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Kormányrendeletek

A Kormány 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés a), c) és
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendeletet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
IV/A. Fejezetében szabályozott,
a)
a 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmények rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre
változtatására, valamint
b)
kereskedelmi rendeltetésű építmény olyan átalakítása iránti eljárásban, amely építési engedélyhez nem
kötött, és amelynek során a kereskedelmi tevékenységgel érintett építmény bruttó alapterülete meghaladja
majd a 400 m2-t,
c)
a 400 m2 bruttó alapterületet meghaladó kereskedelmi rendeltetésű építmény átalakítására
(a továbbiakban együtt: rendeltetésmódosítási eljárás) kell alkalmazni.

2. Az eljáró hatóság kijelölése
2. §

(1) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró elsőfokú hatóságként
az építmény fekvése szerinti járás székhelyének települési önkormányzati jegyzőjét, a fővárosi kerületben a fővárosi
kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében
a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban: elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság) jelöli ki.
(2) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró másodfokú hatóságként
a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: másodfokú rendeltetésmódosítási hatóság) jelöli ki.
(3) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró hatóságok feletti felügyeleti
szervként
a)
az elsőfokú hatóság esetében a fővárosi és megyei kormányhivatalt,
b)
a másodfokú hatóság esetében a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert
jelöli ki.

3. A kérelem előterjesztése
3. §

(1) A rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű
kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi
követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete határozza meg.
(2) Az 5000 m2-nél nagyobb alapterületű építménnyel kapcsolatos hatástanulmányt az R. 2. mellékletében foglalt
adattartalommal kell csatolni.

4. A kérelem elbírálása
4. §		
A rendeltetésmódosítási hatóság az Étv. 57/F. § (2) bekezdésében foglalt esetben az eljárás megindulásától
számított 5 napon belül megkeresi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjét, szakhatósági állásfoglalás
kiadása céljából.
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5. §		
A rendeltetésmódosítási hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében vizsgálja,
hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e, valamint
hogy az érintett építményben a rendeltetésmódosítási engedélyhez kötött tevékenységet megkezdték-e.

5. A döntés közlése
6. §

(1) A rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem tárgyában hozott döntés szóban nem közölhető.
(2) A döntést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85. § (1) bekezdésében foglaltakon
kívül közölni kell
a)
az Étv. 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott bizottsággal,
b)
a tűzvédelmi hatósággal, az egészségügyi államigazgatási szervvel, a katasztrófavédelmi hatósággal és
a környezetvédelmi hatósággal.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóságoknak a rájuk vonatkozó jogszabályok alapján az építménnyel
kapcsolatosan lefolytatható hatósági eljárását a rendeltetésmódosítási eljárás nem zárja ki.
(4) A rendeltetésmódosítási hatóság a végleges rendeltetésmódosítási engedélyt a véglegessé válás időpontjának
tudomásra jutásától számított három napon belül a kérelmezőnek a kapcsolattartás módjára megjelölt
rendelkezésének megfelelően megküldi.

7. §		
Ha a rendeltetésmódosítási engedéllyel kialakított kereskedelmi építmény ismételt átalakítására kerül sor, újabb
rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet kell benyújtani.
8. §		
Az Étv. 57/F. § (4) bekezdésében foglalt szankciók alkalmazása nem akadálya a rendeltetésmódosítási kérelem
benyújtásának, illetve annak alapján az engedély kiadásának.

6. A rendeltetésmódosítási bírság
9. §		
Az elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság az építmény rendeltetésmódosítási engedély nélküli használata vagy
átalakítása esetén bírsággal sújtja azt, akinek a rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet be kellett volna
nyújtania.
10. §		
A bírság mértékének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy
a)
a rendeltetésmódosítási engedély nélkül használt kereskedelmi építmény bruttó alapterülete mennyivel lépi
túl a 400 m2-t,
b)
a kereskedelmi építményt mennyi ideje használják rendeltetésmódosítási engedély nélkül, és azóta mennyi
volt a nettó árbevétel,
c)
a rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem benyújtását mulasztóval szemben a rendeltetésmódosítási
hatóság szabott-e már ki korábban bírságot.
11. §

(1) A bírság megfizetésének határideje a döntés véglegessé válásától számított legfeljebb 60 nap.
(2) A bírságot az azt megállapító határozatban előírt határidőn belül a Magyar Államkincstár által vezetett beszedési
számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy – ha a feltételei
fennállnak – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.
(3) A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító elsőfokú
rendeltetésmódosítási hatóság részére.

7. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9–11. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

13. §		
E rendelet rendelkezéseit átalakítás esetében a hatálybalépését követően megkezdett építési munkálatokkal
érintett építmények esetében kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről
A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 64/A. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet előírásai a pénzforgalmi szolgáltatók által fogyasztók részére Magyarországon nyitott és vezetett azon
fizetési számlákra alkalmazandóak, amelyek legalább a következő fizetési módok lebonyolítását teszik lehetővé:
a)
fizetési számlához kötődő készpénzfizetés keretében készpénz befizetése fizetési számlára, valamint
készpénz kifizetése fizetési számláról, és
b)
fizetési számlák közötti fizetés, ideértve az átutalás teljesítését harmadik félnek, valamint fogadását harmadik
féltől.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
díj: a fogyasztó által a pénzforgalmi szolgáltatónak a fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatásért vagy
azokkal kapcsolatban fizetendő mindenfajta díj, költség és egyéb fizetési kötelezettség;
2.
fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatás:
a)
a fizetési számla nyitásával, vezetésével és lezárásával összefüggő valamennyi szolgáltatás, beleértve
a pénzforgalmi szolgáltatásokat,
b)
a pénzforgalmi szolgáltatóra címzett csekken, váltón, papíralapú utalványon, papíralapú utazási
csekken vagy az Egyetemes Postaegyesület (UPU) által meghatározott papíralapú postautalványon
alapuló olyan fizetési művelet, amelynél az irat kiállítása abból a célból történik, hogy pénzeszközt
bocsássanak a kedvezményezett rendelkezésére, valamint
c)
a folyószámlahitel és a fizetési műveletnek a fizetési számla egyenlege vagy a folyószámlahitel
hallgatólagos túllépéséből történő teljesítése.
3. §

(1) A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak
összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról
szóló 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv) 3. cikk (5) bekezdése szerinti jegyzéke az 1. mellékletben meghatározott egységesített megnevezést és
fogalommeghatározást tartalmazza.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató az 1. mellékletben meghatározott egységesített megnevezést és fogalommeghatározást
tartalmazó jegyzéket honlapján, valamint a fogyasztók számára nyitva álló helyiségében könnyen hozzáférhető
módon közzéteszi, és a fogyasztó kérésére papíron vagy egyéb tartós adathordozón is díjmentesen rendelkezésre
bocsátja.

4. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltató az 1. mellékletben nevesített fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatásával összefüggő,
fogyasztóknak szóló, szerződésekkel kapcsolatos kereskedelmi és marketing célú tájékoztatóiban, valamint
e rendelet szerinti díjjegyzékben és díjkimutatásban kizárólag az 1. mellékletben meghatározott egységesített
megnevezést és fogalommeghatározást használhatja.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató a fogyasztóknak szóló, kereskedelmi és marketing célú tájékoztatóban, valamint
az e rendelet szerinti díjjegyzékben és díjkimutatásban az általa nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó
szolgáltatások megnevezésére az 1. mellékletben meghatározott egységesített megnevezés mellett másodlagos
megnevezésként márkaneveket is használhat.

2. Díjjegyzék rendelkezésre bocsátása
5. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltató
a)
a fogyasztó fizetésiszámla-szerződés kötésére irányuló jognyilatkozatát megelőzően kellő időben, valamint
a fogyasztó kérésére papíron vagy más tartós adathordozón díjmentesen a fogyasztó rendelkezésére
bocsátja, és
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b)
honlapján, valamint a fogyasztók számára nyitva álló helyiségében könnyen hozzáférhető módon közzéteszi
a 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a díjjegyzék egységesített formátumára
és egységes szimbólumára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló,
2017. szeptember 28-i (EU) 2018/34 bizottsági végrehajtási rendelet alapján elkészített díjjegyzéket.
(2) A díjjegyzékben szereplő díjakat a fogyasztóval történt eltérő megállapodás hiányában a pénzforgalmi szolgáltató
a fizetési számla pénznemében fejezi ki.
(3) A díjjegyzékben feltüntetendő szolgáltatásokat a pénzforgalmi szolgáltató az 1. mellékletben meghatározott
sorrendben rögzíti.
(4) A díjjegyzék rendelkezésre bocsátásával együtt a pénzforgalmi szolgáltató felhívja a fogyasztó figyelmét
az e rendelet szerinti összehasonlító weboldalra, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett Bankszámlaválasztó programra.

3. Díjkimutatás
6. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltató évente egy alkalommal, az adott naptári évet követő január 31-ig díjmentesen
a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően
a díjkimutatás egységesített formátumára és egységes szimbólumára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok
meghatározásáról szóló, 2017. szeptember 28-i (EU) 2018/33 bizottsági végrehajtási rendelet alapján készített,
a fogyasztó fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerülő valamennyi
díjról, valamint adott esetben a fizetési számlára alkalmazott kamatlábakról készített díjkimutatást.
(2) A díjkimutatás naptári évre, január 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.
(3) A díjkimutatás rendelkezésre bocsátása a pénzforgalmi szolgáltató és a fogyasztó megállapodása alapján történik
azzal, hogy a fogyasztó kérésére a pénzforgalmi szolgáltató papíron is rendelkezésre bocsátja.
(4) A díjkimutatást a fogyasztóval történő eltérő megállapodás hiányában a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla
pénznemében meghatározottak szerint készíti el.
(5) A díjkimutatásban a pénzforgalmi szolgáltató a szolgáltatásokat az 1. mellékletben meghatározott sorrendben
tünteti fel.
(6) A díjkimutatás rendelkezésre bocsátásával együtt a pénzforgalmi szolgáltató felhívja a fogyasztó figyelmét
az e rendelet szerinti összehasonlító weboldalra, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett Bankszámlaválasztó programra.

4. Összehasonlító weboldal
7. §		
A pénzforgalmi szolgáltatók által a fogyasztók részére vezetett fizetési számlák után felszámított díjak
és az alkalmazott kamatlábak díjmentes összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a pénzügyi
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank olyan összehasonlító
weboldalt üzemeltet, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
a)
egyértelműen feltünteti, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő, a pénzügyi közvetítőrendszer
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank üzemelteti,
b)
működése szempontjából biztosítja, hogy a különböző pénzforgalmi szolgáltatók egyenlő súllyal
szerepelhessenek a keresési találatokban,
c)
az összehasonlítás alapjául egyértelmű, objektív kritériumokat alkalmaz,
d)
közérthető és egyértelmű nyelvezetet használ, ideértve az 1. mellékletben meghatározott egységesített
megnevezést is,
e)
pontos és naprakész tájékoztatást nyújt, továbbá jelzi a legutóbbi frissítés időpontját,
f)
a fogyasztók részére Magyarországon kínált fizetési számlaszerződések széles körét tartalmazza, bemutatva
a magyarországi piac jelentős részét,
g)
ha a feltüntetett információk nem jelentik a magyarországi piac teljes áttekintését, ezt az eredmények
bemutatását megelőzően egyértelműen jelzi, valamint
h)
lehetőséget biztosít a közzétett díjakról szóló, a valóságnak meg nem felelő információknak a weboldal
üzemeltetője részére történő bejelentésére.
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5. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2019. július 31-én lép hatályba.
9. §		
A 3. alcímben meghatározott díjkimutatást a pénzforgalmi szolgáltató első alkalommal a 2019. augusztus 1-től
2019. december 31-ig terjedő időszakra készíti el.
10. §		
Ez a rendelet a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és
az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak
összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról
szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (5) bekezdése szerinti jegyzéke
Ssz.

Megnevezés

Fogalommeghatározás

Általános számlaszolgáltatások
A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat
céljából.

1.

Számlavezetés

2.

Az ügyfél a számlájáh oz kapcsolódó szolgáltatásokat
Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás interneten vagy mobil eszközön (például mobiltelefonon)
keresztül veszi igénybe.

3.

SMS-szolgáltatás

Az ügyfél azonosítása, illetve számlájának egyenlegéről
történő tájékoztatása (például átutalás vagy
készpénzfelvétel után) SMS üzenet segítségével történik
meg.

4.

Telefonos banki szolgáltatás

Az ügyfél a számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat
telefonon keresztül veszi igénybe.

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
5.

Átutalás belföldön forintban

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az
ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön forintban.

6.

Rendszeres átutalás

A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos
összegben pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik
számlára.

Beszedés

Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett),
hogy az ügyfél számlavezetőjének utasítást adjon
arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett
részére pénzt juttasson el. A számlavezető az ügyfél és
a kedvezményezett által megállapodott napon vagy
napokon teljesíti a kedvezményezett részére a fizetési
műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú
lehet.

7.
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8.

Átutalás euróban (SEPA)

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az
ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön és
külföldön euróban.

9.

Átutalás egyéb devizában

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az
ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön és
külföldön, forinttól és eurótól eltérő pénznemben.

10. Deviza jóváírás

Az ügyfél számlájának javára deviza összeg érkezik.

Kártyák és készpénz

11. Betétikártya-szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó
fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti kártyával
végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével
közvetlenül és teljes egészében megterhelésre kerül az
ügyfél számlája.

12. Hitelkártya-szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó
fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A hitelkártyával
egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott
valamennyi fizetési művelet összegével a megállapodás
szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében
megterhelésre kerül az ügyfél számlája. A számlavezető
és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg
azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e
kamatot.

13.

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás
belföldön

Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru vagy szolgáltatás
ellenértékét fizeti ki belföldön.

14.

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás
külföldön

Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru vagy szolgáltatás
ellenértékét fizeti ki külföldön.

15. Készpénzfelvétel belföldön

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, belföldön.

16. Készpénzfelvétel külföldön

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, külföldön.

17. Készpénzbefizetés belföldön

Az ügyfél készpénzt fizet be a saját számlájára belföldön.

Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások

18. Folyószámlahitel

A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban,
hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll
rendelkezésre pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a
kölcsön maximális összegét, valamint azt, hogy díjat és
kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére.

Egyéb szolgáltatások
19. Limitmódosítás

A fizetések összegére vagy darabszámára vonatkozó
korlátozások módosítása.

