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Kormányrendeletek

A Kormány 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a nemzeti rendezvények előkészítésével és lebonyolításával, illetve
a turisztikával összefüggő módosításáról
A Kormány
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. 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 módosítása
1. §		
Hatályát veszti 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 4. § a) pontja.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 124/A. §
(2) bekezdése a következő e)–g) pontokkal egészül ki:
(A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében)
„e) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját,
f ) kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításokon
való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat,
g) a sportpolitikáért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt
nemzetközi sportesemények lebonyolításához.”
3. §		
Az R. a következő 136/E. §-sal egészül ki:
„136/E. § (1) Az egyes kormányrendeleteknek a nemzeti rendezvények előkészítésével és lebonyolításával, illetve
a turisztikával összefüggő módosításáról szóló 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési
miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra,
jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Honvédelmi Minisztérium
jogutódja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed különösen a nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és
hatáskörök tekintetében a következőkre:
a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,
b) a feladatokhoz tartozó, az átadás-átvételi eljárás során meghatározandó ingó eszköz- és infrastruktúra-állomány
körére.
(3) A nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és hatáskör tekintetében a jogutódlás időpontjának
2017. április 30-át kell tekinteni.”
4. §		
Hatályát veszti az R. 78. §-ában a „ , valamint kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját.”
szövegrész.
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3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és
vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.)
Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A turizmusért felelős miniszter a turisztikai ügynökségen keresztül összehangolja Magyarország turisztikai
tevékenységének körében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza
a turisztikai és a turisztikai fejlesztésre vonatkozó feladatok ellátását és annak módját.”
6. §		
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek
a) a turizmust, különösen a turisztikai marketingtevékenységet, a turisztikai országmárka-fejlesztést, valamint
annak külföldi és hazai kommunikációját, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, az utazási és utazást
közvetítői szerződést, a falusi és agroturizmust, az egészségturizmust, a szálláshely-szolgáltatást, a lovas turisztikai
szolgáltatást, az idegenvezetést, a konferenciaturizmust, a nemzetközi küldőpiacok fejlesztését és az ott folyó
munka szakmai irányítását, valamint a vendéglátást és bormarketinget érintő szabályozásra, egyúttal részt
vesz a feladatait érintő előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében, véleményt nyilvánít
a turizmussal, a turisztikai felsőoktatási képzéssel és szakemberképzéssel, valamint idegenforgalmi, turisztikai,
vendéglátó- és szállodaipari szakmunkásképzéssel és a vendéglátással kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekben,
b) minden turisztikai termékre és szegmensre vonatkozóan, valamint az attrakció- és desztinációfejlesztés
vonatkozásában,
c) Magyarország egységes – a Kormány irányítása alá tartozó, a turizmus szempontjából érintett szervezetekre is
kiterjedő – bel- és külföldi turisztikai megjelenésére, és egységes Magyarország-arculat-megjelenést dolgoz ki,
d) az európai uniós jogharmonizációs feladatokra, különös tekintettel az utazási csomagokról és az utazási
szolgáltatás együttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i
2015/2302 európai parlamenti és a tanácsi irányelv hazai jogba való átültetésére,
e) a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályaira, valamint javaslatot tesz a feladatés hatáskörrel rendelkező miniszter számára a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzési tervre,
f ) az Országos Képzési Jegyzék turisztikai és vendéglátóipari szakmacsoportjainak fejlesztésére,
g) a turizmust és a vendéglátást és állami bormarketinget érintő stratégiai dokumentumokra (koncepciókra,
stratégiákra, fejlesztési programokra), különös tekintettel a 2017–2026. évekre vonatkozó Nemzeti
Turizmusfejlesztési Koncepcióra és az országmárka-kommunikációra,
h) turisztikai desztinációk és kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározására, azok fejlesztését támogató
beavatkozási programra, márkaépítést támogató marketingtevékenységre, szervezetfejlesztésre,
i) a felsőoktatás turisztikai alap- és mesterképzési szakjainak, valamint felsőoktatási szakképzéseinek képzési és
kimeneti követelményeiben leírt kompetenciák megvalósításához szükséges fejlesztések támogatására,
j) a turisztikai tárgyú szakpolitikai döntéseket megalapozó és fejlesztéseket alátámasztó információs rendszerek
adatigényére, a megfelelő mennyiségű és minőségű adat előállítása érdekében alkalmazandó információs
technológiákra és a vezetői információk előállításának folyamataira.”
