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Kormányrendeletek

A Kormány 169/2018. (IX. 25.) Korm. rendelete
az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló
143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.)
Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az Evt. 108. § (4) bekezdése
szerinti erdővédelmi bírság mértéke – mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az Evt. 108. §
(7) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével –
a) az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA – 35,0 EJA;
b) az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti megőrzési kötelezettség megsértése esetén alkalmanként
1,0 EJA – 20,0 EJA;
c) az Evt. 90/A. § (7) bekezdés f ) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA;
d) az erdészeti hatóság zárlati intézkedést vagy zár alá vételt elrendelő döntésében foglaltak megsértése esetén
alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA;
e) az Evt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletben a fa és fatermékre előírt szállítási, felhasználási,
forgalomba hozatali rendelkezések megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA;
f ) az Evt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletben a fa és fatermékre előírt adatszolgáltatási,
nyilvántartási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA-25 EJA;
g) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló,
2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
ga) 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom megszegése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 150,0 EJA,
gb) 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA – 35,0 EJA,
gc) 5. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,
gd) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők
kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő
gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára
és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet
(a továbbiakban: 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 3. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén
alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,
ge) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, illetve a 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke szerinti
kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén alkalmanként 1,0 EJA – 15,0 EJA.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 170/2018. (IX. 25.) Korm. rendelete
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. FEJEZET
A KÖZÖS BIZTONSÁGI TERÜLET FENNTARTÁSA
4/A. § (1) A központi államigazgatási szervek a minősített adat tárolására és felhasználására közös biztonsági
területet működtethetnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közös biztonsági terület létrehozásához és működtetéséhez szükséges fenntartói és
irányítói jogköröket a központi államigazgatási szervek vezetői együttes utasításban szabályozzák.
(3) Az együttes utasítás a közös biztonsági vezető és titkos ügykezelő feletti munkáltatói jogkör gyakorlására
vonatkozó megállapodást is tartalmazza.
(4) Az egyes központi államigazgatási szervek által minősített adatok kezelésére a biztonsági vezetőnek és a titkos
ügykezelőnek kizárólag a címzett, illetve az államigazgatási szerv által minősített adat esetében a minősítő adhat
utasítást.”
2. §

(1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Biztonsági vezetőnek a minősített adatot kezelő szervnél csak az érintett szervvel munkaviszonyban,
kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban, bírói, igazságügyi, ügyészi, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a honvédek jogállásáról szóló
törvény szerinti szolgálati viszonyban álló, valamint a 4/A. § (3) bekezdés szerint foglalkoztatott személyt lehet
kinevezni. Biztonsági vezetői feladat megbízási szerződés alapján nem látható el.”
(2) Az R. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közös biztonsági vezető a feladatait a 4/A. § (3) bekezdése szerinti együttes utasításban foglaltak és a 4/A. §
(4) bekezdése alapján látja el.”

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 171/2018. (IX. 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) 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 1. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
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(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja)
„i) a Berettyóújfalu közigazgatási területén elhelyezkedő, 335/6, 335/9, 335/10 és 335/11 helyrajzi számú
ingatlanokon,”
[valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanok területén
megvalósuló, a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új büntetés-végrehajtási
intézetek építésével (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási
hatósági ügyeket.]
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 144. szám

V.

30071

A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f ) és
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása
1. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklet II. Fogyatékos személyek ellátása alcím II.2. Szakosított
szolgáltatások megnevezésű táblázat „gondozó” sorában az „ápoló kiskorúak ellátása és súlyos, halmozottan sérült
ellátottak esetén” szövegrész helyébe az „ápoló, kiskorúak ellátása és súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetén +”
szöveg lép.

2. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása
2. §		
A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állami, egyházi vagy nem állami fenntartó dönthet arról, hogy a fenntartásában működő intézményben
foglalkoztatott vezető a 11. § (1) bekezdésében meghatározottak közül mely képzésszervező által indított
vezetőképzésen vegyen részt.”
3. §		
Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Új vezető megbízása esetén az általa a vezetői megbízását megelőzően teljesített és tanúsítvánnyal
igazolt vezetőképzést – függetlenül attól, hogy azt a 11. § (1) bekezdése szerinti mely képzésszervezőnél végezte –
el kell fogadni, ha az megfelel az e rendelet szerinti vezetőképzési kötelezettsége teljesítésének.
(2) Ha a vezetőt foglalkoztató intézmény fenntartója megváltozik, a vezető által a fenntartóváltást megelőzően
teljesített és tanúsítvánnyal igazolt vezetőképzést – függetlenül attól, hogy azt a 11. § (1) bekezdése szerinti mely
képzésszervezőnél végezte – el kell fogadni, ha az megfelel az e rendelet szerinti vezetőképzési kötelezettsége
teljesítésének.”
4. §		
Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vezetőképzést
a) a Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egysége,
b) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve
c) a Károli Gáspár Református Egyetem
[a továbbiakban az a)–c) pontban foglaltak együtt: képzésszervező] végzi.”
5. §		
Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § Mentesül a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor vezetőképzésre
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kötelezett személy, ha a Módr. hatálybalépésének napján a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél
rövidebb idő van hátra.”

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Knk.VII.37.935/2018/2. számú végzése
Az ügy száma: Knk.VII.37.935/2018/2.
A tanács tagjai: Dr. Tóth Kincső, a tanács elnöke
		
