újjáépítés (S&R)” képességcélhoz kapcsolódó rendőri
feladatok infokommunikációs támogatására, a felajánlott rendőri képességek
alkalmazásra történő felkészítésére

10 millió Forint

Az NBSZ Kibervédelmi Intézet kiberbiztonsági felkészültségének növelésére,
incidenskezelési megbízott képzésre, kiberbiztonsági tudatosító anyagok
készítésére

5 millió Forint

Az Alkotmányvédelmi Hivatal informatikai és kommunikációs területének
védelmi fejlesztéseire, a különleges jogrendi időszaki feladatainak ellátásához
szükséges eszközök beszerzésére

5 millió Forint

Gazdaságfelkészítés
Védelmi célú tartalékok fenntartása
Gazdaságfelkészítés
feladatainak támogatása Stratégiai érdekű kapacitások fenntartása
Rögzített hadiipari kapacitások fenntartása

35 millió Forint

Költségvetési fejezet összesen

XV. Nemzetgazdasági
Minisztérium
összesen: 35 millió Forint
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Nemzetgazdasági
Minisztérium

Feladat

18014

Felelős

Feladat

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

Honvédelmi feladatok
támogatása

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Honvédelmi feladatok
támogatása

Összesen:

Részfeladat

Jóváhagyott előirányzat

Költségvetési fejezet összesen

Honvédelmi célú gyakorlatok, honvédelmi igazgatási feladatrendszer
támogatása (kommunikációs és informatikai képesség fejlesztése)

9 millió Forint

XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
összesen: 9 millió Forint

Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása a kerettantervhez kapcsolódó
tananyagfejlesztés elkészítése, tanulmány, hazafias nevelés programjához
kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

8 millió Forint

XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma
összesen: 8 millió Forint

497 millió Forint

497 millió Forint
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Felelős

18015

18016

2. melléklet az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezetszám

I.
303580
209126
294502

VI.
XI.

015558

XIII.

XIV.

1

K3
K1
K2
K3
K6

7

000648

8

019370

9

001711

12
XV.

25

257256
XVII.
XX.
XLII.

K3
K3
1

K3
K6
K3
K6
K3
K3
K3
K6
K3
K3

5

4

K3

1

K3

1
32

K3
1

7

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

1

K5

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

Országgyűlés
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Közszolgálati hozzájárulás
Egyéb működési célú kiadások
Bíróságok
Bíróságok
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Dologi kiadások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dologi kiadások
Földművelésügyi Minisztérium
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Beruházások
Terrorelhárítási Központ
Dologi kiadások
Beruházások
Büntetés-végrehajtás
Dologi kiadások
Rendőrség
Dologi kiadások
Alkotmányvédelmi Hivatal
Dologi kiadások
Beruházások
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Dologi kiadások
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Dologi kiadások
Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
Dologi kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igzagatása
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
Védelmi felkészítés előirányzatai
Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
Egyéb működési célú kiadások

-1/2-

A módosítás
jogcíme

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást elkövetkező évre
rendelő
jogszabály/határozat
áthúzodó hatása
száma

Módosítás
(+/-)

25,0
2,0
3,0
4,1
1,5
76,2
158,2
3,0
3,0

67,0
25,0
2,5
6,5
3,0
20,0
0,5
4,5
5,0
35,0

35,0
9,0
8,0

-497,0
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001580

szám

K3

1

5

Kiemelt
előir.-

K5

1

003737

265767

1

1

4

005214

szám

Jogcím
szám

1

294479

280645

Jogcím
csop.