7. §

(1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A turisztikai ügynökség
1. ellátja a Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos turisztikai szakmai feladatokat, részt vesz a feladatok
végrehajtásának ellenőrzésében,
2. végzi a turisztikaidesztinációmenedzsment- (a továbbiakban: TDM) szervezetek regisztrációját, és a regisztrált
szervezetek listáját honlapján közzéteszi,
3. gondoskodik a Nemzeti Kulturális Alappal közös pályázat működtetéséről a turisztikai vonzerővel bíró kulturális és
gasztronómiai rendezvények támogatására,
4. működteti a turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatások minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyek
rendszerét, és felügyeli a honos, de nemzetközi védjegyek transzparens alkalmazását,
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5. a turizmusért felelős miniszter delegálása alapján, a turizmusért felelős miniszter képviseletében részt vesz
jogszabály alapján vagy kormányhatározattal létrehozott testületek munkájában,
6. gondoskodik a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény szerinti Turizmus-Vendéglátás
Ágazati Értéktár működtetéséről,
7. közreműködik a Modern Városok Program keretében megjelent kormányhatározatokban szereplő turisztikai
feladatok végrehajtásában és a kapcsolódó kormánydöntések előkészítésében, kapcsolatot tart az érintett
városokkal, szervezetekkel, beleértve a projektek előminősítését, véleményezését és a stratégiai irányokhoz való
illeszkedési megfelelőség ellenőrzését,
8. alapfeladataihoz kapcsolódóan teljes körű hazai és nemzetközi marketing- és kommunikációs tevékenységet
végez, szoros kapcsolatot tartva a szakmai és kormányzati, nem kormányzati szervezetekkel, valamint piacfejlesztési
tevékenységet folytat, megszervezi és irányítja a kiemelt piacokon működő országmárkaközpontok tevékenységét,
értékesítési platformokat dolgoz ki a turisztikai kínálat értékesítésére,
9. meghatározza és végrehajtja a kapcsolódó hazai rendezvényszervezési és koordinálási tevékenységet,
10. javaslatot tesz a hazai turisztikai és vendéglátóipari szakképzési rendszer felmérésére és megújítására, ennek
keretében kezeli az Országos Képzési Jegyzék turisztikai és vendéglátóipari szakmacsoportjait,
11. figyelemmel kíséri az Európai Unió turisztikai és vendéglátóipari tárgyú jogalkotását és kezdeményezéseit,
12. közreműködik az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Turisztika Szakértői Csoport munkájában, valamint
a nemzetközi turisztikai szakmai szervezetekben képviseli Magyarországot, szakmai területi képviselői útján részt
vesz a nemzetközi együttműködésekben,
13. statisztikai adatok és nemzetközi turisztikai technológiai trendek alapján elemzi a hazai és nemzetközi turizmus,
a szállodaipar és a vendéglátás folyamatait, észrevételeket, javaslatot tesz az ágazatra vonatkozó statisztikai
adatok gyűjtésére, figyelemmel kíséri a turizmust, a turisztikai befektetéseket, a turisztikai online értékesítést és
a szállodaipari, valamint a vendéglátást érintő fontosabb folyamatokat, elemzi a területen működő vállalkozások
gazdálkodási, jövedelmi folyamatait, ezekre vonatkozóan szakmai anyagokat készít, véleményez és javaslatokat
dolgoz ki,
14. koordinálja a turizmusfejlesztési feladatokat és a kiemelt állami turisztikai fejlesztéseket, kapcsolatot tart
a turizmus és a vendéglátás fejlesztésében érintett kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, szervezi
együttműködésüket,
15. állami bormarketing tevékenysége keretében kidolgozza a közösségi bormarketinghez az állami bormarketing
programot, az állami bormarketing eszközeinek alkalmazásával támogatja a magyar borok kül- és belpiaci