Igazolások kiállítása és rendelkezésre
20.
bocsátása

Az ügyfél a számlájához kapcsolódóan utólagosan kért
számlakivonatok, vagy egyéb igazolások (például egy
bizonyos összeg számlán történő meglétét igazoló
„fedezetigazolás”) rendelkezésre bocsátása.
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A Kormány 145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek 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 1. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 6. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdés b) pontjában, valamint
93. § (1a) bekezdés a), b), c), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság
véleményének kikérésével
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés
a következő g) ponttal egészül ki:
[A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási
területén lévő, belterület 24666 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.) (Akadémia utca), 24694 (Zoltán utca), 24696,
24697, 24708 (Garibaldi utca), 24710/2, 24710/4, 24711, 24712, 24713 (Nádor utca), 24715 (Zoltán utca), 24718, 24719
(Vécsey utca), 24725 (Honvéd utca), 24834/1 (Vértanúk tere), 24834/2 (Báthory utca), 24859 (Kálmán Imre utca), 24876
(Szemere utca), 24881, 24890, 24891, 24892 (Alkotmány utca), 24893 (Kossuth Lajos tér), 24894 (Országház), 24897/1
(idősebb Antall József rakpart), 24897/2, 24898, 24899, 24914 (Szalay utca), 24917, 24956/2, 24965/2 (Falk Miksa utca),
24957, 24971/2 (Honvéd utca), 24973/2 (Szemere utca), 24986, 24987, 24988, 24989/2 (Balassi Bálint utca), 25007,
25122/4, 25122/6, 24747/1 (Szabadság tér) hrsz.-ú ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások
befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket,
amelyek a Budapest V. kerület]
„f ) Alkotmány utca (24892 hrsz.-ú ingatlan) felszíni rendezése,
g) a Kossuth Lajos tér 11. szám (24891 hrsz.-ú ingatlan) alatti mélygarázs és a határos közterületek alatt egyéb
közlekedési célú építmény építése”
[beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.]
(2) Az R1. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § Műemlékvédelmi vagy világörökségi érdekből, továbbá amennyiben a kiemelt nemzeti emlékhely
kulturális értéke megőrzése érdekében szükséges, az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 és C:5 mezője szerinti
hatósági ügyekben eljáró hatóság a beruházás keretében műemléken és a világörökségi területen végzett
építési tevékenység engedélyezése során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseitől, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet rendelkezései tekintetében az útügyi
műszaki követelményektől és előírásoktól eltérhet, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság
követelményeinek megfelel.”
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2. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép védelmi környezetének településkép védelméről és
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19. § (2) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti beruházás keretében]
„d) a Budapest V. kerület belterület 24876, 24881, 24890, 24891, 24892, 24893, 24898, 24899, 24971/2, 24973/2,
24715, 24725, 24747/1 helyrajzi számú telek, valamint ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások befejezését
követően kialakított földrészletek tekintetében mélygarázs és egyéb közlekedési célú építmény, a hozzá tartozó
kiszolgáló rendeltetések elhelyezését biztosító építményrészekkel, épületgépészeti célú építmény, közműellátás
építménye, továbbá köztéri szobor és műalkotás helyezhető el;”
(2) Az R2. 19. § (2) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti beruházás keretében]
„f ) a beruházással érintett építményre, építményrészre vonatkozó műszaki, hatékonysági, funkcionális,
fenntarthatósági okok miatt építési tevékenység – a településképi arculat helyreállításának kötelezettsége mellett –
teljeskörűen végezhető;
g) a közterületet érintő telekalakítás során a településrendezési eszközökben rögzített előírásokat nem kell
figyelembe venni.”
(3) Az R2. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Tető eredeti formájának és geometriájának, tetődíszének, illetve díszes tetőfelépítményének rekonstrukciója
során, illetve azzal összefüggésben történő beruházás esetén a településrendezési eszközökben előírt beépítési
szabályok figyelmen kívül hagyhatók.”
(4) Az R2. 37. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A településképi bejelentési eljárás kötelező)
„a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben – ide nem értve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
1. melléklet 14., 22., 28. és 32. pontjában meghatározott tevékenységeket – az építési engedélyhez nem kötött
építési tevékenységek,”
(esetében.)

3. §		
Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R2.
a)
11. § (1) bekezdésében a „Fennálló épülethomlokzat” szövegrész helyébe a „Fennálló közterületről látható
épülethomlokzat” szöveg,
b)
11. § (2) bekezdésében az „Új épülethomlokzat” szövegrész helyébe az „Új, közterületről látható
épülethomlokzat” szöveg,
c)
11. § (3) bekezdésében a „Fennálló vakolt homlokzati anyagú épülethomlokzat” szövegrész helyébe
a „Fennálló, vakolt homlokzati anyagú, közterületről látható épülethomlokzat” szöveg,
d)
11. § (5) bekezdésében a „Fennálló vakolt homlokzati anyagú épülethomlokzat” szövegrész helyébe
a „Fennálló, vakolt homlokzati anyagú, közterületről látható épülethomlokzat” szöveg,
e)
11. § (6) bekezdésében az „Új épülethomlokzat” szövegrész helyébe az „Új, közterületről látható
épülethomlokzat” szöveg,
f)
11. § (7) bekezdésében az „A homlokzatot” szövegrész helyébe az „A közterületről látható homlokzatot”
szöveg,
g)
11. § (8) bekezdésében a „Fennálló eredeti állapot szerinti homlokzattagolás” szövegrész helyébe a „Fennálló,
eredeti állapot szerinti, közterületről látható homlokzattagolás” szöveg,
h)
11. § (10) bekezdésében az „a homlokzat” szövegrész helyébe az „a közterületről látható homlokzat” szöveg,
i)
11. § (11) bekezdés c) pontjában a „homlokzati égéstermék” szövegrész helyébe a „közterületről látható
módon homlokzati égéstermék” szöveg,
j)
11. § (11) bekezdés d) pontjában a „légkondicionáló berendezés” szövegrész helyébe a „közterületről látható
módon légkondicionáló berendezés” szöveg,
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k)

11. § (19) bekezdésében az „Új kirakatszekrény homlokzaton” szövegrész helyébe az „Új kirakatszekrény
közterületről látható homlokzaton” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat 13. és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A

B

C

D

1.

F

G

H

I

az építési telek

érintett telek
2.

E

(Budapest
V. kerület,

legkisebb

legnagyobb

helyrajzi szám)
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kialakítható

területe

területe

3.

(m )
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megengedett
legnagyobb
mértéke

(m)

2

K
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az építmény-
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terepszint alatti
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mutató

a zöldfelület
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megengedett
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(%)
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(%)

J

2
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2
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A Kormány 146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint az államtudományi képzés képesítéseinek a közigazgatásban
történő bevezetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) II. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„II. FEJEZET
A TANÁCSADÓ TESTÜLET ÉS A FENNTARTÓ HIVATALA MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI
2. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Tanácsadó Testülete (a továbbiakban:
Tanácsadó Testület) szükség szerint ülésezik. Az ülést a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban:
Fenntartó) hívja össze. Az ülés összehívását bármely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 9/B. §
(1) bekezdésében meghatározott tag (a továbbiakban: tag) kezdeményezheti.
(2) A Tanácsadó Testület ülésén a tagok, a Fenntartó hivatalának vezetője és a rektor vesz részt. Részt vehet
továbbá a tag által erre felkért szakértő, valamint a tagok által meghatározott személy is, ha részvételük elősegíti
a megalapozott döntéshozatalt.
(3) A Tanácsadó Testület ülése akkor határozatképes, ha
a) minden tagja jelen van, vagy
b) a tagok több mint fele jelen van, és a Tanácsadó Testület valamennyi távollévő tagja vállalja, hogy 2 napon belül
elektronikus levelezőrendszeren vagy postai úton megküldi a kézzel aláírt szavazatát a Fenntartó hivatalának.
(4) A Tanácsadó Testület ügyrendjében meghatározott sürgős döntési helyzetben bármely tag kezdeményezheti
az elektronikus levelezőrendszeren vagy postai úton történő előterjesztést és a szavazást.
(5) A Tanácsadó Testület működésének részletes szabályait az általa elfogadott ügyrend határozza meg.
3. § (1) A Fenntartó hivatalának vezetőjét a Fenntartó bízza meg.
(2) A Fenntartó hivatala a Fenntartó által vezetett minisztérium önálló szervezeti egysége.
(3) A Fenntartó hivatalánál foglalkoztatottak a Fenntartó által vezetett minisztériummal állnak kormányzati
szolgálati jogviszonyban.
4. § (1) A Fenntartó hivatalának feladatai:
a) elvégzi a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges előkészítő és elemző munkát,
b) gondoskodik a határozati javaslatok előkészítéséről, iktatja a Tanácsadó Testület határozatait, irattárazza,
kiadmányozásra előkészíti és biztosítja azok biztonságos tárolását,
c) a Tanácsadó Testület részére véleményezésre megküldi az Egyetem költségvetését, képzési és kutatási programját,
szervezeti és működési szabályzatát, minőségfejlesztési programját, valamint az intézményfejlesztési tervét,
d) a Tanácsadó Testület üléséről jegyzőkönyvet készít, és gondoskodik a jegyzőkönyvek biztonságos tárolásáról,
e) biztosítja a Tanácsadó Testület egyes feladatainak szervezését és adminisztrációját,
f ) folyamatos kapcsolatot tart a Tanácsadó Testületben tagsággal rendelkező miniszterekkel és az Egyetemmel,
valamint
g) ellátja a Tanácsadó Testület működéséhez szükséges egyéb kapcsolattartási feladatokat.
(2) A Fenntartó hivatala működésének részletes szabályait a Fenntartó által elfogadott ügyrend határozza meg.
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5. § (1) A Tanácsadó Testület tagjának, illetve a képviseletét ellátó személy tiszteletdíjának összegét a Fenntartó által
vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani.
(2) A tiszteletdíjat megbízólevél alapján a Fenntartó által vezetett minisztérium fizeti ki, és annak mértéke nem
haladhatja meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott illetményalap tizenötszörösét.”
2. §

(1) A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Egyetem költségvetésével összefüggő irányítási jogköröket a Fenntartó gyakorolja.”
(2) A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az Egyetem működéséhez az igazságügyért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter,
a honvédelemért felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter,
valamint a külpolitikáért felelős miniszter az Egyetemmel kötött megállapodás alapján biztosít támogatást, az az
előirányzat-átadással és a támogatást nyújtó költségvetésében tervezett módon is történhet. A megállapodásokat
a központi költségvetésről szóló törvény Országgyűléshez történő benyújtását megelőzően meg kell kötni.”

3. §		
A Korm. rendelet
a)
6/A. § (5) bekezdésében az „a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény)” szövegrész helyébe
az „az NKE törvény”,
b)
IV. fejezet 1. alcím címében az „A fenntartók” szövegrész helyébe az „Az Egyetem”,
c)
9. § (2) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében az „az FT” szövegrész helyébe az „a Fenntartó”
szöveg lép.

2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül
ki:
„2/A. § Az államtudományi és közigazgatási felsőoktatás szakjain szerzett szakképzettséget minden feladatkörben el
kell fogadni megfelelő képesítésként, kivéve, ha a közigazgatási szerv belső szabályzata meghatározott feladatkörre
ezt kizárja.”

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési
előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló
396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A kormánytisztviselők esetében az államtudományi és közigazgatási felsőoktatás szakjain szerzett
szakképzettséget minden munkakörcsoportban el kell fogadni megfelelő képesítésként, kivéve, ha az állami adó- és
vámhatóság vezetője meghatározott munkakörcsoportban ezt kizárja.”

4. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2018. augusztus 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló
247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Függ. r.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvénynek (a továbbiakban: Atv.)
az „Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő és szakértő szervezet” alcímében
meghatározott független műszaki szakértőre (a továbbiakban: szakértő), valamint független szakértő szervezetre
(a továbbiakban: szakértő szervezet) és műszaki szakértői tevékenységükre terjed ki.
(2) E rendelet nem érinti az Európai Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térségben részes államok
szolgáltatóinak az Európai Unió joga alapján őket megillető, a letelepedés keretében történő szolgáltatásnyújtáshoz
és a szabad szolgáltatásnyújtáshoz fűződő jogát.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az atomenergia-felügyeleti szerv által az Atv. 17. § (3) bekezdése alapján igénybe
vett szakértőkre és szakértő szervezetekre.”
2. §		
A Függ. r. a következő 2/A–2/C. §-sal egészül ki:
„2/A. § A szakértő szervezet abban az esetben alkalmas az 1. és 2. mellékletben meghatározott, egyes
szakterületekre vonatkozó műszaki szakértői tevékenység ellátására, ha
a) megfelel az Atv. 19/B. § (2a) bekezdésében megfogalmazott követelménynek,
b) megfelel a 2/B. §-ban foglalt követelménynek, és
c) rendelkezik a 2/C. § szerinti, adott szakértői tevékenység ellátásához szükséges szakmai referenciával.
2/B. § A szakértő szervezetnek az Atv. 19/B. § (3b) bekezdésére tekintettel rendelkeznie kell az alábbi személyi
állománnyal:
a) ha az általa végezni kívánt tevékenységre vonatkozó műszaki szakértői területen belül a 2. mellékletben foglalt
táblázat B oszlopában meghatározott speciális szakterület (a továbbiakban: speciális szakterület) is van, akkor
minden ilyen, a kérelemben megjelölt speciális szakterület vonatkozásában legalább további egy, vagy
b) ha az általa végezni kívánt tevékenységre vonatkozó műszaki szakértői területen belül speciális szakterület
nincsen, akkor legalább további két,
alapképzésben szerzett végzettség esetében legalább nyolc év, mesterképzés esetében legalább öt év szakmai
gyakorlattal rendelkező, személyesen közreműködő taggal, munkavállalóval vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló, szakmagyakorlásra jogosított személlyel.
2/C. § A 2/A. § c) pontja szerinti referenciával abban az esetben rendelkezik a szakértő szervezet, ha
a nyilvántartásba vételére irányuló kérelem beadását megelőző három naptári évben
a) az Atv. 19/B. § (2a) bekezdésében meghatározott személy szakterületenként,
b) a 2/B. § a) pontjában meghatározott személy a kérelemben megjelölt speciális szakterületenként
legalább évente 30 mérnöknap szakmai tevékenységet végzett.”
3. §		
A Függ. r. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az atomenergia alkalmazási körében eljáró független műszaki szakértői tevékenység szakterületeit és az egyes
szakterületekhez szükséges képesítési feltételeket és szakmai gyakorlatot az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az atomenergia alkalmazási körében eljáró szakértő szervezetek tevékenységeire vonatkozó, az 1. melléklet
szerinti szakterületek speciális szakterületeit a 2. melléklet tartalmazza.”
4. §		
A Függ. r. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A szakértő szervezet nyilvántartásba vételre irányuló kérelme a kérelmező jogi személyre vonatkozóan
a szakértő szervezet 5/A. § szerinti nyilvántartásában szereplő adatokon felül tartalmazza:
a) vezető tisztségviselőjének (vezetőjének) nevét és lakóhelyét,
b) a cégjegyzéket vezető cégbíróság vagy egyéb nyilvántartásba vételt végző szerv megnevezését,
c) a képviseletre jogosult cégszerű vagy egyéb hivatalos aláírását és
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d) a végezni kívánt tevékenységnek megfelelő, az 1. melléklet szerinti szakterület, valamint a 2. melléklet szerinti
speciális szakterület megnevezését.
(2) Az a szakértő szervezet, amely szerepel a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
szóló 1996. évi LVIII. törvény szerinti mérnöki kamarai névjegyzékben, – amennyiben a kérelem benyújtásával
egyidejűleg kéri – az e rendelet szerinti nyilvántartásba vételi kérelmében az (1) bekezdés szerinti adatokat nem kell
ismételten benyújtania.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az Atv. 19/B. § (2a) bekezdésében foglaltak igazolása érdekében a foglalkoztatott szakértők nevét és a szakértői
névjegyzék nyilvántartási számát,
b) annak megjelölését, hogy az Atv. 19/B. § (2a) bekezdésében és a 2/B. §-ban foglalt személyek foglalkoztatása
milyen munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történik,
c) a 2/C. § szerinti szakmai referencia igazolása érdekében a szakmai tevékenységre vonatkozó megbízást adó
megbízó nevét, a megbízás feladatspecifikációját a 2. melléklet szerinti szakértői (speciális szakértői) kategóriák
szerinti bontásban, a megbízás és a teljesítés időpontját, valamint annak mérnöknapban számított időtartamát.
(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek igazolnia kell a 2/B. §-ban foglalt személyek végzettségét és szakmai
gyakorlatának meglétét.”
5. §		
A Függ. r. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A szakértő szervezet nyilvántartása
5/A. § (1) A szakértő szervezet nyilvántartása a szakértő szervezetre vonatkozó következő adatokat tartalmazza:
a) teljes cégnevet, rövidített cégnevet, székhelyet, cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartásba vételi számot és
a nyilvántartó hatóság megnevezését,
b) az 1. mellékletnek megfelelő szakterület, valamint a 2. melléklet szerinti speciális szakterületek megnevezését,
c) az Atv. 19/B. § (2a) bekezdése szerinti szakértő, valamint a 2/B. § szerinti személyek nevét és foglalkoztatási
jogviszonyát (tag, alkalmazott, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony), szakértő esetében az általa ellátott
szakterület megnevezését és a szakmai gyakorlat rövid leírását, a 2/B. §-ban meghatározott személy esetében
a szakirányú végzettségét, az ezt igazoló oklevél számát, keltét és a kiállító intézmény megjelölését,
d) a szakértői tevékenységet engedélyező határozat számát, a kiállításának napját,
e) az adatváltozások bejelentésének idejét,
f ) a szakértői tevékenységtől való eltiltás tényét, annak okát, időtartamát, az alapjául szolgáló határozat számát és
véglegessé válásának napját,
g) a szakértői tevékenység szünetelésének tényét, kezdőnapját és időtartamát, valamint
h) a nyilvántartási számát.
(2) A nyilvántartás adatai közül a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), valamint az Atv.-ben meghatározott adatokon túl
nyilvános a szakértői tevékenységtől való eltiltás ténye, az ennek alapjául szolgáló határozat száma és véglegessé
válásának napja, a szakértői tevékenység szünetelésének ténye, kezdőnapja, időtartama. A Szolgtv. 30. §
(2) bekezdésében nem szabályozott adatok vonatkozásában a nyilvántartásból kizárólag a szakértői tevékenység
végzésére való jogosultság igazolására szolgáltatható adat.”
6. §

(1) A Függ. r. 6. §-a a következő (3a)–(3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Szakértő szervezet szakértői tevékenységet megbízás vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján végezhet.
A szakértői tevékenység ellátásának feltétele, hogy a szakértő szervezet
a) rendelkezzen a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági
tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti minősítési eljárásban megszerzett, az érintett
nukleáris létesítmény engedélyese (a továbbiakban: engedélyes) által kiállított nukleáris minősítéssel, valamint
b) az adott jogviszony keretében végzett szakértői tevékenységre vonatkozóan írásban nyilatkozzon az engedélyes
számára, hogy vele szemben az Atv. 13. § (1) bekezdésében, valamint az (5a) bekezdésben foglaltak nem állnak fenn.
(3b) Ha az adott jogviszony keretében a szakértői tevékenység ellátását több szakértő szervezet együttesen
végzi, úgy minden egyes érintett szakértő szervezetnél külön-külön is teljesülnie kell a (3a) bekezdésben foglalt
követelményeknek.
(3c) A szakértő szervezet önállóan kizárólag a szakértői engedélyében szereplő szakterülettel, speciális szakterülettel
kapcsolatos szakértői tevékenységet láthat el. Ha a szakértő szervezet a szakértői tevékenység ellátásába
alvállalkozóként (közreműködőként) más, engedéllyel rendelkező szakértő szervezetet vagy független szakértőt is
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bevon, akkor jogosult mindazon szakterülettel, valamint speciális szakterülettel kapcsolatos szakértői tevékenység
ellátására, amelyre az alvállalkozóként bevont szakértőnek vagy szakértő szervezeteknek egyébként jogosultsága
van.
(3d) A (3a) bekezdés a) pontja szerinti nukleáris minősítés esetében az engedélyes köteles meggyőződni
a szakvélemény-kialakítás folyamatának jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelőségéről, de nem
befolyásolhatja a szakértői vélemény tartalmát.”
(2) A Függ. r. 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Szakértő szervezet esetében a (4) és (5) bekezdésben foglaltakat a szakértő szervezet vezető tisztségviselői és
az Atv. 19/B. § (2a) bekezdése szerinti szakértő tekintetében kell alkalmazni.”
7. §		
A Függ. r. 8. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szakértő szervezetre az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy szakértőn
a szakértő szervezetet kell érteni.
(6) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl megszűnik a szakértői tevékenység gyakorlásának joga, és
az engedélyező hatóság az engedélyt visszavonja, ha
a) a cégbíróság vagy egyéb nyilvántartó hatóság a szervezetet saját nyilvántartásából törli, vagy
b) az Atv. 19/B. § (2a) bekezdésében, illetve a 2/B. §-ban megjelölt személyeknek a szakértő szervezettel fennálló
jogviszonya megszűnt, és 30 napon belül az e rendeletben meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező
személlyel nem áll fenn munkavégzésre irányuló jogviszony.”
8. §		
A Függ. r. 10. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szakértő szervezet által készített szakvéleményre az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni
kell azzal, hogy szakértőn a szakértő szervezetet kell érteni.
(7) A szakértő szervezet által készített szakvéleményt a szakértő szervezet cégszerű képviseletére jogosult személy
írja alá a szakértő szervezet nevében. A szakértői véleményben fel kell tüntetni a szakvélemény készítésében
közreműködő szakértők vagy a 2/B. §-ban foglaltaknak megfelelő személy nevét, valamint azt, hogy a szakvélemény
mely részének elkészítésében vettek részt. A szakvélemény elkészítésében részt vevők a szakvélemény általuk
elkészített részét aláírják.
(8) A szakértő szervezet által készített szakvéleménynek be kell mutatnia a szakértői felülvizsgálattal érintett
dokumentumok közti szakterületi és speciális szakterületi összefüggéseket, továbbá szakmai megállapításokat és
következtetéseket kell tartalmaznia a szakértő szervezet szakterületéhez kapcsolódó valamennyi speciális szakértői
kérdés, valamint ezek összegzése kapcsán a teljes szakterületi megfelelőség vonatkozásában.”
9. §		
A Függ. r. 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) Külföldi szakértő szervezetre e rendelet rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Külföldi szakértő szervezet esetében az eseti engedély kiadása során minősítő bizottság nem jár el.
(3) Az atomenergia-felügyeleti szerv a külföldi szakértő szervezet szakértői minőségének eseti megállapításáról
szóló döntését, illetve a nyilvántartásba vételhez szükséges valamennyi adatot 8 munkanapon belül átadja a területi
mérnöki kamara számára, amely haladéktalanul gondoskodik a szakértő adatainak nyilvántartásba vételéről.
A nyilvántartásba vételről a területi mérnöki kamara értesíti a szakértő szervezetet.
(4) Ha az atomenergia-felügyeleti szerv olyan kizáró okot tár fel, amely alapján a szakértő szervezet eseti
engedélyének kiadására nem kerülhetne sor, az eseti engedélyt visszavonja, és haladéktalanul értesíti a területi
mérnöki kamarát.”
10. §		
A Függ. r. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § (1) Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód2. R.) hatálybalépését
megelőzően
a) a „Reaktorfizika, neutronfizika és a nukleáris üzemanyag viselkedése” szakterületre kiadott engedély a Mód2. R.
hatálybalépését követően az 1. mellékletben foglalt táblázat B:4 mezőjében meghatározott „Determinisztikus
biztonsági elemzések – Reaktorfizika, neutronfizika és a nukleáris üzemanyag viselkedése” szakterületen,
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b) a „Termohidraulika” szakterületre kiadott engedély a Mód2. R. hatálybalépését követően az 1. mellékletben foglalt
táblázat B:5 mezőjében meghatározott „Determinisztikus biztonsági elemzések – Termohidraulika, súlyos baleseti
elemzések” szakterületen,
c) a „Villamos technológia – Mérés- és irányítástechnika” szakterületre kiadott engedély a Mód2. R. hatálybalépését
követően az 1. mellékletben foglalt táblázat B:19 mezőjében meghatározott „Mérés- és irányítástechnika”
szakterületen és
d) a „Sugárvédelem” szakterületen kiadott engedély a Mód2. R. hatálybalépését követően az 1. mellékletben
foglalt táblázat B:24 mezőjében meghatározott „Sugárvédelem” szakterületen és a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével a B:32 mezőjében meghatározott „Radioaktív hulladék kezelés” szakterületen
való szakértői tevékenység folytatására jogosít azzal, hogy ennek alapján az engedélyező hatóság hivatalból
módosítja a Mód2. R. hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyeket.
(2) A „Sugárvédelem” szakterületen kiadott engedélyeknek az 1. mellékletben meghatározott „Radioaktív hulladék
kezelés” szakterületen való szakértői tevékenység folytatására jogosítás fenntartásáról a Mód2. R. hatálybalépését
követő egy éven belül, az engedélyező hatóság a szakértői tevékenység folytatására jogosító engedély
felülvizsgálatát követően, az érintett szakértő nyilatkoztatása után dönt.
(3) Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés szerinti módosított engedélyeket hivatalból megküldi a nyilvántartása
szerint érintett szakértők részére, egyidejűleg megteszi az Atv. 19/B. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás
módosítása érdekében szükséges intézkedéseket.
(4) A Mód2. R.-rel megállapított, a nukleáris és más radioaktív anyagok szállítása szakterületre vonatkozó engedély
új képesítési feltételei nem érintik a Mód2. R. hatálybalépése előtt kiadott nukleáris és más radioaktív anyagok
szállítása szakterületre vonatkozó engedélyek hatályát.”
11. §

(1) A Függ. r. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Függ. r. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12. §		
A Függ. r.
a)
6. § (1) és (6) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében és 5. alcím címében a „szakértő”
szövegrész helyébe a „szakértő és szakértő szervezet” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdésében a „szakértő” szövegrészek helyébe a „szakértő és szakértő szervezet” szöveg,
c)
8. § (4) bekezdésében a „kell kérelmeznie” szövegrész helyébe a „kérelmezheti” szöveg,
d)
9. § (2) bekezdésében a „biztosítani kell a szakértők” szövegrész helyébe a „biztosítani kell a szakértői
tevékenységet végzők” szöveg,
e)
13. §-ában a „10. cikkének” szövegrész helyébe a „10. cikkének, a 16. cikk (2) bekezdés b) pontjának, valamint
a 22. cikk (1) bekezdés b) pontjának” szöveg
lép.
13. §		
Hatályát veszti a Függ. r. 6. § (2) bekezdése.
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

29146

1. melléklet a 147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelethez

Az atomenergia alkalmazási körében eljáró független műszaki szakértői tevékenység szakterületei és az egyes szakterületekhez szükséges képesítési
feltételek és szakmai gyakorlat
A
1

Sorszám

C

D

E

Szakterület megnevezése

Leírás

Képesítési feltétel

Gyakorlat

Biztonsági funkciók, mélységben tagolt
védelem elve, biztonsági rendszerek,
biztonsági osztályba sorolás, atomerőmű
tervezési alapja, nukleáris biztonságra való
tervezés elvei.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– energetikai mérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus vagy
2. reaktortechnikai szakmérnöki felsőfokú
végzettség vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterületen végzett kutatási, speciális
számítási, elemzési munkák, publikációk,
tervezési tevékenység, nemzetközileg
elfogadott kódokkal végzett, elemző,
tervellenőri tevékenység.

Fluxuseloszlás, sokszorozási tényező
számítása, töltettervezés, forrócsatornaszámítás, kiégésszámítás, in-core és ex-core
zónamonitorozás.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– energetikai mérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus vagy
2. reaktortechnikai szakmérnöki felsőfokú
végzettség vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterületen végzett kutatási, speciális
számítási, elemzési munkák, publikációk,
a nemzetközileg elismert kódok
valamelyikével végzett elemzések.

2

1.

Általános nukleáris biztonság,
nukleáris biztonságra való
tervezés elvei

3

2.

Determinisztikus biztonsági
elemzések

4

2.1.

Determinisztikus biztonsági
elemzések – Reaktorfizika,
neutronfizika és a nukleáris
üzemanyag viselkedése
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B

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– energetikai mérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus vagy
2. reaktortechnikai szakmérnöki felsőfokú
végzettség vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterületen végzett kutatási, speciális
számítási, elemzési munkák, publikációk,
a nemzetközileg elismert kódok
valamelyikével végzett elemzések.

3.

Valószínűségi biztonsági
elemzések

A PSA elméleti háttere, módszerei
és eszközei, nukleáris létesítmények
PSA elemzései, PSA modellek futtatása,
PSA eszközök alkalmazása.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– energetikai mérnök,
– villamosmérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– informatikus vagy
2. reaktortechnikai szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterületen végzett kutatási, speciális
számítási, elemzési munkák, publikációk,
a nemzetközileg elismert kódok
valamelyikével végzett elemzések.

7

4.

Gépészet

8

4.1.

Gépészet – emelőgépek

Emelőgépek, gépészeti berendezések,
gépelemek felépítése, működése,
véges elemes számítási módszer,
rezgésszámítások, földrengésállóság,
öregedés.

1. BSc vagy MSc szintű gépészmérnök vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

Tervezési, méretezési, konstruktőri
tevékenység, laboratóriumi és helyszíni
vizsgálat, gyakorlat, nemzetközileg
elfogadott kódokkal végzett, elemző,
tervellenőri tevékenység.