14
XII.

002587
003704

10

Alcímszám

12

304191
004240

Címszám

azonosító

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Módosítás

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Módosítás

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást elkövetkező évre
rendelő
jogszabály/határozat
áthúzodó hatása
száma

(+/-)

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

209126
294502
015558
304191
004240
002587
003704
294479
003737
001580
000648
019370
001711

257256
280645
005214

Fejezetszám

VI.
XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV.

XVII.
XX.

Címszám

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
12
14
1
1

1
4
5
7
8
9
12
25

szám

Jogcím
csop.
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást elkövetkező évre
rendelő
jogszabály/határozat
áthúzodó hatása
száma

(+/-)

Bíróságok

1

1

Kiemelt
előir.-

5

4

1
1

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
1 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány

Bíróságok
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Földművelésügyi Minisztérium
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Terrorelhárítási Központ
Büntetés-végrehajtás
Rendőrség
Alkotmányvédelmi Hivatal
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen:

497,0

2,0
3,0

240,0
3,0

3,0
67,0
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Államháztartási egyedi

25,0
9,0
3,0
20,0
5,0
5,0
35,0

35,0
9,0
8,0
I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

497,0

18017

3. melléklet a

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

18018

3. melléklet az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz
/2017. (….) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezetszám

XIII.
198279

031194

XIV.
XLII.

Címszám

1

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

K3
1

265778

7

2

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

szám

K3
K6

21
32

Kiemelt
előir.-

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

K5

Kiemelt
előir.szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Belügyminisztérium
K-600 hírrendszer működtetésére

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Címnév

Alcímnév

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

(+/-)

Dologi kiadások
Beruházások

225,0

-1 200,0

Jogcím
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Módosítás

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Módosítás

(+/-)

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

Fejezetszám

XIII.
198279

Címszám

1

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Kiemelt
előir.szám

Jogcím
csop.
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást elkövetkező évre
rendelő
jogszabály/határozat
áthúzodó hatása
száma

650,0
325,0

Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
Védelmi felkészítés előirányzatai
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása
Egyéb működési célú kiadások

Fejezetnév

Módosítás

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek

(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást elkövetkező évre
rendelő
jogszabály/határozat
áthúzodó hatása
száma

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást elkövetkező évre
rendelő
jogszabály/határozat
áthúzodó hatása
száma

975,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen:

1 200,0

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

1 200,0
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I. negyedév
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A Kormány 1465/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
az acélgyártási cselekvési programról
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a hazai és az európai
acélipar megőrzése érdekében támogassák az Európai Unió döntéshozatali fórumain a dömping-, illetve
szubvencióellenes piacvédelmi javaslatokat, különösen az alacsonyabb vám szabályának felfüggesztését, amely
magasabb antidömping vámokat eredményezne és helyreállítaná az egyenlő versenyfeltételeket;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításával kapcsolatos európai uniós tárgyalások során
az Európai Tanács 2014. október 23–24-i következtetéseivel összhangban, egyrészt képviselje a hazai acélipar
növekedésének és nemzetközi versenyképessége fenntartásának az érdekeit a hazai acélipari létesítmények részére
történő minél nagyobb mértékű ingyenes kiosztás biztosításával, másrészt azt, hogy az acélipar 2020 után is
az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének szénszivárgási listáján maradjon;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával vizsgálja meg az energiaintenzív ágazatok terheinek csökkentésére
rendelkezésre álló lehetőségeket, különös tekintettel a nagy villamosenergia-fogyasztó ipari szereplők
kedvezményben részesítését a megújuló energia támogatási rendszer finanszírozása vonatkozásában a következő
szempontok figyelembevételével: a mentesítés eredményeként realizált megtakarítást hatékonyságot növelő
beruházásokra, fejlesztésre lehet fordítani, és a Kormány rezsicsökkentési célja, továbbá a nem kedvezményezett
vállalkozások versenyképessége nem csorbulhat;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. július 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter
bevonásával vizsgálja felül az acélipari betétanyagként hasznosítható acélhulladék kivitelét lehetővé tévő
szabályozási környezetet – figyelemmel a települési szilárd hulladék hasznosítására vonatkozó jogszabályokra is –,
és tegyen javaslatot a szabályozási környezet módosítására; a felülvizsgálat terjedjen ki arra is, hogy bevezethető-e
az acélhulladék-kivitel vonatkozásában bejelentési eljárás, tekintettel az acélhulladék környezeti hatására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. július 31.
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy mérje fel az acéliparban közép- és hosszú távon jelentkező szakképzett
munkaerő iránti szükségletet, és vizsgálja meg az iparághoz kapcsolódó szakképzés esetében az anyagi és személyi
feltételek fejlesztéséhez 2017-ben és 2018-ban szükséges forrásigényt (pl. ösztöndíj program);
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával mérje fel az acéliparban
közép- és hosszú távon jelentkező felsőfokú végzettségű munkaerő iránti szükségletet, és az iparághoz kapcsolódó
felsőfokú képzés esetében az anyagi és személyi feltételek fejlesztéséhez 2017-ben és 2018-ban szükséges
forrásigényt vizsgálja meg;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.