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet előadó bíró
		
Dr. Rothermel Erika bíró
A kérelmező: (név)
(cím)
Az ügy tárgya: népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező
A kérelmező képviselője: Dr. Lerch Ferenc ügyvéd (1054 Budapest, Szemere utca 8. V/3.)
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Választási Bizottság 17/2018. (VIII. 13.) FVB határozata
Rendelkező rész
A Kúria a Fővárosi Választási Bizottság 17/2018. (VIII. 13.) FVB határozatát helybenhagyja.
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 10 000 (tízezer) forint eljárási illetéket.
E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) M. L. magánszemély által benyújtott fővárosi szintű helyi
népszavazási kezdeményezés ügyében 17/2018. (VIII. 13.) számú határozatával döntött. Az FVB az „Egyetért-e
Ön azzal, hogy a Csillaghegyi öblözet római-parti szakaszának árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény
a Nánási út – Királyok útja nyomvonalon valósuljon meg?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet jelzett számú
határozatával hitelesítette.
[2] Az FVB megállapította, hogy a népszavazási kérdés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik, nem ütközik
a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) 32. § (2) bekezdésében meghatározott, tiltott népszavazási
tárgykörök egyikébe sem, továbbá megfelel a népszavazási kérdéssel szemben támasztott, az Nsztv. 39. §-a szerinti
népszavazási eljárásban alkalmazandó egyértelműség követelményének. Erre tekintettel az FVB az Nsztv. 41. §-ában
fogalt hatáskörében eljárva a kérdést hitelesítette.
A felülvizsgálati kérelem
[3] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az FVB határozatának megváltoztatását kérte annak érdekében, hogy
a benyújtott kérdés ne kerüljön hitelesítésre.
[4] Álláspontja szerint bár a kérdés eldöntése a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik, a nyomvonal kijelölését
magasabb szintű jogszabályok befolyásolják. E körben hivatkozott az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK
irányelvében megfogalmazottak érvényesülését célzó, 178/2010. (V. 13.) Korm. rendeletre, továbbá az 1146/2016.
(III. 25.) Korm. határozatra.
[5] A kérelmező álláspontja szerint a kérdés nem felel meg az Nsztv. 39. § (1) bekezdésében foglalt
kérdésegyértelműség követelményének. E körben elsősorban arra hivatkozott, hogy a Csillaghegyi-öblözet
árvízvédelmével kapcsolatban számos fővárosi közgyűlési és III. kerületi önkormányzati képviselő-testületi döntés
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született, amelyeket azonban valamennyi esetben szakértői vizsgálatok előztek meg. Úgy véli, a népszavazási kérdés
hitelesítése esetén a fővárosi választópolgároknak a szükséges műszaki, árvízvédelmi ismeretek hiányában kellene
döntést hozniuk.
[6] A kérelmező szerint a népszavazásra szánt kérdés nincs összhangban továbbá a népszavazás alkotmányos
rendeltetésével sem, mivel az mások alapjogainak korlátozását vonná maga után.
A Kúria döntése és jogi indokai
[7] A Kúria megállapítja, hogy a felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint nem megalapozott.
[8] A kérelmező érintettsége ellen ható körülmények, tények nem merültek fel, mivel a kérelmező az érintett területen
lakik, ezért azt a Kúria a továbbiakban nem vizsgálta.
[9] A Kúria az FVB határozatának megfelelően – egyezően a Kúria Knk.IV.37.774/2017/2. számú döntésében
foglaltakkal, miszerint „a fővárosi önkormányzatnak a Csillaghegyi-öblözet védelmét szolgáló árvízvédelmi
védmű nyomvonalának – jogszerű keretek közötti – kijelölésére van törvényi felhatalmazása” – megállapítja, hogy
a népszavazásra szánt kérdés a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik.
[10] A népszavazáshoz való jog megfelelő érvényesülése megköveteli, hogy a választópolgárok egyértelműen
és világosan nyilváníthassanak véleményt a népszavazási kezdeményezés tárgyát alkotó kérdésről. Ezért
a népszavazáshoz való jog garanciája a felteendő kérdés egyértelműsége. Az Nsztv. 39. § (1) bekezdése kifejezetten
előírja, hogy a helyi népszavazásra javasolt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen
válaszolni (választói egyértelműség), továbbá a népszavazás eredménye alapján a jogalkotó el tudja dönteni, hogy
terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelműség).
[11] A Kúria korábbi gyakorlata (Kvk.37.300/2012/2., Knk.IV.37.458/2015/3., Knk.IV.37.356/2015/2., Knk.IV.37.132/2016/4.,
Knk.VII.37.997/2016/4., Knk.VII.37.336/2017/3., VII.37.647/2018/1.) szerint a népszavazási kérdéssel szemben
követelmény, hogy az világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen, feleljen meg a magyar nyelv
nyelvtani szabályainak, a választópolgárok jól értsék, lássák át a kérdés lényegét, jelentőségét, hogy tudatosan és
átgondoltan tudják leadott szavazataikkal a jogaikat gyakorolni.
[12] A Kúria több eseti döntésében (Knk.IV.37.391/2017/3., Knk.VII.37.411/2017/3., VII.37.647/2018/1.) is rámutatott arra,
hogy sérti a kérdésegyértelműség követelményét, ha a választópolgárnak a feltett kérdés alapján nincs módjában
átlátni a döntése érdemi következményeit, mert annak nem ismerheti lényegi összefüggéseit, ugyanis ahhoz olyan
speciális szakmai ismeretek kellenének, ami nem várható el.
[13] A Kúria egyetért a kérelmezővel annyiban, hogy az árvízvédelmi létesítmény elhelyezése részben szakkérdés.
A felmerült műszaki megoldások közötti választás érdemi következményeinek megítéléshez bizonyos szakmai,
műszaki ismeretek szükségesek, amelyek nélkül a választópolgárok nem feltétlenül tudnak felelős döntést hozni.
Ugyanakkor az tény, hogy az országot és a fővárost érintő számos kérdés esetében merülhet fel a szakismeret
fontossága, ennek ellenére sem az Alaptörvény, sem az Nsztv. nem tekinti tiltott népszavazási tárgykörnek a szakmai