9

4.2.

Gépészet – energetikai és
áramlástani gépek

Gépészeti berendezések, gépelemek
felépítése, működés, véges elemes
számítási módszer, rezgésszámítások,
földrengésállóság, öregedés.

1. BSc vagy MSc szintű gépészmérnök vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

Tervezési, méretezési, konstruktőri
tevékenység, laboratóriumi és helyszíni
vizsgálat, gyakorlat, nemzetközileg
elfogadott kódokkal végzett, elemző,
tervellenőri tevékenység.

10

4.3.

Gépészet – épületgépészet

Csővezetékek, fűtéstechnika, légtechnika,
világítástechnika, gázellátás.

1. BSc vagy MSc szintű gépészmérnök vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

Tervezési, méretezési, konstruktőri
tevékenység, laboratóriumi és helyszíni
vizsgálat, szerelési és üzembehelyezési
gyakorlat.

6

29147

Hőtan, áramlástan, egy- és kétfázisú
áramlások modellezése, alkalmas
számítógépi kódok, üzemelő és leállított
reaktor, mint hőforrás, fűtőelem-tárolók
termodinamikája, konténmenten belüli
folyamatok modellezése, forrástag
meghatározása.

2.2.
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Determinisztikus biztonsági
elemzések – Termohidraulika,
súlyos baleseti elemzések

5

Nyomástartó berendezések

12

5.1.

Nyomástartó berendezések

Biztonsági osztályba sorolt nyomástartó
berendezések és azok tartószerkezeteinek
tervezése, gyártása, szerelése, próbái,
túlnyomásvédelme, üzem közbeni
ellenőrzése, élettartam értékelése.

1. BSc vagy MSc szintű gépészmérnök vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség és
mindegyik esetben a nukleáris szabályozó
hatóság által elfogadott szabványban
előírt képesítés vagy annak megfelelő
hazai szakképzettség.

Nyomástartó berendezések tervezésére,
üzem közbeni ellenőrzésére vonatkozó
szabványok (PNAE, KTA, egyéb) alapján
végzett tervezési, állapotértékelési,
elemzési, ellenőrzési gyakorlat.

13

5.2.

Nyomástartó berendezések –
(ASME BPVC III.)

Nukleáris létesítmények berendezéseinek
konstrukciós szabályai (MSZ 27003).
Tervezési specifikáció, tervezési jelentés,
túlnyomásvédelem, terhelések, élettartamértékelés, öregedéskezelés. Atomerőművi
berendezések időszakos vizsgálati
szabályai (MSZ 27011). Atomerőművek
üzemeltetése és karbantartása
(MSZ 27020).

1. BSc vagy MSc szintű gépészmérnök vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség és
mindegyik esetben az ASME BPVC III. kötet
XXIII. mellékletében meghatározott
ismereteket és a XI. kötet kijelölt részeit
magában foglaló tanrendű, szervezett
szakértő mérnökképzés.

Nukleáris nyomástartó berendezések
ASME BPVC alapján végzett konstrukciós,
tervezési, üzem közbeni ellenőrzési,
koncepciókészítési, legalább 4 éves
gyakorlat.

14

6.

Anyagtudomány,
anyagvizsgálat

Nukleáris technikában alkalmazott
anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálati
módszerek, öregedésvizsgálatok.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– energetikai mérnök,
– villamosmérnök,
– vegyészmérnök,
– szakirányú szakmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész vagy
2. az 1. pontban foglaltakkal egyenértékű
felsőfokú szakképzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel, illetve anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve helyszíni vizsgálati
tevékenység során szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 126. szám

5.

29148

11

Nukleáris létesítmények építészeti
kérdései, földrengésvédelem; tűzállóság;
hermetikus nyílászárók és falátvezetések
tömítései, hermetikus burkolatok;
biológiai védelmi szerkezetek; speciális
vasbeton szerkezetek (sugárvédő
nehéz- és hidrátbetonok); hermetikus
nyílászárók; az atomerőmű hermetikus
határolószerkezetei, öregedés (a nukleáris
létesítményeken alkalmazott passzív
szerkezetekre vonatkozó öregedéskezelés
és állapotvizsgálat).

1. BSc vagy MSc szintű
– építész,
– építészmérnök,
– építőmérnök vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

Épületszerkezetekkel, építményekkel,
illetve anyagokkal végzett laboratóriumi,
illetve helyszíni vizsgálati tevékenység
során szerzett tapasztalat, tudományos
publikációk, jelentések, tervezési,
tervellenőri, kivitelezői gyakorlat.

Villamos technológia –
erősáramú villamos
technológia

Nukleáris létesítmények villamosenergiaellátási rendszerének felépítése,
a kialakítás biztonsági követelményei,
üzemeltetésének szabályai, tűzállóság,
öregedés, rezgésállóság.

1. BSc vagy MSc szintű
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel, illetve anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve helyszíni vizsgálati
tevékenység során szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.

Villamos technológia –
gyengeáramú villamos
technológia

Távközlési rendszerek, tv-hálózatok,
számítógépes hálózatok, tűzvédelmi
rendszerek, beléptetőrendszerek,
az informatika bizonyos része stb.

1. BSc vagy MSc szintű villamosmérnök
vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű üzemmérnöki, mérnöki
felsőfokú szakképzettség vagy
4. az 1–3. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel, illetve anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve helyszíni vizsgálati
tevékenység során szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.

7.

Építészet, statika,
épületszerkezetek,
épületszerkezeti anyagok

16

8.

Villamos technológia

17

8.1.

18

8.2.
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1. BSc vagy MSc szintű
– villamosmérnök,
– mérnök informatikus,
– energetikai mérnök,
– gépészmérnök,
– vegyészmérnök vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű üzemmérnöki, mérnöki
felsőfokú szakképzettség vagy
4. az 1–3. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel, illetve anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve helyszíni vizsgálati
tevékenység során szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.

Vegyészet – vízkémia

Vízüzemi stratégiák, víztisztítók működése,
pótvíz-előállítás, korróziós folyamatok.

1. BSc vagy MSc szintű
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– mérnök-fizikus,
– fizikus,
– vegyész vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel, illetve anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve helyszíni vizsgálati
tevékenység során szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.

Vegyészet – radiokémia

Radioizotópok kimutatása, adszorpciós/
deszorpciós folyamatai, viselkedésük
fűtőelemekben és hűtőközegekben.

1. BSc vagy MSc szintű
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– mérnök-fizikus,
– fizikus,
– vegyész vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel, illetve anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve helyszíni vizsgálati
tevékenység során szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.

Mérés- és irányítástechnika

20

10.

Vegyészet

21

10.1.

22

10.2.
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Technológiai mérések: helyzet-, nyomás-,
forgalom-, hőmérsékletmérések,
irányítástechnika (hagyományos
vagy programozható vezérlések és
szabályozások), jelfeldolgozás és archiválás,
tűzállóság, öregedés, rezgésállóság.

9.

29150

19

10.3.

24

11.

Vegyészet – nukleáris kémiai
technológia

Radioizotópok elválasztása, dúsítás,
fűtőelem-gyártás, reprocesszálás,
radioaktív hulladékok kezelése, fűtőelemállapotok értékelése.

1. BSc vagy MSc szintű
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– mérnök-fizikus,
– fizikus,
– vegyész vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel, illetve anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve helyszíni vizsgálati
tevékenység során szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.

Sugárvédelem

Dózismennyiségek, dozimetria, ionizáló
sugárzások hatása élő szervezetre,
sugárbiztonsági normák, sugárvédelem
műszaki szempontok, biológiai védelem
számítása; nukleáris méréstechnika;
radioaktív sugárzások mérési módszerei,
detektorok típusai, spektrometria,
radiográfia.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– egészségügyi mérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– informatikus,
– orvos,
– fizikatanár,
– kémiatanár vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség
és mindegyik esetben átfogó fokozatú
sugárvédelmi végzettség.

A sugárvédelem területén kutatási, mérési,
elemzési, baleset-elhárítási, nukleáris
biztonsági felügyelői tevékenység.
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12.

Proliferáció-állóság

Nemzetközi és hazai szabályozás, nukleáris
biztosítéki (safeguards) eszközök és
ellenőrzések, nyilvántartó szoftverek
kezelése, jelentésküldő szoftverek kezelése;
nukleáris és radioaktív anyagokkal
kapcsolatos törvényszéki vizsgálatok
méréstechnikai háttere, nyomszakértői
munka és a mérési munka összehangolása,
eredmények értékelése. Nukleáris
létesítmények proliferáció-állósági
elemzése.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– informatikus vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség,
és mindegyik esetben átfogó fokozatú
sugárvédelmi végzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.

29152
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13.

Nukleáris védettség

Őrzés-védelem, információbiztonság,
fizikai védelem technikai és adminisztratív
alrendszerével kapcsolatos tervezési
követelmények, veszélyességi skála.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– okleveles katonai vezető,
– okleveles biztonság- és védelempolitikai
szakértő,
– had- és biztonságtechnikai mérnök,
– okleveles rendészeti vezető,
– rendőrtiszt,
– informatikus vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség,
és mindegyik esetben átfogó fokozatú
sugárvédelmi végzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 126. szám

26

29153

14.

Nukleáris és más radioaktív
anyagok szállítása

Radioaktív és nukleáris anyagok
csomagolása, szállítása, sugárvédelem,
engedélyezési mechanizmus; radioaktív
és nukleáris anyagok biztonságba
helyezésére, átmeneti tárolására
alkalmazott küldeménydarabok, illetve
csomagolások.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– közlekedésmérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– informatikus,
– védelmi igazgatási,
– katasztrófavédelmi
felsőfokú képzettség vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség,
és mindegyik esetben átfogó fokozatú
sugárvédelmi, továbbá a radioaktív
anyagok szállítására kiterjedő, az érintett
szállítási alágazatra érvényes veszélyesáruszállítási biztonsági tanácsadói végzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.

29154
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15.

Nukleárisbaleset-elhárítás

Baleseti felkészülés, intézkedési
tervek készítése, forrástagbecslés,
terjedésszámítás, radioaktív kibocsátás
hatásainak csökkentése.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– informatikus,
– orvos,
– fizikatanár,
– kémiatanár,
– védelmi igazgatási,
– katasztrófavédelmi
felsőfokú képzettség vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség,
és mindegyik esetben átfogó fokozatú
sugárvédelmi végzettség.

A nukleáris balesetek elhárítására való
felkészülés műszaki és adminisztratív
tervezése, szervezése, végrehajtása,
nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatok
előkészítése, levezetése és értékelése,
a nukleárisbaleset-elhárítási
óvintézkedésekről hozandó döntések
megalapozása, előkészítése és
az óvintézkedések végrehajtása terén
szerzett gyakorlat.

29

16.

Minőségügy, irányítási
rendszerek

Minőségközpontú irányítási
rendszerek tervezése, felügyelete és
működtetése, minőségellenőrzés és
megfelelőségértékelés, projektek
minőségbiztosításának felügyelete.

1. BSc vagy MSc szintű
– minőségirányítási mérnök,
– minőségbiztosítási mérnök vagy
2. minőségügyi szakmérnök vagy
szakember vagy
3. minőségirányítási szakmérnök vagy
szakember.

Minőségügy terén tervezési tevékenység,
felülvizsgálati gyakorlat, nemzetközileg
elfogadott kódokkal végzett, igazolt
elemző, ellenőri, nukleáris biztonsági
felügyelői tevékenység, publikációk,
előadások, validált vizsgálati jelentések.
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Atomerőmű üzemeltetése

Az engedélyköteles üzemeltetési
alapdokumentumok módosítása, azok
üzemeltetésre gyakorolt hatása.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus
képzettség vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

Az atomerőmű üzemeltetésével, valamint
az üzemeltetési alapdokumentumokkal,
azok kialakításával, módosításával
kapcsolatos gyakorlat.
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18.

Tűzvédelmi rendszerek

Tűzmegelőzés, automata tűzoltó
rendszerek, tűzkockázat-analízis,
személyzet tűzvédelme, villamos
rendszerek és kábelek tűzvédelmi
intézkedései.

1. BSc vagy MSc szintű
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– gépészmérnök vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű üzemmérnöki, mérnöki
felsőfokú szakképzettség vagy
4. az 1–3. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel, eljárásokkal kapcsolatos
helyszíni vizsgálati tevékenység során
szerzett tapasztalat, publikációs
tevékenység, engedélyezési, tervezési,
kivitelezési, üzemeltetési gyakorlat.
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19.

Radioaktív hulladék kezelés

Folyékony hulladékok, szilárd hulladékok,
gáznemű hulladékok kezelése, tárolása.

1. BSc vagy MSc szintű
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– mérnök-fizikus,
– fizikus,
– vegyész vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség,
és mindegyik esetben átfogó fokozatú
sugárvédelmi végzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel, illetve anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve helyszíni vizsgálati
tevékenység során szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.
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20.

Környezetvédelem

Környezeti hatótényezők elemzése,
környezetvédelmi monitoringrendszerek,
települési (kommunális) hulladékok és
szennyvíz kezelése.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– egészségügyi mérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– informatikus,
– orvos,
– építőmérnök,
– fizikatanár,
– kémiatanár vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség,
és mindegyik esetben átfogó fokozatú
sugárvédelmi végzettség.

A szakterülethez kapcsolódó specifikus
rendszerekkel, berendezésekkel,
készülékekkel, illetve anyagokkal végzett
laboratóriumi, illetve helyszíni vizsgálati
tevékenység során szerzett tapasztalat,
publikációs tevékenység, engedélyezési,
tervezési, kivitelezési, üzemeltetési
gyakorlat.
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21.

Atomerőmű karbantartása,
létesítmény fenntartása

Karbantartási stratégia, karbantartási
utasítások, megbízhatóság-központú
karbantartás, állapotfüggő karbantartás,
karbantartáshatékonyság-monitorozás.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus
képzettség vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

Az atomerőmű karbantartásával, valamint
a karbantartási alapdokumentumokkal,
azok kialakításával, módosításával
kapcsolatos gyakorlat.
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22.

Emberi tényező, szervezeti
kérdések

Emberi megbízhatósági analízis,
üzemeltetési tapasztalatok
figyelembevétele, személyzet biztosítása,
képzése és minősítése, emberi teljesítmény
monitorozása.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus
képzettség vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

Az atomerőmű üzemeltetésével, valamint
az üzemeltetési alapdokumentumokkal,
azok kialakításával, módosításával
kapcsolatos gyakorlat.
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23.

Ember-gép kapcsolat,
ergonómia

Ergonómiai tervezési program,
emberközpontú tervezés, ember-gép
kapcsolati tervezés, funkcionális
követelmények, folyamat- és kezelési
utasítások.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus
képzettség vagy
2. szakirányú szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal
egyenértékű felsőfokú szakképzettség.