18020

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 120. szám

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg az acélipar és a járműipar, a gépipar, valamint az építőipar
közötti beszállítói láncok fejlesztésének lehetőségeit a Beszállítói cselekvési tervvel összhangban;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja meg,
hogy milyen módon támogatható a hazai acélipari társaságoknak az Európai Szén és Acél Kutatási Alap által
meghirdetendő kutatásfejlesztési pályázatokon való részvétele.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1466/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a felvidéki magyarságot érintő gazdaságfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokkal, és felkéri
a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a külgazdasági ügyekért való felelőssége körében gondoskodjon
a gazdaságfejlesztési stratégia megvalósításának összehangolásáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a felvidéki gazdaságfejlesztési célok megvalósításához 2017-ben
további 4 milliárd forint költségvetési keret biztosításáról gondoskodjon vissza nem térítendő költségvetési
támogatás formájában;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017-ben a felmerülés ütemében
3. egyetért a felvidéki magyarságot érintő gazdaságfejlesztési terv végrehajtására 2017-ben összesen legfeljebb
150 millió forint működési forrás biztosításával, a gazdaságfejlesztési terv végrehajtására rendelkezésre álló
támogatási keretösszeg terhére;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti költségvetési támogatás
kihelyezésének összehangolásáról, valamint a 2. pont szerinti pénzügyi keret felhasználását felügyelő testület
felállításáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti költségvetési támogatások pályázati úton
történő kihelyezéséhez kapcsolódó feladatok ellátását a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. közreműködésével
végezze el.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

18021
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A Kormány 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről
A Kormány – a kisvasutak növekvő népszerűségére, valamint a fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági és
egészségügyi szempontokra tekintettel – támogatja a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutakkal kapcsolatos infrastruktúra
fejlesztését és a járműpark felújítását. Ennek érdekében
1. a Kormány
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy a b) pont szerinti feladatátadással
kapcsolatos finanszírozási kérdéseket megállapodásban rendezzék, és egyetért azzal, hogy a MÁV Magyar
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) által a 3. és 4. pont szerint
visszafizetett támogatás összegének figyelembevételével, annak terhére – az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 33. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter és
a földművelésügyi miniszter fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást hajtanak végre, külön megállapodás
alapján;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
b)
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az 1. melléklet I/a. és I/b. pontja szerinti keskeny nyomtávú vasúti
fejlesztésekre nyújtson támogatást, és kössön támogatási szerződést az érintett erdőgazdaságokkal, legfeljebb
6045 millió forint összegben;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
c)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. melléklet I/a. és I/b. pontjában meghatározott
fejlesztésekre biztosítson legfeljebb 2491,2 millió forint összegű támogatást, és kössön támogatási
szerződést;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
d)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kötöttpályás vasúti járműfejlesztési programba való beillesztés
mellett gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt járműparkfejlesztéshez (többek között járműigényfelméréshez, motorkocsi- és vontatójármű-tervezéshez, prototípusgyártáshoz és járműgyártáshoz) szükséges
intézkedések megtételéről a c) pont szerinti forrás terhére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
e)
felhívja a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjon
– az engedélyes és kiviteli tervek birtokában – az 1. melléklet szerinti II. ütemben foglalt fejlesztések
végrehajtásához és a pótlólagos költségvetési forrás biztosításához szükséges kormány-előterjesztés
kidolgozásáról;
Felelős:
a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
Határidő:
a szükséges tervek rendelkezésre állását követően azonnal
f)
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság útján mérje fel a keskeny nyomközű vasúti járművek beszerzésére vonatkozó
igényeket és a hazai gyártók exportlehetőségeit az Európai Unió tagállamaiban.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. december 31.
2. A Kormány által biztosított forrás a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó finanszírozására csak abban
az esetben használható fel, ha a beruházást végrehajtó végső kedvezményezett nem jogosult a beruházásra jutó
előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszaigénylésére.
3. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének
biztosításáról szóló 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1. mellékletében a „Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések”
megnevezésű fejlesztésre 10 000 millió forint helyett 1463,8 millió forint támogatás kerüljön biztosításra.
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 3. ponttal összefüggésben tegye meg a szükséges
intézkedéseket a MÁV Zrt. felé a támogatás elszámolása, visszafizetése és a kapcsolódó támogatói okirat módosítása
érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz
I/a. ütem – Tervezés
Érintett kisvasút