értékesítését, segíti a termelők, kiemelten a kis- és középvállalkozások, valamint a feldolgozók és forgalmazók piaci
munkáját, kapcsolatot tart az érintett terméktanácsokkal, szakmai szervezetekkel, kormányzati és nem kormányzati
szereplőkkel,
16. együttműködik a Magyarország külképviseletein működő turisztikai szakdiplomatákkal, a külgazdasági
attasékkal, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Kereskedőház szakterületi vezetőivel
a nemzetközi promóciós tevékenységek összehangolását illetően,
17. együttműködik a kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztossal, és szakmai javaslatokat fogalmaz
meg a kiemelt, turisztikai hatással bíró fejlesztéseket illetően,
18. együttműködik a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságával és a Magyar Úszó Szövetséggel, valamint szakmai
javaslatokat fogalmaz meg a kiemelt, turisztikai hatással bíró fejlesztéseket illetően,
19. kidolgozza a turisztikai országmárka-koncepciót, és megvalósítja a kapcsolódó stratégiai programokat, annak
teljes körű desztinációs és termékkínálati fejlesztését,
20. turisztikai vonzerőleltárat épít, és karbantartja azt,
21. koordinálja a belföldi turistainformációs tevékenységet a Tourinform irodai hálózat révén, és fenntartja
a Tourinform névhasználati rendszert,
22. jogi, pénzügyi és adminisztratív keretet biztosít a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenynek,
23. működteti a Magyar Turizmus minőségi díj rendszerét,
24. gondoskodik a közvetlen hatáskörébe tartozó nemzetközi turisztikai vonzatú rendezvényeken való részvételről,
és végzi a kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat, illetve szakmai felügyeletet gyakorol az egységes
turisztikai országmárka szempontjainak érvényesítése vonatkozásában a nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken
való magyar állami megjelenés kapcsán,”
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(2) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 25–31. pontokkal egészül ki:
(A turisztikai ügynökség)
„25. közreműködik a nemzeti rendezvények koncepciójának kidolgozásában,
26. közreműködik a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatok kidolgozásában, valamint ellátja
a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat, egy, a tulajdonosi
joggyakorlása alatt létrehozott önálló intézmény bevonásával,
27. a sportpolitikáért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt
nemzetközi sportesemények lebonyolításához,
28. a turisztikai szempontból jelentős rendezvények rendezvényszervezőiből, a logisztikai, katasztrófavédelmi,
közlekedési, rendészeti és egyéb, a rendezvények szervezésében érintett hatósági személyek képviselőiből álló
szakmai testületet kér fel, amely koordinálja és szakmai szempontból támogatja a belföldi és nemzetközi turisztikai
vonzerő szempontjából kiemelt rendezvényeket, erre vonatkozóan javaslatokat tesz,
29. működteti a szakmai testület munkáját segítő Nemzeti Rendezvénykoordinációs Központot; egyes, a fenti
célok, stratégiai szempontok szerint kiemelt rendezvények, rendezvénysorozatok, évadok megszervezését saját
hatáskörben tervezi és valósítja meg,
30. más szervezetekkel együttműködve gondoskodik a nemzeti ünnepek megszervezéséről és lebonyolításáról,
31. működteti a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.-t,
amely útján gondoskodik a hatáskörébe utalt rendezvények teljes körű lebonyolításáról.”
8. §		
A Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A turisztikai ügynökség kiemelt turisztikai jelentőségű, 100%-os állami tulajdonú ingatlant vagyonkezelésbe
vehet, azon fejlesztéseket végezhet.”

4. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 6/2017. (V. 10.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló
38/2016. (IX. 29.) BM rendelet módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi
ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló 38/2016. (IX. 29.) BM rendelet
(a továbbiakban: BM rendelet) 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- és vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni
ellátása a következő cikkekből áll:)
„c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz rövid ujjú, világoskék 1 db”
2. §		
A BM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni
ellátása a következő cikkekből áll:
a) gyakorló zubbony multicam/TEK			
1 db
b) gyakorló nadrág multicam/TEK			
1 db
c) póló fekete/TEK				
2 db
(2) A Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni
ellátása a következő cikkekből áll:
a) nyári bakancs/TEK				
1 pár
b) póló galléros fekete/TEK			
2 db
(3) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztályán szolgálatot
teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:
a) nyári bakancs/TEK				
1 pár
b) póló galléros fekete/TEK			
2 db
c) póló galléros fehér/TEK				
2 db
(4) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Ügyeleti Főosztályán szolgálatot teljesítő
hivatásos állomány, valamint a Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Támogató
Osztályán segédelőadó 1 szolgálati beosztást betöltő hivatásos állomány természetbeni ellátása a következő
cikkekből áll:
a) félcipő/TEK Ügyelet				
1 pár
b) póló galléros fekete/TEK			
2 db
c) póló galléros fehér/TEK				
2 db
(5) A Terrorelhárítási Központ Felderítési Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni
ellátása a következő cikkekből áll:
a) gyakorló zubbony Urban digit/TEK		
1 db
b) gyakorló nadrág Urban digit/TEK		
1 db
(6) A Terrorelhárítási Központ Operatív Technikai-Informatikai Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány
természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:
a) gyakorló zubbony multicam/TEK			
1 db
b) gyakorló nadrág multicam/TEK			
1 db
c) póló fekete/TEK				
2 db”
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3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1256/2017. (V. 10.) Korm. határozata
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának
rendjéről
A Kormány Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt fontosságú rendezvények (a továbbiakban együtt: nemzeti rendezvény)
előkészítésére és lebonyolítására az érintett miniszterek feladatait a következők szerint határozza meg:
1. A nemzeti rendezvények előkészítésére és lebonyolítására e határozatot
a)
Magyarország nemzeti ünnepei
aa)
az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15-e,
ab)
az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a,
ac)
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, október 23-a,
b)
a kiemelt fontosságú rendezvények
ba)
a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja, január 19-e,
bb)
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, február 25-e,
bc)
a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja, április 16-a,
bd)
a Magyar Hősök Emlékünnepe, május utolsó vasárnapja,
be)
a Nemzeti Összetartozás Napja, június 4-e,
bf )
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja, június 16-a,
bg)
a Nándorfehérvári Diadal Emléknapja, július 22-e,
bh)
az Aradi Vértanúk Emléknapja, október 6-a,
bi)
a Nemzeti Gyász Emléknapja, november 4-e,
bj)
a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások Emléknapja, november 25-e,
bk)
Magyarország karácsonya, valamint
bl)
előre meg nem határozott, a 2. pont e) alpontja alapján kiemelt fontosságú rendezvénnyé
minősített rendezvények
tekintetében kell alkalmazni.
2. A nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata a nemzeti rendezvények tekintetében:
a)
a rendezvény koncepciójának kidolgozása,
b)
a rendezvény hatósági és kiemelt intézményi koordinációjának irányítása,
c)
a teljes körű lakossági kommunikáció kidolgozása és irányítása,
d)
a közszolgálati médiával való kapcsolattartás irányítása,
e)
az előre meg nem határozott rendezvények kiemelt fontosságú rendezvénnyé minősítéséről történő döntés,
amelyet a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ Zrt.)
bevonásával alakít ki, és amely országos jelentőségű, eseti jellegű, év közben keletkezett, ezért előre nem
tervezhető rendezvényre vonatkozhat.