Az atomerőmű üzemeltetésével, valamint
az üzemeltetési alapdokumentumokkal,
azok kialakításával, módosításával
kapcsolatos gyakorlat.
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2. melléklet a 147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelethez

Az atomenergia alkalmazási körében eljáró szakértő szervezetek tevékenységeire vonatkozó
szakterületek speciális szakterületei

1

A

B

Szakterület

Speciális szakterület

2

1. Általános nukleáris biztonság, nukleáris
biztonságra való tervezés elvei

3

2. Determinisztikus biztonsági elemzések

4

2.1. Determinisztikus biztonsági elemzések –
Reaktorfizika, neutronfizika és a nukleáris
üzemanyag viselkedése

2.1.1. Fűtőelem-viselkedés

2.2. Determinisztikus biztonsági elemzések –
Termohidraulika, súlyos baleseti elemzések

2.2.1. Termohidraulika

8
9

3. Valószínűségi biztonsági elemzések

3.0.1. szintű PSA

5
6
7

nincs

2.1.2. Neutronfizika, reaktorfizika
2.1.3. Zóna monitoring
2.2.2. Súlyos baleseti elemzések

10

3.0.2. szintű PSA

11

3.0.3. Külső/belső veszély PSA

12

4. Gépészet

13

4.1. Gépészet – Emelőgépek

nincs

14

4.2. Gépészet – Energetikai és áramlástani gépek

4.2.1. Reaktor és kapcsolódó rendszerek

15

4.2.2 Primerköri biztonsági rendszerek

16

4.2.3. Primerköri segédrendszerek

17

4.2.4. Szekunderköri rendszerek

18

4.2.5. Külső technológiai rendszerek

19

4.2.6. Általános gépészeti tudományok

20

4.2.7. Energetika

21

4.3. Gépészet – Épületgépészet

nincs

22

5. Nyomástartó berendezések

nincs

23

5.1. Nyomástartó berendezések

nincs

24

5.2. Nyomástartó berendezések (ASME BPVC III.)

nincs

25

6. Anyagtudomány, anyagvizsgálat

nincs

26

7. Építészet, statika, épületszerkezetek,
épületszerkezeti anyagok

7.0.1. Településrendezés

27

7.0.2. Geodézia és geoinformatika

28

7.0.3. Építés organizáció

29

7.0.4. Építészet

30

7.0.5. Tartószerkezet

31

7.0.6. Épületszerkezet

32

7.0.7. Épületfizika

33

7.0.8. Épületenergetika

34

7.0.9. Épületvillamosság

35

7.0.10. Geotechnika

36

7.0.11. Földtan (Geofizika, általános földtan)

37

7.0.12. Tűzvédelem

38

7.0.13. Építési szakipar

39

7.0.14. Építési szerelőipar

40

7.0.15. Építőanyag ipar
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41

7.0.16. Közlekedési létesítmények

42

7.0.17. Vízgazdálkodási építmények

43

7.0.18. Bányászati építmények

44

7.0.19. Földalatti műtárgyak

45

7.0.20. Hírközlési építmények

46

7.0.21. Hídszerkezetek

47

8. Villamos technológia

48

8.1. Villamos technológia – Erősáramú villamos
technológia

49

8.1.1. Villamos főberendezések – transzformátor
8.1.2. Villamos főberendezések – generátor

50

8.1.3. Villamos főberendezések – motor

51

8.1.4. Villamos hálózatok

52

8.1.5. Villamos elosztók

53

8.1.6. Villamos védelmek és automatikák

54

8.1.7. Erősáramú villamos kábelezés

55

8.1.8. EMC, földelés, villámvédelem, világítás

56

8.2. Villamos technológia – Gyengeáramú villamos
technológia

nincs

57

9. Mérés- és irányítástechnika

9.0.1. Biztonsági irányítástechnikai rendszerek és
rendszerelemek

58

9.0.2. Konvencionális irányítástechnikai rendszerek és
rendszerelemek

59

9.0.3. Telekommunikációs rendszerek és
rendszerelemek

60

9.0.4. Szimulátorok

61

9.0.5. Technológiai komputerbiztonság

62

9.0.6. Meteorológia

63

9.0.7. Környezetállóság, elektromágneses
kompatibilitás

64

10. Vegyészet

65

10.1. Vegyészet – vízkémia

10.1.1. Primerköri vízüzem

66

10.1.2. Szekunderköri vízüzem

67

10.1.3. Pótvíz előállítás

68

10.2. Vegyészet – radiokémia

10.2.1. Laboratóriumi analitikai mérések

69

10.2.2. Folyamatos analitikai mérőrendszerek

70

10.2.3. Radiokémiai mérések és elemzések

71

10.3. Vegyészet – nukleáris kémiai technológia

10.3.1. Dekontaminálási technológiák

72

11. Sugárvédelem

11.0.1. Személyi dozimetria

73

11.0.2. Technológiai dozimetria

74

11.0.3. Környezeti kibocsátások ellenőrzése

75

12. Proliferáció-állóság

nincs

76

13. Nukleáris védettség

nincs

77

14. Nukleáris és más radioaktív anyagok szállítása

14.0.1. Friss üzemanyag szállítása

78

14.0.2. Kiégett üzemanyag szállítása

79

14.0.3. Radioaktív hulladékok szállítása

80

15. Nukleárisbaleset-elhárítás

nincs

81

16. Minőségügy, irányítási rendszerek

nincs

82

17. Atomerőmű üzemeltetése

nincs

83

18. Tűzvédelmi rendszerek

nincs
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84

19. Radioaktív hulladék kezelés

85

19.0.2. Szilárd hulladékok kezelése

86
87

19.0.1. Folyékony hulladékok kezelése
19.0.3. Gáznemű hulladékok kezelése

20. Környezetvédelem

20.0.1. Környezeti hatótényezők elemzése

88

20.0.2. Környezetvédelmi monitoring rendszerek

89

20.0.3. Települési (kommunális) hulladékok és
szennyvíz kezelése

90
91

21. Atomerőmű karbantartása, létesítmény
fenntartása

92

21.0.1. Karbantartási stratégia
21.0.2. Reliability Centered Maintenance (RCM)
analízis
21.0.3. Állapotfüggő karbantartás, diagnosztikai
rendszerek

93

22. Emberi tényező, szervezeti kérdések

nincs

94

23. Ember-gép kapcsolat, ergonómia

nincs
”

A Kormány 148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz
csak az adatkezelő önkormányzat, valamint a képviselő-testület és annak szervei, gazdálkodási szakrendszer
esetén az önkormányzat, a képviselő-testület és annak szervei vagy az önkormányzat által alapított költségvetési
szerv férjen hozzá, azzal, hogy a 3. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti szakrendszerben tárolt adatokhoz kizárólag
az önkormányzati adóhatóság férhet hozzá.”
(2) Az R. 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az interfészes csatlakozás a 3. melléklet szerinti adatoknak az önkormányzati adattárház számára történő
automatizált elektronikus átadhatóságának biztosításával valósul meg.”
(3) Az R. 8/A. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Csatlakozását megelőzően az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati költségvetési szerv szolgáltatási szerződést
köt a Kincstárral. A szolgáltatási szerződés]
„a) alapján az önkormányzati költségvetési szerv kizárólag a 3. § (2) bekezdés a) és d) pontja szerinti szakrendszerhez
csatlakozhat,”
(4) Az R. 8/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az önkormányzati költségvetési szerv az önkormányzati ASP rendszerhez a csatlakozás kezdeményezését
követő év január 1-jével csatlakozhat, a csatlakozást a megelőző év július 31-éig kezdeményezheti.
Az önkormányzati költségvetési szerv a csatlakozás időpontjáról és módjáról a Kincstárral – ha az önkormányzati
költségvetési szerv csatlakozása az önkormányzati ASP rendszerhez kötelezően csatlakozók ellátását nem
veszélyezteti – megállapodik.”
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(5) Az R. 9. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kincstár az önkormányzati adattárházban tárolt adatok tekintetében adatkezelői feladatokat lát el. Ennek keretében
a Kincstár)
„b) az érintett helyi önkormányzat számára a saját álnevesített adatai, valamint a helyi önkormányzat és
az önkormányzati érdekszövetségek számára más helyi önkormányzatok álnevesített adataiból összesített és
átlagolt, így összehasonlításra és elemzésre alkalmas adatai vonatkozásában,”
(rendszeres és eseti adatlekérdezést, adatösszegzést és adatszolgáltatást végez.)
(6) Az R. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az önkormányzati adattárházban tárolt álnevesített adatok ismételt megszemélyesítését a saját adataik
tekintetében kizárólag a helyi önkormányzatok végezhetik el.”
(7) Az R. 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. § (1) A 2018. január 1. napjáig az önkormányzati ASP rendszerhez már csatlakozott önkormányzatokon túl
a) 2019. január 1-jéig csatlakoznak az önkormányzati ASP rendszer
aa) valamennyi szakrendszeréhez az 5. melléklet szerinti helyi önkormányzatok, az interfésszel csatlakozók
kivételével,
ab) 3. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott szakrendszereihez a megyei önkormányzatok,
b) 2019. június 1-jéig csatlakoznak az interfészes csatlakozók, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.
(2) Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, akkor a 3. § (2) bekezdés
f ) pontja szerinti szakrendszerhez csak a Htv. 44. § (2) bekezdésében rögzített határnaptól csatlakozik; 2019. június
1-jétől azonban a 3. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti adatok teljes körének automatizált elektronikus
átadását biztosítania kell az önkormányzati adattárház számára.
(3) A 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti települési portál rendszer használata a helyi önkormányzat számára nem
kötelező. A rendszer használatával vagy használatának mellőzésével kapcsolatos igényét a helyi önkormányzat
évente egyszer, a tárgyévet megelőző év június 30-áig jelezheti a Kincstár számára. Az önkormányzati ASP rendszer
a portálszolgáltatást az igény jelzését követő év január 1-jétől biztosítja vagy szünteti meg. A települési portál
felületére feltöltött tartalmakért az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén is a helyi
önkormányzat felel.
(4) A (3) bekezdésben megjelölt igényt a 2019-es évre vonatkozóan a települési önkormányzat az önkormányzati
ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését követő
30 napon belül jelezheti.
(5) Az e §-ban megjelölt végső csatlakozási időpontnál korábbi csatlakozásra a Kincstár és a helyi önkormányzat
megállapodása alapján kerülhet sor.
13. § (1) Interfésszel az a helyi önkormányzat csatlakozhat, amelynek interfészes csatlakozására az e-közigazgatásért
felelős miniszter legkésőbb 2018. május 31-ig az engedélyt megadta.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyi önkormányzatnak az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.
(VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül jeleznie kell, ha
a) az interfész kiépítésével határidőre nem készül el, vagy
b) egyéb okból rendszercsatlakozással kíván csatlakozni.
Ekkor az e-közigazgatásért felelős miniszter az interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulását visszavonja, és
a helyi önkormányzat 2019. január 1-jétől rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez.
(3) Ha az e-közigazgatásért felelős miniszter álláspontja szerint valószínűsíthető, hogy a teljes körű interfész
kiépítésével a helyi önkormányzat a csatlakozási határidőre nem készül el, vagy az interfész technikai megvalósítása
nem megfelelő, az e-közigazgatásért felelős miniszter az interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulását
visszavonja. Ebben az esetben a helyi önkormányzat rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP
rendszerhez. A rendszercsatlakozás időpontjára a (7) bekezdést kell alkalmazni.
(4) Az interfésszel csatlakozó helyi önkormányzatok a 3. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti,
a 2018. évre vonatkozó végleges adataikat a Kincstár által meghatározott interfész-specifikációnak megfelelően
2019. augusztus 1-jéig az önkormányzati adattárházba feltöltik.
(5) A (4) bekezdésben megjelölt időpontig a 2017. és 2018. évben rendszercsatlakozással csatlakozott helyi
önkormányzatok 2018. évre vonatkozó végleges adatainak adattárházba töltését is el kell végezni.
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(6) Az interfészengedéllyel rendelkező helyi önkormányzatok üzemszerű adattárháztöltési képességét szűkített
adatkörön a Kincstár próbaüzem során már előzetesen is monitorozza. A próbaüzem időtartamát a Kincstár
közzéteszi.
(7) 2019. június 1-jét követően az interfésszel csatlakozott helyi önkormányzat az e-közigazgatásért felelős
miniszternél kezdeményezheti a rendszercsatlakozásra történő csatlakozást. A rendszercsatlakozás időpontját
az e-közigazgatásért felelős miniszter a Kincstárral együtt állapítja meg.
(8) A Kincstár – a 3. melléklet szerinti adatok nyilvántartását szabályozó előírások 2019. évi módosításokhoz
kapcsolódó adatstruktúra-változásokat is figyelembe véve – az interfész-specifikáció teljes körű, végleges változatát
legkésőbb 2019. március 15-ig az érintett önkormányzatok rendelkezésére bocsátja.
14. § (1) Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
alapján az önkormányzati ASP központhoz csatlakozott önkormányzatokat e rendelet alkalmazásában csatlakozott
önkormányzatnak kell tekinteni.
(2) Az Mötv. 114. § (3) bekezdése alkalmazásában a csatlakozás végső időpontjának a rendszercsatlakozás
határidejét kell tekinteni.
(3) A Htv. 44. §-a alkalmazásában az önkormányzati ASP rendszer önkormányzati adórendszerét a Kincstár által
rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszernek kell tekinteni.
(4) A csatlakozási időpontot megelőző év vonatkozásában a zárási, évváltási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatokat a korábban alkalmazott szoftverrel kell elvégezni.”
2. §		
Az R. 5. mellékletének lábjegyzetében a „(4) és (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésében” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszi az R.
a)
1. § 2. pontjában a „jogosultságkezelés,” szövegrész,
b)
14/A–16. és 18. §-a,
c)
4. melléklete.

2. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. §-a a következő (8) és
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A helyi önkormányzat – választása szerint –
a) a képviselő-testület és annak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott szervei
esetében egyaránt az önkormányzat saját nevére szóló hivatali tárhelyét használja, vagy
b) az önkormányzati hivatali tárhely használata mellett a képviselő-testület egyes szervei részére jogosult önálló
hivatali tárhelyet is használni.
(9) Ha a helyi önkormányzat – a (8) bekezdés b) pontja alapján – több hivatali tárhellyel rendelkezik, akkor ezek
vonatkozásában köteles az ügyfeleket, valamint az együttműködő szerveket arról tájékoztatni, hogy melyik hivatali
tárhelyet milyen célra lehet igénybe venni.”