Támogató

Kedvezményezett

Balatonfenyves Gazdasági Vasút: Imremajor (kiz.) – Csisztafürdő (bez.) tervezés

NFM

MÁV Zrt.

Nagycenk Kastély állomás (bez.) – Fertőd Eszterházy Kastély állomás (bez.)
vonalszakasz megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek
készítése

NFM

GYSEV Zrt.

Lillafüredi Állami Erdei Vasút pályarekonstrukció és korrekció tervezése

FM

ÉSZAKERDŐ Zrt.

Királyrét végállomás, valamint Kismaros–Verőce megvalósítási tanulmány,
környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés

FM

Ipoly Erdő Zrt.

Kemencei Erdei Múzeumvasút Csarna-völgyi újjáépítés megvalósítási
tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés

FM

Ipoly Erdő Zrt.

Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen nagyállomási bekötés tervezése

NFM

DKV Debreceni Közlekedési
Zrt.

Bicske (bez.) – Felcsút Puskás Akadémia (kiz.) fonódó vágány (HM olajtárolótól
csak kisvasút Felcsútig)

NFM

MÁV Zrt.

Alcsútdobozi arborétum (kiz.) – Vértesacsa (bez.) megvalósítási tanulmány,
környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés, új pályaszakasz engedélyezési és
kiviteli tervezése, átszállási kapcsolat kialakítása Lovasberényben

NFM

MÁV Zrt.

Vértesacsa–Lovasberény vizsgálati dokumentáció, szükséges tervezés

NFM

MÁV Zrt.

Nyíregyháza–Sóstó megvalósíthatósági tanulmány

NFM

MÁV Zrt.

Új és felújítandó járművek tervezése, prototípusok fejlesztése

NFM

Közbeszerzéssel
kiválasztott szervezet(ek)

I/b. ütem – Kivitelezés
Vasút

Támogató

Kedvezményezett

MÁV Gyermekvasút

NFM

MÁV Zrt.

GYSEV Nagycenk (meglévő felújítás)

NFM

GYSEV Zrt.

Lillafüredi Állami Erdei Vasút

FM

ÉSZAKERDŐ Zrt.

Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút)

FM

EGERERDŐ Zrt.

Királyréti Állami Erdei Vasút jelenleg működő pálya és járművek felújítása

FM

Ipoly Erdő Zrt.

Kemencei Erdei Múzeumvasút (meglévő szakasz felújítás és Csarna-völgyi
hosszabbítás)

FM

Ipoly Erdő Zrt.

Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút

NFM

DKV Debreceni
Közlekedési Zrt.

Balatonfenyves Gazdasági Vasút jelenleg működő szakaszának (Balatonfenyves–
Somogyszentpál) felújítása

NFM

MÁV Zrt.

Támogató

Kedvezményezett

NFM

MÁV Zrt.

Gemenci Állami Erdei Vasút

FM

Gemenc Zrt.

Kaszói Állami Erdei Vasút

FM

Kaszó Zrt.

Almamelléki Állami Erdei Vasút

FM

Mecsekerdő Zrt.