kérdéseket, így azokat expressis verbis nem zárja ki a népszavazásra bocsátható kérdések közül. Ezért a Kúriának
az a feladata, hogy a kérdésegyértelműség keretén belül és egyedileg ítélje meg, hogy az adott szakmai kérdés
közvetlen hatalomgyakorlás útján való eldöntésére van-e törvényes lehetőség.
[14] E körben a Kúria megállapítja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 229/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatában
a Magyar Tudományos Akadémia ad hoc bizottságának szakvéleménye (http://budapest.hu/Documents/
romai_part_vedmu/romai_aloldal_MTA_szakvelemeny.pdf ),
az
Országos
Vízügyi
Főigazgatóság
Tudományos Tanácsának Római-parti gát Munkabizottsága szakmai állásfoglalása (http://budapest.hu/
Documents/romai_part_vedmu/ 20140708_romai_OVF_allasfoglalas.pdf ), valamint a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztésének kérdéseiről” tárgyú
összehasonlító szakértői értékelése (http://budapest.hu/Documents/%C3%96SSZEHASONL%C3%8DT%C3%93_
SZA K%C3 %89RT%C5%90 I_%C3%8 9RT%C3% 89KEL%C3 %89S_Csillaghagyi-%C3%B6bl%C3%B6zet_%C3%A1rv
%C3%ADzv%C3%A9delme_BME.pdf ) alapján döntött úgy, hogy a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét szolgáló
árvízvédelmi létesítmény a Duna-part menti nyomvonalon, továbbá a Barát-patak és az Aranyhegyi-patak mentén
kerüljön megvalósításra. A Fővárosi Önkormányzat döntését előkészítő szakmai, szakértői anyagok megbízható
forrásból származnak és nyilvánosak, a világhálón valamennyi állampolgár számára elérhetőek. Fontos az is, hogy
a kérdésfeltevés a szakértői anyagokban felmerült és vizsgált, műszaki-szakmai (biztonsági szempontból nem kizárt
és a jelenlegi védvonallal egyező) megoldásra irányul, így annak megítéléséhez, a másik műszaki megoldással
való összevetéshez a szakértői válaszok rendelkezésre állnak, továbbá a szakmai anyagok az egyes megoldások
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előnyeit-hátrányait közérthető módon taglalják, így a választópolgárok számára is megfelelő információforrásként
szolgálnak, segítik a kellő tájékozódást.
[15] A Kúria megítélése szerint, mivel a választópolgárok e szakértői anyagokhoz hozzáférhetnek, a népszavazásra
szánt kérdés megítéléshez kellő mennyiségű és minőségű szakmai információhoz juthatnak, így döntésük érdemi
következményeit is képesek jelen ügyben átlátni. Ezért a kérdés szakmai jellege nem lehet a kérdésegyértelműség
megállapításának és a kérdés hitelesítésének akadálya.
[16] A Kúria megjegyzi továbbá, hogy a kérelmező konkrét hivatkozás nélkül állította, hogy a népszavazásra szánt kérdés
mások alapvető jogait sértené, azonban a népszavazás alkotmányos rendeltetésének sérelme jelen hitelesítési
eljárásban nem igazolt. A népszavazási kérdésből adódó – a felülvizsgálati kérelemben felvetett – esetleges
egyéni érdeksérelmeket nem lehet olyan igazolt alapjogsérelemként értékelni, amely az Alaptörvény szükségszerű
módosítását vonná maga után, ezért ezen hivatkozások nem képezhetik a hitelesítés megtagadásának indokát.
[17] Mindezek alapján a Kúria arra a következtetésre jutott, hogy a népszavazásra szánt kérdés a Fővárosi Önkormányzat
hatáskörébe tartozik, és nem sérti az Nsztv. 39. § (1) bekezdésében foglalt kérdésegyértelműségi követelményt,
ezért a Kúria az Nsztv. 61. § (3) bekezdésére tekintettel alkalmazott 57. § (3) bekezdése alapján az FVB 17/2018.
(VIII. 13.) határozatát helybenhagyta.
Záró rész
[18] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő kérelmezőt kötelezte az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
45/A. § (5) bekezdése szerinti illeték megfizetésére.
[19] A Kúria végzése elleni további jogorvoslatot az Nsztv. 61. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 57. § (3) bekezdése
zárja ki.
Budapest, 2018. szeptember 18.
Dr. Tóth Kincső s. k., a tanács elnöke, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s. k., előadó bíró, Dr. Rothermel Erika s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1457/2018. (IX. 25.) Korm. határozata
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Kiskunhalasi
Telephelye (6012/2 hrsz., természetben a Kiskunhalas, Szegedi út 75. szám) területén új büntetés-végrehajtási
intézet kerüljön kialakításra;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2019. április 1.
2. egyetért azzal, hogy a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központja Berettyóújfalu (335/6 hrsz., 335/9 hrsz.,
335/10 hrsz., 335/11 hrsz.) területén kerüljön kialakításra;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2020. október 31.
3. egyetért azzal, hogy az 1. és 2. pontban foglalt feladatok végrehajtása a büntetés-végrehajtási intézetek férőhelybővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozatban meghatározott forrás
terhére kerüljön biztosításra;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
felmerülés ütemében
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
útján gondoskodjon az 1. pontban foglalt ingatlannak a büntetés-végrehajtási szervezet vagyonkezelésébe
adásáról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
5. visszavonja
a)
a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt
feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat 1.9. pont
b) alpontjában az „ , egységben, de önálló intézményként az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
(Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl), valamint a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus
Utókezelő Részleg (Nagyfa) modernizálásával, közös telephelyre integrálásával” szövegrészt, valamint
b)
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház
(Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részleg (Algyő-Nagyfa) közös telephelyre
integrálásával összefüggő feladatokról szóló 1060/2012. (III. 12.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