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 149/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a következő 5/A–5/D. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, Fonyód belterület 10232/16 és 10232/18 helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlanok, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítás eredményeként kialakított
ingatlanokon megvalósuló beruházás tekintetében a parkolóhelyek kialakításánál az építmények, illetve
önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint meghatározott számú
személygépkocsi legalább 40%-ának elhelyezését kell biztosítani az adott telken vagy az 1. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott telkek valamelyikén vagy együttesén.
(2) Az (1) bekezdés szerint kialakítandó gépjármű-várakozóhelyek esetén 5 db személygépkocsi-parkoló kiváltható
1 db autóbusz-várakozóhely kialakításával úgy, hogy minimum 50 db személygépkocsi-parkolót biztosítani kell.
5/B. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, Fonyód belterület 10232/16 és 10232/18 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítás eredményeként kialakított ingatlanokon
a) végzett építési tevékenység esetén az e rendelkezés hatálybalépésekor hatályos, Fonyód Város Helyi Építési
Szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tekintetében a Vt14 jelű településközponti vegyes elnevezésű építési
övezet beépítési szabályait kell figyelembe venni azzal, hogy a Fonyód Város Településrendezési Terve Belterületi
Szabályozási Tervében meghatározott „építési övezet jele”, „övezeti határ”, „területfelhasználási egység határa” és
„szabályozási vonal” jelmagyarázatokat és jelöléseket nem kell figyelembe venni,
b) elhelyezhető üdülőrendeltetésű épület és üdülőtábor.
5/C. § A Beruházással érintett területekre a mindenkor hatályos településrendezési eszközöket az 5/A. §-ban és
az 5/B. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy ha a településendezési eszköz az 5/A. § vagy
az 5/B. § szerinti sajátos szabályokkal ellentétes vagy azokkal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor azt
nem kell alkalmazni.
5/D. § A Beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során
az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő
telekhatár-rendezés még nem történt meg.”
2. §		
Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 149/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
5/A–5/D. § rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is
alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
2. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.3. és
12.4. alpontjában, továbbá a 17. és 25. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 25. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 23. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A tervtanács elnöke)
„c) a helyi építészeti-műszaki tervtanács esetében a települési önkormányzat főépítésze, amennyiben a tárgyalandó
tervdokumentáció tervezője a települési önkormányzat főépítésze, abban az esetben a tervtanács elnöke
a b) pontban kijelölt személy.”
2. §		
Az R1. 5. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A központi építészeti-műszaki tervtanács tagja a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti szakterületéről
megbízott személy.
(6) Ha a hatósági eljárásban a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét vitatják, az építés
helye szerinti települési önkormányzat főépítésze helyett tervtanácsi tag a működési területén illetékes, állami
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott által kijelölt, az állami
főépítészre vonatkozó képesítési követelményekkel rendelkező személy.
(7) Az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti épületek építészeti-műszaki dokumentációjának véleményezésekor – ha
a világörökségi területet vagy annak látványát érinti – a központi építészeti-műszaki tervtanács tagja a kulturális
örökség védelméért felelős miniszter által kijelölt, a világörökségi szakterületet képviselő tag.”
3. §		
Az R1. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 9. § (2) bekezdés c) pont szerinti építészeti-műszaki dokumentáció másodfokú építésügyi hatósági
eljáráshoz kapcsolódó véleményezése esetén a tervtanácsi eljárásban bírálóként, elnökként és tagként nem vehet
részt az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásban az elsőfokú döntésbe beépült tervtanácsi vélemény kiadásában
bírálóként, elnökként vagy tagként részt vett személy.”
4. §		
Az R1. 9. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A központi építészeti tervtanács feladata, hogy)
„c) véleményezze az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti épület építészeti-műszaki dokumentációját.”
5. §

(1) Az R1. 11. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó építészeti-műszaki dokumentációnak az alábbi munkarészeket kell
tartalmaznia:)
„g) a településképi követelményeknek való megfelelés bemutatása.”
(2) Az R1. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti épület építészeti-műszaki dokumentációjának a (3) bekezdésben foglaltak
mellett az alábbi munkarészeket is tartalmaznia kell:
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a) a tervezéssel érintett teleknek vagy telkeknek a 2 km sugarú környezetéhez a településképi illeszkedését
igazoló leírását a tömegalakításra, anyaghasználatra, színezésre, rálátás és látványvizsgálatra, településkarakterre
vonatkozóan,
b) a tervezéssel érintett telekhez vagy telkekhez legközelebb eső világörökségi vagy világörökségi várományos
helyszín látvány- és sziluett-érzékeny pontjairól, továbbá a tervtanács elnöke által javasolt pontokról készített
látvány és sziluett vizsgálatot,
c) az épületnek a szomszédos építményekre gyakorolt benapozási és vetett árnyék vizsgálatát,
d) a közlekedési munkarészt, amely tartalmazza a közúti és a közösségi közlekedés hálózatkapacitásának, valamint
a gépjármű-várakozóhelyek kapacitás vizsgálatát és a várható többletterhelés hatáselemzését,
e) világörökségi területet vagy annak látványát érintő esetben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes
értéke megóvására irányuló követelményeknek való megfelelés bemutatását.”
6. §

(1) Az R1. 13. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A tervtanácsi tárgyalásra a következők szerinti esetben meg kell hívni:)
„c) a központi építészeti-műszaki tervtanács esetén a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti szakterületét
képviselő tagját,”
(2) Az R1. 13. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tervtanácsi tárgyalásra a következők szerinti esetben meg kell hívni:)
„d) az 5. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével a központi és a területi építészeti-műszaki tervtanács esetén
az illetékes önkormányzati főépítészt,”
(3) Az R1. 13. § (2) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A tervtanácsi tárgyalásra a következők szerinti esetben meg kell hívni:)
„e) az 5. § (6) bekezdésében foglalt esetekben a működési területén illetékes, állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott által kijelölt, az állami főépítészre vonatkozó
képesítési követelményekkel rendelkező személyt,
f ) a központi építészeti-műszaki tervtanácsok esetén az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti épületek építészeti-műszaki
dokumentációjának véleményezésekor – ha a világörökségi területet vagy annak látványát érinti – a kulturális
örökség védelméért felelős miniszter által kijelölt, a világörökségi szakterületet képviselő tagot.”

7. §		
Az R1. 15. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az építészeti-műszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv
megfelel-e)
„c) a településképi követelményeknek.”
8. §		
Az R1. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos
módosításáról szóló 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 3. § (1) bekezdés
c) pontját és (2) bekezdés g) pontját, 5. § (5)–(7) bekezdését, 7. § (1a) bekezdését, 9. § (2) bekezdés c) pontját, 11. §
(3) bekezdés g) pontját és (4) bekezdését, 13. § (2) bekezdés c)–f ) pontját, 15. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontját és
c) pontját, 16. § (4) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő építésügyi hatósági eljárásokban is
alkalmazni kell.”
9. §		
Az R1.
a)
3. § (2) bekezdés g) pontjában a „hitelesíti a tervtanácsi” szövegrész helyébe a „hitelesíti és kiadmányozza
a tervtanácsi” szöveg,
b)
11. § (3) bekezdésében az „építészeti-műszakidokumentációnak” szövegrész helyébe az „építészeti-műszaki
dokumentációnak” szöveg,
c)
15. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „telepítés, településkép” szövegrész helyébe a „telepítés
településképbe való illeszkedés” szöveg,
d)
16. § (4) bekezdésében az „annak (3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „annak (2a) és (3) bekezdés
szerinti” szöveg
lép.
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2. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) A miniszter az e rendeletben és más jogszabályban meghatározott egyes feladatait az országos főépítész útján
látja el. Az országos főépítészt a miniszter – az általa vezetett minisztérium állományába tartozó személyek közül –
bízza meg. A miniszter közvetlenül jár el, ha hatósági eljárásban a központi tervtanács szakmai véleményét vitatják.”
11. §		
Az R2.
a)
2. § (2) bekezdésében az „az építésügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az építésügyi
szabályozásért és építéshatósági ügyekért, valamint a településfejlesztésért és településrendezésért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdésében az „az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe
az „a miniszter” szöveg
lép.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) Az építtető vagy meghatalmazottja az előzetes szakhatósági állásfoglalás, az építészeti-műszaki tervtanácsi
vagy településképi vélemény megkéréséhez szükséges dokumentumokat az elektronikus gyűjtő tárhelyre tölti
fel, melyekhez a szakhatóságnak, a tervtanács elnökének, a települési önkormányzat polgármesterének, a fővárosi
önkormányzat főpolgármesterének hozzáférést biztosít. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi
környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018.
(II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: KNEKr.) kijelölt hatóság KNEKr. szerinti településképi véleményét
(a továbbiakban: kiemelt településképi vélemény), a polgármester vagy főpolgármester a településképi véleményét,
az építészeti-műszaki tervtanács a véleményét, a szakhatóság az állásfoglalását a véleményezett és elektronikusan
záradékolt dokumentációval együtt ugyanezen tárhelyre tölti fel.”
13. §		
Az R3. 24. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
[Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának (a továbbiakban: elvi építési keretengedélyezés)
megindításával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetését. Igazolni kell, hogy]
„a) a 23. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a települési önkormányzat polgármestere
településképi véleményében az építési tevékenységet engedélyezésre javasolta, vagy”
14. §		
Az R3. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési tevékenység
a) engedélyezését a kiemelt településképi vélemény vagy településképi véleményében a polgármester nem
javasolta, vagy
b) az Étv. 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti és a központi építészeti tervtanács szakmai véleményében
engedélyezésre nem ajánlotta.”
15. §		
Az R3. 32. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez – a THSZ-ben összevonható kérelmezett eljárásoktól függően – mellékelni kell)
„e) az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti esetben annak igazolását, hogy az építészeti-műszaki tervtanács szakmai
véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta.”
16. §

(1) Az R3. 33. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az Étv. 19. § (4) bekezdés szerinti esetben az építésügyi hatóság a kérelmet elutasítja, ha a központi építészetiműszaki tervtanács a szakmai véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre nem ajánlotta.”
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(2) Az R3. 33. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[A telepítési engedély tárgyában hozott döntés rendelkező része az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül
– a (4) bekezdés szerinti tartalomtól függően – tartalmazza:]
„j) az építészeti-műszaki tervtanács véleményét.”
17. §

(1) Az R3. 35. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az IÉSZ megindításához – az IÉSZ-ben összevonható kérelmezett eljárástól függően – mellékelni kell)
„d) az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti esetben annak igazolását, hogy az építészeti-műszaki tervtanács szakmai
véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta,
e) a d) pontban foglaltak kivételével annak igazolását, hogy a települési önkormányzat polgármestere településképi
véleményében az építési tevékenységet engedélyezésre javasolta.”
(2) Az R3. 35. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az építésügyi hatóság az integrált építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység
engedélyezését
a) a települési önkormányzat polgármestere településképi véleményében nem javasolta,
b) az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti esetben a központi építészeti tervtanács szakmai véleményében nem ajánlotta.”

18. §		
Az R3. 71. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A másodfokú építésügyi hatóság az eljárás megindulását követően öt napon belül, amennyiben a fellebbezés tartalma)
„c) érinti a központi építészeti tervtanácsnak az első fokú határozatba beépült véleményét, kikéri a miniszter által
vezetett központi építészeti tervtanács”
(véleményét, aki, illetve amely azt tizenöt napon belül köteles megadni.)
19. §		
Az R3. a következő 77/B. §-sal egészül ki:
„77/B. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos
módosításáról szóló 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr4.) megállapított 2. §
(5) bekezdését, 14. § (1) bekezdését, 24. § (1) bekezdés a) pontját, 25. § (1) és (3) bekezdését, 32. § (1) bekezdés
e) pontját, 33. § (1) bekezdését és (5) bekezdés j) pontját, 35. § (2) bekezdés d) és e) pontját és (9) bekezdését, 42. §
(4) bekezdés a) pontját, 61. § (4) és (6) bekezdését, 71. § (5) bekezdés c) pontját a Mód. Kr4. hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
20. §		
Az R3.
a)
14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „építési engedélyezési, az összevont és kormányrendeletben
meghatározott esetekben a fennmaradási engedélyezési” szövegrész helyébe az „építési, az összevont és
a fennmaradási engedélyezési eljárást, valamint az összevont telepítési” szöveg,
b)
25. § (1) bekezdésében a „során során” szövegrész helyébe a „során” szöveg,
c)
42. § (4) bekezdés a) pontjában a „véleményt,” szövegrész helyébe a „vélemény vagy” szöveg,
d)
42. § (4) bekezdés a) pontjában a „véleményében” szövegrész helyébe a „véleménye” szöveg,
e)
61. § (4) és (6) bekezdésében az „építésügyért” szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és
építéshatósági ügyekért” szöveg
lép.

4. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R4.) 26. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere településképi véleményezési eljárást
(a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytathat le e rendelet eljárási szabályai szerint]
„a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott, a (2) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásokat
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megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti
területi és központi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, továbbá”
22. §		
Az R4. 33. alcíme a következő 46/F. §-sal egészül ki:
„46/F. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos
módosításáról szóló 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.Kr. 6.) megállapított 26. §
(1) bekezdés a) pontját és 26. § (2) bekezdését a Mód.Kr. 6. hatálybalépésekor folyamatban lévő építésügyi hatósági
eljárásokban és településképi véleményezési eljárásokban is alkalmazni kell.”
23. §		
Az R4.
a)
26. § (2) bekezdésében az „eljárásokhoz” szövegrészek helyébe az „eljáráshoz, valamint az összevont telepítési
eljárás integrált építési engedélyezési szakaszához” szöveg,
b)
45. § (1) bekezdésében a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. december 31-ig” szöveg,
c)
46. § (1) bekezdésében a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. december 31-ig” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezés
24. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 151/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges egyes
jogszabályok módosításairól
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter
– az oktatásért felelős miniszterrel együttműködve – felel.
(2) Az ösztöndíjprogram végrehajtását az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter látja el
azzal, hogy a 4. §-ban meghatározott feladatokat a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) útján
látja el.
(3) Az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezete az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért
felelős miniszter tevékenységét segítő minisztérium költségvetési fejezetében kerül tervezésre.
(4) Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter bocsátja az ösztöndíj programban részt
vevő magyar felsőoktatási intézmények rendelkezésére az ösztöndíj, így a havi pénzbeli juttatás, az önköltség,
a lakhatási támogatás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosításának, valamint a lehetséges
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kiegészítő biztosítás összegét, ideértve a kapcsolódó és szükségszerűen felmerülő, idegennyelv-használatból eredő
költségeket is, továbbá biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének a felsőoktatási intézménynél felmerülő
költségeit, valamint a féléves utazási támogatás összegét.”
2. §		
A Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter
a) javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat
(a továbbiakban: pályázat) eredményéről,
b) az oktatásért felelős miniszter egyetértésének kikérését követően jóváhagyja
ba) a pályázati felhívást és
bb) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát.”
3. §		
A Korm. rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ösztöndíjprogram végrehajtása során az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási,
információs feladatokat a Közalapítvány látja el, ennek során)
„a) kidolgozza az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter és az oktatásért felelős
miniszter egyeztetett iránymutatása alapján a pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési
szabályzatát,”
4. §

(1) A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter az ösztöndíjprogram keretében
pályázatot hirdet meg magyar felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányokra, önköltséges helyre.”
(2) A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában a „hasznosítja.” szövegrész helyébe a „hasznosítja, és” szöveg lép.
(3) A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be, aki)
„e) vállalja, hogy a Közalapítvány felé a 2. § (5) bekezdés f ) pontja alapján kapott támogatás felhasználását hitelt
érdemlően igazolja.”
(4) A Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó magyar felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi
követelményeket. Az ösztöndíj odaítélésének a feltétele az, hogy az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesítsen
a fogadó magyar felsőoktatási intézménnyel.”