Hortobágy-halastavi kisvasút

FM

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút

FM

EGERERDŐ Zrt.

Szilvásváradi Állami Erdei Vasút

FM

EGERERDŐ Zrt.

II. ütem
Vasút

MÁV Balatonfenyves (Imremajor–Csiszta szakasz)
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Mesztegnyői Állami Erdei Vasút

FM

SEFAG Zrt.

Csömödér Állami Erdei Vasút

FM

Zalaerdő Zrt.

Pálházi Állami Erdei Vasút

FM

ÉSZAKERDŐ Zrt.

Nagybörzsönyi Erdei Vasút

NFM

Nagybörzsönyi Erdei
Kisvasút Np. Kft.

Börzsöny Kisvasút (Szob–Márianosztra)

NFM

Börzsöny Kisvasút Np.
Kft.

Királyrét, Kismaros–Verőce szakasz meghosszabbítása

FM

Ipoly Erdő Zrt.

Bezina-völgyi Erdei Vasút (Márianosztra–Nagyirtás)

FM

Ipoly Erdő Zrt.

NFM

MÁV Zrt.

Vál-völgyi Kisvasút Bicske–Lovasberény közötti eddig el nem készült szakaszai

Amennyiben az I. ütem tartalékkerete nem, vagy csak részlegesen kerül felhasználására, a megmaradó forrás a Gemenci Állami
Erdei Vasút fejlesztésére fordítható.