30077

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 144. szám

A Kormány 1458/2018. (IX. 25.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 80. Egyes települési
önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása címmel és a 2. pontban meghatározott alcímekkel történő
kiegészítését;
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az egyes települési önkormányzatok támogatása
érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési
célú kiegészítő támogatásai cím terhére 937 134 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 80. Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési
támogatása cím alábbi alcímei javára, az 1. melléklet szerint:
A

B

C

D

Alcímszám

Alcím

Támogatási cél

Támogatás (forintban)

1.

Bénye Község feladatainak támogatása

hiteltartozásból eredő fizetési
kötelezettség rendezése

2.

Felsővadász Község feladatainak
támogatása

tartozások rendezése

38 676 000

3.

Gánt Község feladatainak támogatása

infrastruktúra fejlesztéssel összefüggő
kiadások rendezése

48 000 000

4.

Iregszemcse Község feladatainak
támogatása

tartozások rendezése

5 000 000

5.

Kehidakustány Község feladatainak
támogatása

Deák-kúria működtetése

6 000 000

6.

Múcsony Község feladatainak
támogatása

tartozás rendezése

26 795 000

7.

Pusztaottlaka Község feladatainak
támogatása

hiteltartozás rendezése

48 900 000

8.

Sajósenye Község feladatainak
támogatása

hiteltartozás rendezése

20 000 000

9.

Pellérd Község Önkormányzata
feladatainak támogatása

konyhafejlesztés támogatása

39 763 000

10.

Érd Megyei Jogú Város feladatainak
támogatása

működési feladatok támogatása

4 000 000

700 000 000

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó egyedi támogatást nyújtson
az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és elszámolásának
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje
az 1–9. alcímek esetében 2018. december 31., a 10. alcím esetében 2019. december 31.;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa a 2. pontban felsorolt kedvezményezett települési önkormányzatok számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1458/2018. (IX. 25.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

IX.
376340

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

csop.
név

név

376362

38 676 000

Gánt Község feladatainak támogatása

376373

3

376384

4

376395

5

376406

5

376417

7

366128

8

376428

9

339473

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

48 000 000

Iregszemcse Község feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások

K5

5 000 000

Kehidakustány Község feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások

K5

6 000 000

Múcsony Község feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások

K5

26 795 000

Pusztaottlaka Község feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások

K5

48 900 000

Sajósenye Község feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások

K5

20 000 000

Pellérd Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

39 763 000

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások

K5

700 000 000

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

2

Alcím
szám

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

-937 134 000
forintban

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Jogcím

Jogcím

TÁMOGATÁS

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

azonosító

Egyéb működési célú kiadások

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

forintban
Cím
név

Alcím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
937 134 000

I.n.év

II. n.év

III.n.év
937 134 000

IV.n.év
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Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
szám

4 000 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

Cím
szám

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Felsővadász Község feladatainak támogatása

2

Fejezet
szám

évre
áthúzódó
hatása

Egyéb működési célú kiadások

K5

Államháztartási
egyedi

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő

Bénye Község feladatainak támogatása

1

Fejezet
szám

Módosítás
(+/-)

Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása

376351

Államháztartási
egyedi

forintban
A módosítás jogcíme

Helyi önkormányzatok támogatásai
80

359017

KIADÁSOK

30079
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A Kormány 1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozata
a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. § (4) bekezdésének megfelelően,
a Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) új működési modellje előkészítése céljából az Egyetem
fenntartói jogait 2018. október 1-jétől az innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős
minisztert, hogy a fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket tegyék meg;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Egyetem által az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, illetve
szolgáltatási együttműködés keretében kötött hatályos szerződéseket mérjék fel, készítsenek döntési javaslatot
a vállalt kötelezettségek állam általi kiváltása, illetve a vállalt kötelezettségekhez társuló állami garanciavállalás,
támogatás további biztosítása érdekében.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2018. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1460/2018. (IX. 25.) Korm. határozata
az Agro Rehab Nonprofit Kft. fejlesztéseihez nyújtandó forrásjuttatásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1054 Budapest, Tüköry
utca 3., cégjegyzékszáma: 01-09-190750) 571 000 000 forint tőkejuttatásban részesüljön a CONCORDIA KÖZRAKTÁR
Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.;
cégjegyzékszáma: 01-10-042376) történő tőkeemelést követően;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a tőkeemeléshez
szükséges 571 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések
növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás,
tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján, a CONCORDIA KÖZRAKTÁR Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaságban történő tőkeemelés révén biztosítsa a 2. pontban megjelölt összeget.
Felelős:
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

30080
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A Kormány 1461/2018. (IX. 25.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához
kapcsolódó területszerzés megvalósulása és egyéb felmerülő költségek forrásának biztosítása érdekében
történő támogatás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 2. pontjára –
1. egyetért a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó területszerzési és egyéb
felmerülő feladatok (a továbbiakban: Beruházás) megvalósulásával;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítására összesen legfeljebb – pénzügyi tranzakciós illetékkel és
a kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – 632 205 000 forint költségvetési támogatás kerüljön biztosításra
a 2018. költségvetési évben;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Beruházás
megvalósításához 2018. évben szükséges 632 205 000 forint átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 42. Intermodális csomópontok
fejlesztése jogcímcsoport javára egyszeri jelleggel, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a Beruházás megvalósításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

30

358951
XVII.

20

372784

1

32

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
78
Modern Városok Program
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
42
Intermodális csomópontok fejlesztése
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-632 205 000
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1. melléklet az 1461/2018. (IX. 25.) Korm. határozathoz

632 205 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

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.
358951

XVII.

Cím Alcím
szám szám

30

1

20

32
372784
Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
78
Modern Városok Program
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
42
Intermodális csomópontok fejlesztése
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-632 205 000