5. §		
A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az ösztöndíjszerződésnek tartalmaznia kell)
„g) a 6. § (3) bekezdés e) pontjában megjelölt kötelezettségről szóló tájékoztatást.”
6. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
6. § (3) bekezdés c) pontjában az „és”, valamint
b)
1. mellékletében a „támogatást biztosító”
szövegrész.

2. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 2/A. §
b) pontjában az „emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „egyházakkal való kapcsolattartás
koordinációjáért felelős minisztert” szöveg lép.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 7/2018. (VIII. 13.) MEKH rendelete
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015.
(II. 13.) MEKH rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet 2018. augusztus 15-én lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 7/2018. (VIII. 13.) MEKH rendelethez
„3. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez

A 2017. tárgyévi éves kiegyenlítő fizetések mértéke
A
1.

B

C

A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint

A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint

befizetésre kötelezett

kifizetésre jogosult

2.

Engedélyes megnevezése

FGSZ Földgázszállító Zrt.

Magyar Gáz Tranzit Zrt.

3.

Kiegyenlítő összeg mértéke, Ft

1 271 602 610

–1 271 602 610
”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 4/2018. (VIII. 13.) KKM rendelete
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés e), f ) és k) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet (a továbbiakban:
KKM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény
és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról szóló
17/2017. (XII. 19.) KKM rendelet.
Szijjártó Péter s. k.,

		
		

külgazdasági és külügyminiszter

1. melléklet a 4/2018. (VIII. 13.) KKM rendelethez
1. A KKM rendelet 1. melléklet 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

Állomáshelyek

„91. New York ENSZ NK

B
Devizaalapilletmény

514 154 HUF

C
Külképviseleti besorolás

30%

D

E

F
Óvodáztatási

Lakhatási költségtérítés

Vegyes költségtérítés

szorzó

szorzó

270%

29%

261%”

D

E

F

Lakhatási költségtérítés

Vegyes költségtérítés

szorzó

szorzó

270%

29%

és iskoláztatási
költségtérítés szorzó)

2. A KKM rendelet 1. melléklet 118. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

„118.

Állomáshelyek

New York FK

B
Devizaalapilletmény

514 154 HUF

C
Külképviseleti besorolás

30%

Óvodáztatási
és iskoláztatási
költségtérítés szorzó)

261%”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 385/2018. (VIII. 13.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a Magyarország és Indiana állam közötti kapcsolatok erősítését, valamint a kétoldalú gazdasági és oktatási
együttműködés elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Eric J. Holcomb, Indiana állam kormányzója részére,
a Magyarország és Indiana állam közötti kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok elmélyítését, valamint a kétoldalú
oktatási együttműködés támogatását szolgáló tevékenysége elismeréseként
James Schellinger, Indiana állam kereskedelmi minisztere részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. július 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. július 20.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03199-2/2018.

A Kormány 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról
A Kormány
1. elfogadja a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokat (a továbbiakban: célok) a 2–5. pont szerint az 1. mellékletben
meghatározott fejlesztési programokra (a továbbiakban: programok);
2. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy gondoskodjanak az általuk kezelt programok 2. mellékletben feltüntetett teljes keretére
vonatkozó kötelezettségvállalás megtételéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
Határidő:
2018. december 31.
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3. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatok
ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az általuk kezelt programok végrehajtásáról oly módon, hogy
az 1303/2013/EU rendelet
a)
136. cikke szerinti eljárás ne kerüljön alkalmazásra az általuk kezelt programok esetén, valamint
b)
22. cikk (4) bekezdése szerinti eljárás alkalmazását követően ne kerüljön sor központi költségvetési
többletforrás bevonására;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2018. december 31.
4. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatok
ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az 1. melléklet szerinti, 2018. évi lehívási munkaterv
teljesítéséről az általuk kezelt programok vonatkozásában;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2018. december 31.
5. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatok
ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak a lehívási munkaterv olyan ütemű megvalósításáról, hogy
az 1. melléklet szerinti minimum lehívási tervben megjelölt összegek legalább 75%-ának megfelelő időközi átutalást
teljesítsen az Európai Bizottság az általuk kezelt programok vonatkozásában 2018 végéig;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2018. december 31.
6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az általa kezelt Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz alá tartozó projektek vonatkozásában gondoskodjon 85 milliárd forint kifizetéséről a kedvezményezettek és
szállítók részére;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2018. december 31.
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést
a Kormány számára a célok teljesítéséről és – szükség esetén – tegyen javaslatot az elérendő célokhoz képest
jelentkező elmaradás felszámolását szolgáló intézkedések alkalmazására;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a pénzügyminisztert,
az innovációért és technológiáért felelős minisztert, az agrárminisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert,
hogy a célok teljesítéséhez hozzájáruló munkatársak részére a teljesítménycélokat, teljesítménykövetelményeket
(a továbbiakban együtt: célfeladat) tűzzék ki akként, hogy
a)
az 1. mellékletben foglalt táblázat 2–11. sora szerinti programok esetén a 2–5. pont, az 1. mellékletben foglalt
táblázat 12. sora szerinti program esetén a 3–5. pont, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz esetén a 6. pont
szerinti célok teljesítése esetén a céljuttatás éves összege legfeljebb 6 havi illetménynek, munkabérnek
felelhet meg,
b)
a 2. pont teljesítésének elmaradása esetén a céljuttatás összegét 2 havi illetménynek, munkabérnek
megfelelő összeggel csökkenteni szükséges,
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c)

az 5. pont teljesítésének elmaradása esetén a céljuttatás összegét 3 havi illetménynek, munkabérnek
megfelelő összeggel csökkenteni szükséges,
d)
a 3. pont teljesítésének elmaradása esetén céljuttatás nem fizethető ki,
e)
a mérés időpontja 2018. december 31.,
f)
az 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti minimum lehívási célszámokat elérő vagy meghaladó,
de az 1. mellékletben foglalt táblázat C oszlopa szerinti lehívási terv 100%-át el nem érő teljesítés esetén
a kifizetendő céljuttatás legfeljebb az a) alpont szerint adható – szükség esetén a b) alpont alapján
csökkentett – legnagyobb céljuttatás fele lehet,
g)
a célfeladat mértéke az egyes programok szintjén az irányító hatóságok vonatkozásában egységes legyen, és
a kifizetésre kerülő céljuttatás összege arányos legyen a munkatársak célokhoz történő hozzájárulásával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2018. augusztus 31.
9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium
európai uniós források felhasználása területén koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységei tekintetében
a célok teljesítéséhez hozzájáruló munkatársak részére a célfeladatot tűzze ki akként, hogy
a)
a céljuttatás éves összege legfeljebb 6 havi illetménynek, munkabérnek felelhet meg azzal, hogy a célfeladat
70%-a a 4. pont figyelembevételével, 30%-a egyéni célfeladat formájában kerül meghatározásra,
b)
a mérés időpontja 2018. december 31.;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2018. augusztus 31.
10. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon Magyarország 2019. évi központi költségvetésének tervezése
során a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós
politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport és
12. Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 alcím, 3. Vidékfejlesztési és halászati programok technikai
segítségnyújtása jogcímcsoport, továbbá a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági
és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára forrás biztosításáról a 8. és 9. pont szerinti céljuttatással
összefüggő kifizetések teljesítése érdekében.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz
A 2018. évre vonatkozó lehívási munkaterv az Európai Bizottsághoz 2018-ban benyújtani tervezett
költségnyilatkozatok alapján
A
1.

Programvégrehajtásért felelős
szaktárca

2.

3.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

B

C

D

Lehívási terv

Minimum lehívási terv

2018. december 31-ig

2018. december 31-ig

(millió EUR)*

(millió EUR)*

Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program

437,0

380,0

Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív
Program

15,4

13,4

Program
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Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív
Program

1164,3

1012,4

Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program

589,7

512,7

6.

Versenyképes
Közép-Magyarország
Operatív Program

90,4

78,6

7.

Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program

395,9

344,3

Környezet és
Energiahatékonysági
Operatív Program

343,4

298,6

Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program

239,5

208,3

Vidékfejlesztési Program

287,5

250,0

Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program

11,1

9,7

Hazai irányító hatósággal
rendelkező, bilaterális
Határmenti Európai Területi
Együttműködési Programok

7,0

5,9

3581,2

3113,9

4.

5.

Pénzügyminisztérium

Innovációs és Technológiai
Minisztérium
8.

9.

Miniszterelnökség

10.
11.

12.

Agrárminisztérium

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

13.

Összesen

* EU rész

2. melléklet az 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz
A 2014–2020 programozási időszak operatív programjainak keretösszege
A
1.

Programvégrehajtásért felelős szaktárca

B
Program

C
Keretösszeg*
(milliárd Ft)

Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program

951,89

3.

Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program

34,25

4.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program

2498,93

Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

1200,43

Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív
Program

258,47

2.
Emberi Erőforrások Minisztériuma

5.

6.

Pénzügyminisztérium
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7.

8.

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

9.

Miniszterelnökség

Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program

1215,52

Környezet és
Energiahatékonysági Operatív
Program

1161,34

Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztés Operatív Program

289,96

Vidékfejlesztési Program

1296,60

Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program

16,07

10.
11.
12.

Agrárminisztérium
Összesen

8923,46

* EU és hazai rész

A Kormány 1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az OTP Fáy András Alapítvány támogatásával a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási
kompetenciák támogatására irányuló „OK Projekt 2.0.” folytatása érdekében;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pontban
megjelölt feladat megvalósításához szükséges 850 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 15. Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok alcím, 3. Ifjúságpolitikai feladatok
támogatása jogcímcsoport, 2. Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pontban megjelölt feladat megvalósítása
érdekében, a 2. pont szerint biztosított forrás terhére támogatói okirat kibocsátásáról az OTP Fáy András Alapítvány
részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal
4. felkéri az OTP Fáy András Alapítványt, hogy 2019-től kezdődően évente számoljon be a Nemzeti Pénzügyi
Tudatosság Munkacsoport részére az „OK Projekt 2.0.” eredményeiről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. december 31., majd évente december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1369/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
Magyarország és a nyugat-balkáni régió gazdasági kapcsolatainak élénkítéséhez szükséges kormányzati
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a hazai vállalkozások nyugat-balkáni jelenlétét fokozni szükséges, és azzal, hogy egy
tőkebefektetési alap (a továbbiakban: Nyugat-balkáni Befektetési Alap) létrehozása eredményesen és hatékonyan
járulhat hozzá a magyar gazdasági szereplők versenyképességének javításához a térségben;
2. az új Nyugat-balkáni Befektetési Alap létrehozása érdekében felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy
a pénzügyminiszter bevonásával dolgozza ki annak működési feltételeit, üzleti modelljét, valamint mérje fel
erőforrásigényét;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2018. október 31.
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítsen részletes költség- és ütemtervet tartalmazó előterjesztést
a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírásra került
kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtásával kapcsolatos, 2018. és
2019. években felmerülő feladatokról, annak kiterjesztési lehetőségéről és költségeiről, valamint tegyen javaslatot
az előirányzott együttműködési mechanizmus más nyugat-balkáni országokra való kiterjesztésének módjára.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2018. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről
A Kormány
1. egyetért az Európai Parlament 2018. június 15-én kelt határozatában foglalt azon törekvéssel, amely szerint
szükséges a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a 100%-os állami tulajdonban
lévő gazdasági társaságok, valamint ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságokban használt
szoftverekre, informatikai és kommunikációs berendezésekre potenciálisan veszélyes programok és eszközök – így
a Kaspersky Lab termékeinek – kiszűrése és elhárítása;
2. felhívja a minisztereket, hogy az 1. pont szerinti szervezetek esetében végezze el a szükséges felülvizsgálatot, és
a megtett intézkedésekről tájékoztassa a Nemzetbiztonsági Munkacsoport elnökét;
Felelős:
valamennyi miniszter
Határidő:
2018. október 15.
3. felhívja a belügyminisztert, hogy valamennyi új állami informatikai rendszer üzembe helyezése esetén
gondoskodjon a Nemzetbiztonsági Munkacsoport elnökének tájékoztatásáról, amennyiben az 1. pont szerinti
potenciálisan veszélyes termék alkalmazására kerül sor.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra
kerülő, az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével
kapcsolatos pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról
A Kormány
1. egyetért az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak és az e-Mobilitás
szereplőinek egyedi azonosítóinak összegyűjtésére vonatkozó projekttel (a továbbiakban: projekt), az 1. melléklet
szerint;
2. jóváhagyja a projektnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi, technikai segítségnyújtási pályázati
kiírására történő benyújtását.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

Saját erő (forint)

A projektjavaslat rövid bemutatása

Európai

1.

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

megnevezése

megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projektjavaslat

Hálózatfinanszírozási

tervezett

Eszköz terhére

összköltsége

biztosítandó

(forint)*

támogatás tervezett
összege (forint)

2.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

Az alternatív
üzemanyagtöltők
adatainak és
az e-Mobilitás
szereplőinek egyedi
azonosítóinak
összegyűjtésé-re
vonatkozó projekt

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

52 845 000

42 276 000

10 569 000

A pályázat célja, hogy – az Európai
Bizottság elvárásainak megfelelően –
egységes adatbázis épülhessen
fel az alternatív üzemanyagokkal
kapcsolatos infrastruktúra
töltőpontjaira vonatkozóan, valamint
létrejöjjön egy egységes javaslat
az elektromobilitás szereplői egyedi
azonosításának rendszerére.