A Kormány 1468/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő megjelenéshez kapcsolódó országpromóció megvalósítása
érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő megjelenéshez kapcsolódó országpromóció
megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 9. Turisztikai célelőirányzat
jogcímcsoport javára 160 millió forint egyszeri átcsoportosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első
szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról
A Kormány kiemelt célnak tekinti a székesfehérvári királyi koronázó- és temetkezési templom, valamint az azt befogadó koronázó
város legkiemelkedőbb kulturális örökségi értékeit egységben kezelő, az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője”
kiemelt székesfehérvári alprogram megvalósítását, melynek érdekében
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával „Az ország
bölcsője” alprogram első szakaszának legkésőbb 2018 végéig történő megvalósítása érdekében gondoskodjon
a 2017. évben szükséges 883 200 ezer forint költségvetési forrás két részletben történő biztosításáról
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, 43. Kulturális
örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport javára, az alábbi megosztásban:
a)
az első részlet 40 000 ezer forint;
b)
a második részlet 843 200 ezer forint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2017. július 31.
a b) alpont tekintetében 2017. szeptember 30.
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2. egyetért az Árpád-ház Program (2013–2038) átfogó szakmai programtervéről és megvalósításának egyes kérdéseiről
szóló 1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 5. pontja alapján előkészített, „Az ország bölcsője” alprogram második
szakasz egyes fejlesztési elemeinek koncepciójával, melynek továbbfejlesztése és véglegesítése érdekében felhívja
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon
a)
a Sétaút bővítése projektelem továbbtervezéséről, az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó
helyreállításához szükséges tervek elkészítéséről;
b)
a Székesfehérváron megkoronázott, illetve eltemetett uralkodókhoz, uralkodói családtagokhoz köthető
ereklyék, tárgyi emlékek körének megállapításáról, a Székesfehérváron történő elhelyezés vagy egyéb
bemutatás lehetőségeinek vizsgálatáról, ezt követően a szükséges egyeztetések megkezdéséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2018. december 31.
a b) alpont tekintetében 2018. május 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a 2. pont
a) alpontjában meghatározott feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 35 000 ezer forint költségvetési
forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (a továbbiakban: TIT) közművelődési, köznevelési, tudományos
és ismeretterjesztő feladatának elősegítése céljából a TIT Budapesti Planetárium (a továbbiakban: Planetárium)
épületén szükséges életveszély-elhárító intézkedések elvégzésével;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban foglalt feladat végrehajtásához 2017. évben 86 197 440 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
alcím, 23. Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 5. Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat támogatása jogcím javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1471/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Diósgyőri vár komplex fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Diósgyőri vár komplex fejlesztésének (a továbbiakban: Fejlesztési program) folytatásával, amelynek
keretében sor kerül a Belső vár és a Külső vár rekonstrukciójára, továbbá a vár környezetének és közlekedési
kapcsolatainak rendezésére;
2. az 1. pontban meghatározottak érdekében egyetért azzal, hogy a Fejlesztési programra a 2016. évben nyújtott
400 000 000 forinton felül további 5 050 060 000 forint összegű költségvetési támogatás a támogatói okirat
módosításával kerüljön biztosításra Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
részére az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben 2 000 000 000 forint,
b)
a 2018. évben 2 000 000 000 forint,
c)
a 2019. évben 1 050 060 000 forint;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert mint a Fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás
nyújtása érdekében a teljes Fejlesztési programra nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottsága
részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése
és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott arra irányuló döntése esetén – a Fejlesztési program megvalósításához
a 2017. évben szükséges 2 000 000 000 forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra
az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
5. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. §
(2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott arra irányuló döntése esetén – a Fejlesztési program
megvalósításához a 2018. évben szükséges 2 000 000 000 forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön
biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2018. évi költségvetési törvény végrehajtása során, a finanszírozási szükséglet felmerülésének
időpontjában
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Fejlesztési program megvalósításához a 2019. évben szükséges 1 050 060 000 forint forrás biztosításáról
a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak
a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló
döntése esetén – a 2017–2019. évek kiadási előirányzata terhére legfeljebb 5 050 060 000 forint összegben
kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 2 000 000 000 forint,
b)
a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 2 000 000 000 forint,
c)
a 2019. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 050 060 000 forint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
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8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont
a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a beruházás megvalósítása ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési
programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a részére bemutatott, a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és
felvidéki sportfejlesztési programjának (a továbbiakban: Program) megvalósításával;
2. támogatja, hogy a Program részeként a következő sportfejlesztési elemek valósuljanak meg:
a)
multifunkciós sportcsarnok kialakítása birkózótermekkel és kiszolgáló egységekkel, valamint orvosdiagnosztikai
és rehabilitációs központtal,
b)
a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadion rekonstrukciója és az Öblös Sporttelep területén edzőközpont
kialakítása,
c)
az egri Szentmarjay Tibor Stadion rekonstrukciója és az Északi Sporttelep területén edzőközpont kialakítása,
d)
felvidéki labdarúgó akadémia létrehozása;
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Program megvalósításához szükséges 9974,5 millió
forint összegű forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1473/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a kazincbarcikai sportélet fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a 627/2 helyrajzi számú, természetben 3700 Kazincbarcika, Akácfa utcai sportpálya (a továbbiakban:
Sportpálya) NBII-es licensz megszerzéséhez szükséges fejlesztésével;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Sportpálya fejlesztéséhez szükséges 492,0 millió
forint összegű forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára;