632 205 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

Összesen

I.n.év
632 205 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

632 205 000

30081

30082
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A Kormány 1462/2018. (IX. 25.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése
érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő többlettámogatás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 3. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért azzal, hogy a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése (a továbbiakban:
Beruházás) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által valósuljon meg,
és azzal, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád
Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére történő támogatás biztosításáról szóló 1505/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Kormányhatározat) által 2017. és 2018. évre biztosított 1 519 284 490 forint központi költségvetési támogatáson
felül − az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés
b) pontjában foglaltak szerint kiadásra kerülő támogatói okirat módosítás alapján – 2018. évben további legfeljebb
673 566 988 forint központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Kormányhatározat alapján kiadott támogatói okiratot
az 1. pont szerinti többlet-költségvetésitámogatás biztosítása érdekében módosítsa, és a 2018. évben szükséges
legfeljebb 673 566 988 forintot 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 jogcímcsoport terhére támogatási előlegként folyósítsa az Önkormányzat számára.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1463/2018. (IX. 25.) Korm. határozata
a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló
1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról
A turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a)
2. pont b) alpontjában
aa)
a „kiemelt turisztikai fejlesztési térségek turisztikai projektjeinek” szövegrész helyébe a „kiemelt
turisztikai fejlesztési térségek turisztikai projektjeinek és az egyes további kiemelt turisztikai
fejlesztések” szöveg,
ab)
a „136 800,0 millió” szövegrész helyébe a „186 000 000 000” szöveg,
b)
2. pont c) alpontjában a „21 400 millió” szövegrész helyébe a „25 500 000 000” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozata
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
A Kormány a Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén kialakításra kerülő Észak-Nyugati Gazdasági Övezet
kialakításával kapcsolatos, valamint a Debrecen és térsége, a környező települések fejlesztését is szolgáló közlekedési
infrastruktúra- és közműberuházásokkal összefüggésben
1. egyetért
a)
az M35 autópálya csomópontjának Debrecen-Józsa térségében – 2021. február 28. napjáig – történő
megépítésével,
b)
a 33. számú főút M35 autópálya és 3316. jelű összekötő út közötti szakaszának – 2021. február 28. napjáig –
2×2 sávosra történő kapacitásbővítésével,
c)
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területe körüli, 2×1 sávos út megépítésével, valamint az így
kialakuló út Debrecen-Nagymacs és Debrecen-Józsa felé történő kapcsolatának 2×1 sávos, illetve a 33. számú
főútig vezető út 2×2 sávos kiépítésével 2019. szeptember 30. napjáig;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére
az 1. pontban meghatározott közútfejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2018. október 15.
3. egyetért
a)
a debreceni közforgalmú logisztikai és konténerterminál Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat
részeként – 2021. december 31. napjáig – történő megépítésével,
b)
a 108-as vasútvonalnak – 2021. szeptember 30. napjáig – Debrecen és a megépülő konténerterminál
közötti szakasza fejlesztésével, villamosításával, korszerűsítésével és a 100-as vasútvonalra történő
becsatlakozásához szükséges pályakorrekció megvalósításával;
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére a 3. pont a) és b) alpontjában
meghatározott vasútfejlesztési feladatokhoz szükséges intézkedésekről, ennek keretében az Országos Intermodális
Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló 1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
felülvizsgálatáról és a 3. pont a) alpontjában meghatározott fejlesztési döntésnek megfelelő módosításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2018. október 15.
5. egyetért
a)
az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet és kiszolgáló létesítményeinek villamosenergia-ellátását biztosító, nagyés középfeszültségű alállomás, transzformátorállomások és csatlakozási pontok – 2020. június 30. napjáig
történő – kialakításával,
b)
az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet és kiszolgáló létesítményeinek gázellátását biztosító, 20 ezer Nm3/h
kapacitású hálózat – 2020. március 31. napjáig történő – kiépítésével,
c)
az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén keletkező kezelt csapadékvizek továbbítására alkalmas hálózat
– 2019. június 30. napjáig történő – kiépítésével,
d)
az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet tűzivíz- és használativíz-ellátását növelő, valamint szennyvízelvezetését
biztosító hálózat – 2019. június 30. napjáig történő – kiépítésével,
e)
az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén meglévő távközlési infrastruktúra kiváltásával és új távközlési
hálózat – 2019. június 30. napjáig történő – kiépítésével;
6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 5. pont végrehajtása érdekében
– a belügyminiszter, valamint a pénzügyminiszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére,
a fejlesztések Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő megvalósításának támogatásáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2018. október 15.
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7. egyetért azzal, hogy az 1., 3. és 5. pont szerinti fejlesztések megvalósítására vonatkozóan együttműködési
megállapodás kerüljön előkészítésre és megkötésre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, egyben
felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2018. október 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozata
a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért
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 (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, dr. Palkovics Lászlót – 2018. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig – a debreceni autóipari
központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztossá
(a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében koordinálja:
a)
a debreceni autóipari központ (a továbbiakban: központ) és térsége közlekedési és egyéb infrastruktúrájának,
valamint közszolgáltatásainak fejlesztését,
b)
a központ és térsége tudásfejlesztési koncepciójának megalkotását és javaslatot tesz az ehhez kapcsolódó
szervezeti és tartalmi intézkedésekre, különös tekintettel a Debreceni Egyetem műszaki képzési profiljára,
valamint a szakképzés fejlesztésére,
c)
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által megalkotott fejlesztési koncepció megvalósításának
kormányzati támogatását,
d)
a debreceni innovációs és tudományos környezet, illetve science park koncepciójának kidolgozását és
megvalósítását,
e)
a központ gazdasági környezetének fejlesztését elősegítő határon túli, valamint nemzetközi kapcsolatok
élénkítését.
3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
4. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
5. A kormánybiztos e tevékenységére tekintettel díjazásra, juttatásra nem jogosult.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozata
a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott
állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
2018. október 1. napjától a Ksztv. 31. § (5) bekezdése szerinti időtartamra Lázár János országgyűlési képviselőt
a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami
feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
3. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.
4. A Kormány a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a mezőhegyesi
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 04-10-001421) felett
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként jogszabállyal kijelölhető
személyként határozza meg a kormánybiztost.
5. A Kormány felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy intézkedjen az 1. pont szerinti
személy tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelöléséről.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