3. A miniszter – az 5. pontban megjelölt miniszterekkel együttműködve – az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt költségvetési tervek összeállításával egyidejűleg javaslatot tesz
a Kormány számára a nemzeti rendezvények éves koncepciójára.
4. A miniszter a jóváhagyott koncepció alapján a nemzeti rendezvény lebonyolításáról, a soron következő nemzeti
rendezvény megrendezésének részletes programjáról, a feladatok és a tervezett költségek megosztásáról jelentés
formájában tájékoztatja a Kormányt.
5. A miniszter az e határozat szerinti feladatait a feladatkörében érintett miniszterrel együttműködve látja el, amelynek
keretében
a)
a honvédelmi miniszter felel a Magyar Honvédség közreműködéséért a nemzeti rendezvényeken
a szárazföldi, a légi és a vízi bemutatókon történő közreműködés, illetve azok biztosítása során,
b)
a miniszterelnök kabinetfőnöke felel a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendők
ellátásáért és a külföldi államfők, kormányfők fogadásáért, valamint gondoskodik a köztársasági elnök,
a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke tájékoztatásáról,
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c)

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

a belügyminiszter felel az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendezvénybiztosítási
(közlekedési és közrendvédelmi) feladatokat ellátó és díszelgő egységeinek, a katasztrófavédelem,
a Terrorelhárítási Központ, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal szerveinek
rendezvénnyel kapcsolatos közreműködéséért, a rendezvények biztosítási tervének elkészítéséért és azok
végrehajtásáért,
d)
a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokoll feladatok ellátásáért,
e)
az emberi erőforrások minisztere felel az egészségügyi szervek közreműködéséért és az egészségügyi
biztosításért,
f)
a földművelésügyi miniszter felel az Országos Meteorológiai Szolgálat közreműködéséért.
A miniszter az egyes nemzeti rendezvények keretében
a)
felel a nemzeti rendezvények Kormány által jóváhagyott programjának a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a hatósági előírások szerinti előkészítéséért és biztonságos megvalósításáért,
b)
dönt a programok nem biztonsági okokból, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli
körülmény és más elháríthatatlan ok esetén a rendezvény helyszínének, programpontjainak módosításáról,
valamint
c)
felel – az érintett szervek feladat- és hatáskörének sérelme nélkül – biztonsági okokból a rendezvény
elhalasztására vagy megszakítására irányuló döntés meghozataláért.
A miniszter a 6. pontban felsorolt tevékenységek elősegítése és támogatása érdekében irányítja az 5. pontban
megjelölt miniszterek által delegált tagokból álló Tárcaközi Koordináló Munkacsoport (a továbbiakban: TKM)
tevékenységét.
A miniszter a TKM munkacsoportjaként működteti az Operatív Törzset (a továbbiakban: OT), amely a nemzeti
rendezvények szervezett és biztonságos lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látja el.
Az OT-t a miniszter által – az MTÜ Zrt. véleményének kikérésével – kijelölt személy irányítja. Az OT irányítójának
megkeresése alapján a nemzeti rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok szakszerű ellátásához
szervezetek képviselői is részt vesznek az OT munkájában. Az OT működésének rendjét az OT első ülésén határozza
meg.
Az OT elsődleges feladata az előkészítés folyamán a biztonsági szempontok konzultatív és kooperatív figyelemmel
kísérése, a nemzeti rendezvényekkel kapcsolatban elkészített biztonsági terv, közlekedési terv és egészségügyi terv
szakmai véleményezése legkésőbb a nemzeti rendezvényt megelőző 15. napig, és azoknak az OT irányítója által
történő jóváhagyása.
A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények teljes időtartama alatt – a kiemelt fontosságú rendezvényeknél
szükség esetén – az OT a rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében – a miniszter által kijelölt – Központi
Bázis helyén ülésezik.
Az OT tagjai – a Központi Bázis helyén – folyamatosan figyelemmel kísérik a nemzeti rendezvények lebonyolítását
és amennyiben a körülmények gondos mérlegelése alapján azt szükségesnek látják, az OT irányítójának javaslatot
tesznek az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli körülmény és más elháríthatatlan ok esetén
a program egyes elemeinek vagy egészének elhalasztására, illetve megszakítására.