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Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a 2. pont szerint biztosított összeg terhére külön pályázat
és kérelem benyújtása nélkül, egy összegben 492,0 millió forint támogatást nyújtson a KBSC FC Sportszervező és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KBSC FC Kft.) részére, valamint azzal, hogy a támogatás
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön a KBSC FC Kft.-vel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezethez történő lehelyezését követően
azonnal
4. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a 3. pont szerinti támogatási szerződés megkötését követően
támogatási előlegként folyósítsa a támogatás teljes összegét a KBSC FC Kft. számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1474/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Komáromi Futball Club által használt sportlétesítmény fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Komáromi Futball Club által használt sportlétesítmény (a továbbiakban: Sportlétesítmény) fejlesztésével,
melynek keretében megvalósul a futballpálya körül meglévő földsánc lebontása, eltávolítsa, új fűtött füves pálya
kialakítása, műfüves pálya kialakítása, a meglévő öltözők és lelátó felújítása, valamint átalakítása, továbbá új lelátó
felépítése;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Sportlétesítmény fejlesztéséhez szükséges, 5900,0 ezer
eurónak megfelelő forint összegű támogatás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és
fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím
javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a 2. pont szerint biztosított összeg terhére külön pályázat és
kérelem benyújtása nélkül támogatást nyújtson a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) részére,
valamint azzal, hogy a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést
kössön az MLSZ-szel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezethez történő lehelyezését követően
azonnal
4. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a 3. pont szerinti támogatási szerződés megkötését követően
támogatási előlegként folyósítsa a támogatás teljes összegét az MLSZ számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1475/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület fejlesztésével összefüggésben részére bemutatott sportfejlesztési
programmal (a továbbiakban: Program);
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Program megvalósításához szükséges
59,0 millió forint összegű forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok
támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Program megvalósításához szükséges
141,0 millió forint összegű forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a 2. és 3. pont szerint biztosított összeg terhére külön
pályázat és kérelem benyújtása nélkül, egy összegben 200,0 millió forint támogatást nyújtson a Sajóvölgye
Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére, valamint azzal, hogy a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön az Egyesülettel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezethez történő lehelyezését követően
azonnal
5. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a 4. pont szerinti támogatási szerződés megkötését követően
támogatási előlegként folyósítsa a támogatás teljes összegét az Egyesület számára.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1476/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Székelyföld Labdarúgó Akadémia működéséhez és Alközpontjainak fejlesztéséhez szükséges többletforrás
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy
a)
a Székelyföld Labdarúgó Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) 2016. évi működési költségeiből hiányzó
80,0 millió forint összegű forrás biztosítása megtörténhessen,
b)
a Székelyföld Labdarúgó Akadémia Alközpontjainak (a továbbiakban: Alközpontok) fejlesztésére
a következők szerint kerüljön sor:
ba)
Székelyudvarhelyen 60×40 m-es műfüves pálya építése világítással, összesen 40,0 millió forint
értékben,
bb)
Marosvásárhelyen műfüves nagypálya építése világítással, összesen 100,0 millió forint értékben,
bc)
Kézdivásárhelyen műfüves nagypálya építése világítással, összesen 100,0 millió forint értékben,
c)
a Márton Áron Tehetséggondozó Központ Kollégiumának 2016. évi működtetéséhez 93,2 millió forint
összegű forrás kerüljön biztosításra;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Akadémia 2016. évi működéséhez szükséges
80,0 millió forint összegű forrás, valamint az Alközpontok fejlesztéséhez szükséges 240,0 millió forint összegű forrás
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biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Márton Áron Tehetséggondozó Központ
Kollégiumának 2016. évi működtetéséhez szükséges 93,2 millió forint összegű forrás biztosításáról
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása,
továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a 2. és a 3. pont szerint biztosított összeg terhére külön
pályázat és kérelem benyújtása nélkül, egy összegben 413,2 millió forint támogatást nyújtson a Magyar Labdarúgó
Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) részére, valamint azzal, hogy az MLSZ a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön az érintett sportszervezetekkel, az érintett
önkormányzatok bevonásával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezethez történő lehelyezését követően
azonnal
5. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a 4. pont szerinti támogatási szerződés megkötését követően
támogatási előlegként folyósítsa a támogatás teljes összegét az MLSZ számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1477/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton u. 39. szám alatti ingatlan állami
tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint az ingatlan fejlesztéséhez, felújításához
2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Dunaújváros, belterület
36/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Szórád Márton u. 39. szám alatt található
ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) ingyenesen az állam tulajdonába kerüljön;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 53. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság az Ingatlan állam javára történő megszerzésére vonatkozó
előzetes egyetértő nyilatkozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére kiadja;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal útján az Ingatlan állam javára
történő megszerzésére vonatkozó szerződést megkösse;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
előzetes egyetértő nyilatkozat rendelkezésre állását követően azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ingatlan állami tulajdonba kerülését követően a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az Ingatlan Fejér Megyei Kormányhivatal
részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
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5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Ingatlan
fejlesztése, valamint felújítása céljára 1 676 159 342 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, XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
6. egyetért azzal, hogy az 5. pont alapján biztosított forrás felhasználása során a Kormány irányítása alá tartozó
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit
nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím

szám szám

30

358951
XI.

1

egyedi
azonosító

Jog-

cím
cím
csop. szám

Fejezet
szám

78

12

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

szám
XI.

015558

Alcím

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat

név

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre

neve

K8

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Beruházások

áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 676 159 342

1 676 159 342

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név
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1. melléklet az 1477/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz

Forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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
Forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

30

358951
015558

XI.

1

12

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

78

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

-1 676 159 342

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
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 +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

1 676 159 342

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

I.n.év
1 676 159 342

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 676 159 342
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A Kormány 1478/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési tervének kormányzati támogatásával
kapcsolatban szükséges intézkedésekkel összefüggő feladatokról
A Kormány egyetért a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által megfogalmazott és tervezett, az M1 autópálya melletti
városi iparterületek (a továbbiakban: városi iparterület) fejlesztése szükségességével, ezért támogatja az azt megalapozó
fejlesztési terv megvalósítását, amellyel összhangban
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Mosonmagyaróvár városfejlesztési tervei alapján vizsgálja meg
a városi iparterület elérhetőségét szolgáló útfejlesztések – különösen a déli autópálya lehajtó, valamint a városi
iparterülethez kapcsolódó összekötő (tehermentesítő) közlekedési utak – ütemezett megvalósításának lehetőségét,
valamint a megvalósítás feltételeire, ütemezésére és forrásigényére is kiterjedő vizsgálat alapján készítsen
előterjesztést a Kormány számára;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest–Hegyeshalom
vasúti fővonalat a Kenyérgyári út folytatásában átszelő új közúti felüljáró megépítésének támogatása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 31.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Mosonmagyaróvár városfejlesztési tervei alapján vizsgálja meg a városi
iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó villamos és víziközmű-hálózat továbbfejlesztésének lehetőségét és a vizsgálat
alapján készítsen előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1479/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a győri Insula Lutherana beruházás további forrásbiztosításával összefüggő feladatokról
A Kormány
1. egyetért a Magyarországi Evangélikus Egyház Győri Evangélikus Egyházközsége Insula Lutherana épületegyüttes
infrastrukturális beruházása befejezéséhez szükséges további munkálataihoz szükséges többletforrás biztosításával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon
az 1. pontban foglalt cél megvalósításának támogatásához 390,0 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
alcím, 19. Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1480/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Csenger város külterületén fekvő Csenger 0149/41 helyrajzi számú ingatlan beruházási célterületté
nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Csenger város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint
0149/41 helyrajzi számú földrészletet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1481/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításához szükséges forrás
biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon
a kenderesi önkormányzat tulajdonában álló egyes közösségi célt szolgáló ingatlanok (hrsz. 56, 895, 1079/1, 1484,
1148) megújítása céljából legfeljebb 1200,5 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1482/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a Tordai Római Katolikus Templom rekonstrukciós munkálatainak megvalósításáról
A Kormány
1. támogatja a Tordai Római Katolikus Egyházközség Tordai Római Katolikus Temploma rekonstrukciós munkálatainak
megvalósítását;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pont
megvalósításának 2017. évi támogatásához 96,1 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú
programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter,
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
felmerülés ütemében
3. rögzíti, hogy az 1. pont megvalósításának 2018. évi támogatásához szükséges 142,6 millió forint forrás
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetében rendelkezésre áll.
		

Orbán Viktor s. k.

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 79/2017. (VII. 25.) ME határozata
a Magyarország és Kanada között a fedélzeti biztonsági tisztek alkalmazásáról szóló megállapodás
előkészítésére és létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország és Kanada között a fedélzeti biztonsági tisztek alkalmazásáról szóló megállapodás
előkészítésével és létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – 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 a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert, az igazságügyi minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a külgazdasági
és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követően a végleges szöveg megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 80/2017. (VII. 25.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös védelméről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági 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 nemzetgazdasági 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 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.

