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1. melléklet az 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. melléklete a következő IV. ponttal egészül ki:
„IV. A 17. § (8) bekezdése szerinti felsőoktatási felvételi szakmai vizsga valamennyi szakon tartható.”

2. melléklet az 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelethez

Az R1. 2. melléklet 3. pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak közül a  magyar nyelven, nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban 
a tanítás nyelvén letett)
„n) ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy;”

A Kormány 60/2016. (III. 25.) Korm. rendelete
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  statisztikáról szóló 1993.  évi XLVI.  törvény 26.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) 
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
Adatgyűjtések és Adatátvételek című táblázat
a) 1077 nyilvántartási számú sor „adatszolgáltatóinak meghatározása” megjelölésű oszlopában a  „külön 

kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok” szövegrész helyébe a „külön 
kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, a  települési, a  fővárosban 
a kerületi önkormányzatok jegyzői” szöveg;

b) 1078 nyilvántartási számú sor
ba) „címe” megjelölésű oszlopában a  „Részletező adatok a  lakások és üdülők végleges használatba 

vételéről” szövegrész helyébe a „Részletező adatok a lakások, üdülők végleges használatbavételéről 
és az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek felépítéséről” szöveg,

bb) „adatszolgáltatóinak meghatározása” megjelölésű oszlopában a  „külön kormányrendeletben 
kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok” szövegrész helyébe a  „külön 
kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, a  települési, 
a fővárosban a kerületi önkormányzatok jegyzői” szöveg;

c) 1081 nyilvántartási számú sor
ca) „címe” megjelölésű oszlopában az „Építési engedélyek” szövegrész helyébe az „Építési engedélyek, 

egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek” szöveg,
cb) az „Irányadó uniós jogi aktus” megjelölésű oszlopában az „1165/98/EK Rendelet” szövegrész helyébe 

az „1165/98/EK Rendelet, 1503/2006/EK Rendelet” szöveg
lép.

 (2) A  Rendelet 8.  mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek 
című táblázat 1405 nyilvántartási számú sor „Elektronikus adatszolgáltatás” megjelölésű oszlopa a „Tarifa” szöveggel 
egészül ki.

 (3) A  Rendelet 14.  melléklet Központi Statisztikai Hivatal cím Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
jogharmonizációs melléklet című táblázat 1081 nyilvántartási számú sor
a) „Az uniós jogi aktus száma” oszlopa az „1503/2006/EK Rendelet” szöveggel,
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b) „Az uniós jogi aktus címe” oszlopa az  „a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek 
a  változók meghatározása, a  változók listája és az  adatok összeállítási gyakorisága tekintetében történő 
végrehajtásáról és módosításáról szóló, 2006. szeptember 28-i 1503/2006/EK bizottsági rendelet” szöveggel

egészül ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók meghatározása, a változók 

listája és az  adatok összeállítási gyakorisága tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról szóló, 
2006. szeptember 28-i 1503/2006/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 61/2016. (III. 25.) Korm. rendelete
a SPINTO-TDM Szerszámtervező és Gyártó Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Miskolc 47511/23 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten megvalósításra kerülő üzemcsarnok és 
az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek 
össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
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