A miniszter gondoskodik arról, hogy a nemzeti rendezvények szervezését, valamint a műszaki, művészeti,
produkciós, logisztikai, feladatainak előkészítését és lebonyolítását, illetve a biztosítás koordinációját, valamint
a 2. pont c) alpontjában meghatározott feladatok lebonyolítását az MTÜ Zrt. vagy a tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el.
Az 5. pontban megjelölt miniszterek az 5. pontban meghatározott feladataik ellátásához szükséges költségvetési
forrásokat az általuk vezetett minisztérium fejezetében tervezik és biztosítják.
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
A Kormány felhívja a minisztert, hogy a nemzeti rendezvények 2017-es éves koncepcióját az MTÜ Zrt. bevonásával
vizsgálja felül és az abban szükséges módosításokat 2017. május 31. napjáig jóváhagyás céljából terjessze
a Kormány elé.
Hatályát veszti a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és
lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1257/2017. (V. 10.) Korm. határozata
Magyarország Münchenben található főkonzulátusának új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekeinek érvényesülése érdekében Magyarország
Müncheni Főkonzulátusa egy reprezentációs céloknak is megfelelő ingatlanba költözzön;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával intézkedjen
a 81679 München, Mauerkircherstraße 1a. szám alatt található ingatlan Magyar Állam javára történő
megvásárlásáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a tárgyalások lezárását követően azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a tulajdonszerzés költségeinek biztosításáról – ideértve
különösen az ingatlan vételárát, a tranzakcióhoz szükséges szakértők díjazását – a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,
Külképviseletek igazgatása cím javára 5 200 000 000 forint összegben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
4. egyetért azzal, hogy Magyarország Münchenben található főkonzulátusának új épületben történő elhelyezésével
kapcsolatos kiadások terhére megvalósuló beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell
alkalmazni;
5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott tárgyalások lefolytatásáról, valamint
az ingatlan megvásárlásáról a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány részére.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a tárgyalások lezárását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1258/2017. (V. 10.) Korm. határozata
a Földművelésügyi Minisztérium egyes szakképzést ellátó háttérintézményeivel összefüggésben
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Dunántúli Felnőttképzési Hálózat”
című, az „Agrár Ágazati Tudásfejlesztés a Keleti Régióban” és az „AGRÁR-TREND” című támogatási kérelem
benyújtásához történő hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul, hogy
1. az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium konzorciumvezetőként,
a)
a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium,
b)
a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola,
c)
a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
d)
a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, valamint
e)
a Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
konzorciumi tagként a VP1-1.1.1-17 azonosító számú, „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című,
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Dunántúli Felnőttképzési Hálózat” című
támogatási kérelmet benyújtsák;
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2. az FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium konzorciumvezetőként,
a)
az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
b)
a Soós István Borászati Szakképző Iskola,
c)
a Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
d)
a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium,
e)
a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola,
f)
a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola
konzorciumi tagként a VP1-1.1.1-17 azonosító számú, „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című,
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az „AGRÁR-TREND” című támogatási kérelmet
benyújtsák;
3. a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium konzorciumvezetőként,
a)
a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium,
b)
a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola,
c)
a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium,
d)
a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium,
e)
a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium,
f)
a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
konzorciumi tagként a VP1-1.1.1-17 azonosító számú, „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című,
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az „Agrár Ágazati Tudásfejlesztés a Keleti
Régióban” című támogatási kérelmet benyújtsák.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1259/2017. (V. 10.) Korm. határozata
a Wescast Hungary Autóipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való
stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – szükség szerint az általa kijelölt személy útján –
gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a Wescast Hungary Autóipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16.; cégjegyzékszáma: 11-10-001581) között kötendő stratégiai
együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,
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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.