* (325,2 Ft/EUR árfolyamon)
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A Kormány 1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról
A Kormány
1. a Budapest V. kerület, belterület 24892 helyrajzi számon nyilvántartott Alkotmány utca alatti mélygarázs beruházás
és felszíni rendezéshez kapcsolódó tervezési és egyéb előkészítő munkák, valamint a Budapest V. kerület, belterület
24891 helyrajzi számon nyilvántartott Agrárminisztérium (az egykori Földművelésügyi Minisztérium) épülete
(a továbbiakban: Agrárminisztérium épülete) rekonstrukcióját célzó beruházással összefüggésben
1.1. az előkészítés keretében elvégzett tervezés alapján egyetért azzal, hogy a Budapest V. kerület, belterület
24892 helyrajzi számon nyilvántartott Alkotmány utca alatti mélygarázs beruházás megvalósítása helyett
a Budapest V. kerület, Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezésére
kerüljön sor, az Alkotmány utcában a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kialakításával, amely magában
foglalja a történelmi Magyarország 1913. évi összeírás szerinti helységneveinek feltüntetését;
1.2. egyetért azzal, hogy a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról
szóló 2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozat]
1. pontjában foglalt, az Agrárminisztérium épülete rekonstrukcióját célzó beruházás kiegészítéseként
az Agrárminisztérium épülete alatt megvalósítandó, a Budapest V. kerület, Alkotmány utca 2. és Kossuth
Lajos tér 12. szám alatti, Budapest V. kerület, belterület 24898 helyrajzi számon nyilvántartott épület
(a továbbiakban: Igazságügyi Palota) és az Agrárminisztérium épülete használóit kiszolgáló mélygarázs
beruházás és a kapcsolódó felszíni rendezés érdekében tervezési és egyéb előkészítő munkák kerüljenek
elvégzésre;
1.3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, és felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját,
hogy gondoskodjanak az 1.1. pont szerinti felszíni rendezés és a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye
megvalósításával kapcsolatos kivitelezési munkáknak, valamint az 1.2. pontban rögzített mélygarázs
megvalósítása és a kapcsolódó felszíni rendezés érdekében szükséges tervezési és egyéb előkészítő
munkáknak a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Társaság) útján történő megvalósításáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának felkérésével
Határidő:
az 1.1. pontban foglaltak tekintetében 2020. május 31.
az 1.2. pontban foglaltak tekintetében 2019. augusztus 31.
1.4. egyetért azzal, hogy
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdése alapján az Országgyűlés
Hivatala az 1.1. pont szerinti kivitelezési munkák finanszírozása érdekében – a kifizetésekhez
kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – a 2018–2020. években
összesen 5 080 000 000 forint összeghatárig kötelezettséget vállaljon,
b)
az 1.2. pont szerinti tervezési és egyéb előkészítő munkák finanszírozása érdekében – a 2025/2017.
(XII. 22.) Korm. határozattal a feladat megvalósítására biztosított forráson felül – a 2018. évben
további 381 000 000 forint kerüljön biztosításra;
1.5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1.4. pont szerinti – a 2018. és 2019. évi központi
költségvetésben már biztosított forrásokon felül szükséges – költségvetési források biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2018. évi forrás tekintetében azonnal
a 2020. évi forrás tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése keretében
1.6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, és felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját,
hogy gondoskodjanak a Budapest V. kerület, 24892 helyrajzi számon nyilvántartott Alkotmány utca felszíni
rendezése és az Alkotmány utcában tervezett Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének megvalósításával
kapcsolatos kivitelezési munkákhoz szükséges finanszírozás biztosítása érdekében a Társaság részére
támogatás nyújtásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának felkérésével
Határidő:
azonnal
1.7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, és felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját, hogy
az Agrárminisztérium épülete alatt megépítendő mélygarázs megvalósításához szükséges tervezési és
egyéb előkészítő feladatok ellátása és a feladatok ellátásához szükséges finanszírozás biztosítása érdekében
intézkedjen a Társasággal fennálló, az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciójához szükséges tervezési
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és egyéb előkészítési feladatok ellátására kötött támogatási szerződés módosításáról azzal, hogy a módosítás
tartalmazza az 1.2. pont szerinti mélygarázs tervezésére, felszíni rendezésre és egyéb előkészítő munkák
ellátására vonatkozó feladatellátási kötelezettséget, illetve az 1.4. pont b) alpontjában rögzített forrás
Társaság részére történő rendelkezésre bocsátását;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának felkérésével
Határidő:
az 1.4. pont b) alpontja szerinti forrás rendelkezése állását követően azonnal
1.8. egyetért azzal, hogy az Agrárminisztérium épülete rekonstrukcióját célzó beruházás megvalósulását
követően az Agrárminisztérium épületébe az Agrárminisztérium szervezete kerüljön elhelyezésre,
ennek megfelelően és a 2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban felhívja
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, és felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját, hogy a Társaság
útján gondoskodjanak a rekonstrukcióval kapcsolatos tervezési és egyéb előkészítő feladatok lefolytatásáról
és elvégzéséről, illetve a tervezési program és tervek elkészítéséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának felkérésével
Határidő:
az 1.4. pont b) alpontja szerinti forrás rendelkezése állását követően azonnal
2. a Budapest V. kerület, 24834/1 helyrajzi számon nyilvántartott Vértanúk tere (a továbbiakban: Vértanúk tere)
gyalogosprioritású átalakítása keretében, a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését
végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat] 3. pont c) alpontjában foglaltakkal összhangban, valamint
különös figyelemmel arra, hogy a Vértanúk tere 2018. február 15. napjának hatályával a Kiemelt Nemzeti Emlékhely
részévé vált,
2.1. egyetért azzal, hogy
a)
a Vértanúk tere átépítéséhez szükséges tervezésre és kivitelezésre sor kerüljön,
b)
a Vértanúk tere az átépítést követően – a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság délre tartó autóbuszjáratait kivéve – autómentes övezetté váljon,
c)
az a) és b) alpont megvalósítása érdekében a Szabadság téren található mélygarázs kijárata
áthelyezésre kerüljön;
2.2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját,
hogy működjenek közre a 2.1. pontban rögzített, a Vértanúk terének átépítésével kapcsolatos tervezési és
kivitelezési munkáknak a Társaság útján történő megvalósításában;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának felkérésével
Határidő:
a 2.1. pont a) és b) alpontja tekintetében 2019. november 1.
a 2.1. pont c) alpontja tekintetében 2020. november 1.
2.3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, és felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját, hogy
gondoskodjanak a 2.1. pontban rögzített, a Vértanúk terének átépítésével kapcsolatos tervezési és kivitelezési
munkákhoz szükséges finanszírozás biztosítása érdekében a Társaság részére támogatás nyújtásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának felkérésével
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 6. pontjában meghatározott,
az Igazságügyi Palota rekonstrukciója határidőben történő megvalósítása érdekében intézkedjen a Néprajzi
Múzeum Igazságügyi Palota épületéből való kiköltöztetéséről és elhelyezéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. december 31.
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Igazságügyi Palota rekonstrukciója
határidőben történő megvalósítása érdekében gondoskodjon a Politikatörténeti Intézet Igazságügyi Palotára
vonatkozó használati jogának megszüntetéséről, illetve a Politikatörténeti Intézet Igazságügyi Palotából való
kiköltözésére vonatkozó koncepció elkészítéséről;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2018. augusztus 31.
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5. egyetért azzal, hogy a Társaság útján megvalósuló állami projektekhez kapcsolódó egyes épületek, épületrészek
üzemeltetése a projektek befejezését követően a felesleges párhuzamosságok elkerülésével és egységes
üzemeltetési rendszer kiépítésével valósuljon meg, ennek érdekében
5.1. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a pénzügyminisztert, továbbá felkéri
az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját, hogy gondoskodjanak a Társaság útján az üzemeltetési koncepció
elkészítéséről;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a pénzügyminiszter, az
Országgyűlés Hivatala főigazgatójának felkérésével
Határidő:
2018. december 31.
5.2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 5.1. pont szerinti üzemeltetési koncepció elkészítésének finanszírozása
érdekében gondoskodjon 20 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
14. Steindl Imre program támogatása alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5.3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, és felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját,
hogy gondoskodjanak az 5.1. pont szerinti üzemeltetési koncepció elkészítéséhez szükséges finanszírozás
biztosítása érdekében a Társaság részére támogatás nyújtásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának felkérésével
Határidő:
az 5.2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1373/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség
Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Honvédség Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis (a továbbiakban: Központi Raktár) állami
beruházás keretében történő megvalósításával;
2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az 1. pontban meghatározottak megvalósításához szükséges beruházás
érdekében olyan szerződések megkötésére intézkedjen, melyek biztosítják, hogy az elkészült Központi Raktár
a Magyar Állam tulajdonába, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe kerül;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
jóváhagyja, hogy a honvédelmi miniszter a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében
az 1. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében több költségvetési év előirányzatait érintő kötelezettséget
vállaljon legfeljebb 10 500 000 000 forint értékben;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
4. az 1. pontban foglalt feladatok végrehajtásának finanszírozása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a költségvetési előirányzatok felhasználásának alakulását figyelembe véve vizsgálja meg egyszeri jelleggel,
legfeljebb 10 500 000 000 forintnak a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére, a honvédelmi kiadások
és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló
1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1. pontja szerint meghatározásra kerülő támogatási főösszeget meghaladóan
történő biztosításának lehetőségét;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 4. pont szerinti forrás biztosításához szükséges kormánydöntés meghozatala
érdekében a honvédelmi miniszter bevonásával külön kormány-előterjesztést nyújtson be.
Felelős:
pénzügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
a forrásigény felmerülése függvényében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1374/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ működéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ működéséhez és köznevelési feladatainak
ellátásához szükséges támogatásban részesüljön a fenntartó Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és
Működtető Közalapítvány által;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Audi Hungaria Iskola működése kapcsán szükséges költségek
2018. évi biztosítása érdekében, az ahhoz szükséges 150 000 000 forint összegű forrás rendelkezésre állásáról
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 5. Köznevelési
szerződések jogcímcsoport terhére gondoskodjon;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az adott évre megállapított köznevelési támogatás
egyedi támogatás részének 150 000 000 forinttal történő megemeléséhez szükséges forrás biztosításáról
a 2019–2022. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 5. Köznevelési szerződések jogcímcsoport terhére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019–2022. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1375/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a BorgWarner Oroszlány Korlátolt Felelősségű Társaság és a BorgWarner Hungary Korlátolt Felelősségű
Társaság magyarországi nagybefektetőkkel 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)
a BorgWarner Oroszlány Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 111.;
cégjegyzékszáma: 11-09-008172), valamint
b)
a BorgWarner Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 111.;
cégjegyzékszáma: 11-09-023216)
között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1376/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának a „Bentlakásos programok az SDG-ben” tárgyú beszerzése
közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (5) bekezdése
alapján a Magyarországi Református Egyház Zsinata „Bentlakásos programok az SDG-ben” tárgyú beszerzése
körében a helyszín és az ellátás biztosítására vonatkozó projektelemek tekintetében felmentést ad a Kbt. 5. §
(3) bekezdésének alkalmazása alól.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1377/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a Magyar Művészeti Akadémia részére többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága által a 2018. évben – a Magyar Művészeti
Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény alapján, hatósági eljárás keretében – megállapított művészjáradék
folyósításához többletforrás biztosítása szükséges;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében a 2018. évben
szükséges 780 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet, 1. MMA Titkársága cím,
1. MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcím javára, az alábbi ütemezésben:
a)
első ütem: 470 000 000 forint,
b)
második ütem: 310 000 000 forint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2. pont a) alpontja tekintetében azonnal
a 2. pont b) alpontja tekintetében 2018. október 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1378/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
1. Hatályát veszti az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1379/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a „8 db nagykapacitású motorvonat beszerzése a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság részére” című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított
jogkörében eljárva egyetért a „8 db nagykapacitású motorvonat beszerzése a MÁV-START Vasúti Személyszállító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére” című projektjavaslatnak az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] szerint kiemelt projektként történő nevesítésével.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. pont f ) alpont faa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
egyetért azzal, hogy
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program)
„faa) 2. beruházási prioritásának e programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 113,06%-áig,”
(legyen kötelezettség vállalható, és a felszabaduló források terhére újabb kötelezettség csak a Kormány jóváhagyásával
legyen vállalható,)
4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „503,667”
szövegrész helyébe az „519,293” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1379/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz
Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65j. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(Felhívás
azonosító jele)

(B)
(Projekt megnevezése)

(C)
(Támogatást igénylő
neve)

(D)

(E)

[Projekt indikatív
támogatási kerete

(Szakmai elvárások)

(Mrd Ft)]

„

65j.

IKOP-2.1.0-15

8 db nagykapacitású
motorvonat beszerzése
a MÁV-START Vasúti
Személyszállító
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
részére

MÁV-START Zrt.

39,00 (becsült
támogatási
intenzitás: 100%)

Nagykapacitású,
160 km/h sebességű
elővárosi villamos
motorvonatok
beszerzése ETCS2
felszereltséggel.
”
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A Kormány 1380/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról és a hazai építőipari
vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 8 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli
kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;
az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. június 30.
2. A hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az építőipari ágazat, valamint az építőipari kivitelezéshez
szorosan kapcsolódó építészmérnöki és mérnöki tevékenységet végző vállalkozások technológiai korszerűsítésének,
hatékonyság-növelésének támogatása érdekében gondoskodjon]
„1. a 2018. évben összesen 16 000 000 000 forint központi költségvetési többletforrás biztosításáról a központi
költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
64. Belgazdasági feladatok alcím, 5. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére
irányuló támogatás jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter az innovációért és technológiáért felelős miniszter közreműködésével
Határidő:
azonnal”
3. A Határozat
a)
nyitó szövegrészében a „nemzetgazdasági minisztert” szövegrész helyébe a „pénzügyminisztert, valamint
az innovációért és technológiáért felelős minisztert” szöveg, valamint a „gondoskodjon” szövegrész helyébe
a „gondoskodjanak” szöveg,
b)
2. és 3. pontjában a „XV. Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium” szöveg, valamint a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe
a „pénzügyminiszter az innovációért és technológiáért felelős miniszter közreműködésével” szöveg
lép.
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miniszterelnök
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1. melléklet az 1380/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

20

372728
XI.
297102

32

Alcím
szám

64

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

5

Kiemelt
előir.
szám

K8

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

8 000 000 000

-8 000 000 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

forintban
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Fejezet
szám

XVII.
372728

Cím
szám

20

Alcím
szám

64

Jogcím
csop.
szám

5

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

forintban
A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

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 módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

8 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
8 000 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

8 000 000 000
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A Kormány 1381/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi
fedezet biztosításáról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és
fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás maradéktalan megvalósítása
érdekében
1.1. egyetért azzal, hogy a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás mindösszesen
legfeljebb 7 416 668 651 forint összegű költségvetési forrásból valósuljon meg;
1.2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon
az 1.1. alpont szerinti beruházás megvalósításához szükséges legfeljebb 4 345 300 000 forint többletforrás
rendelkezésre állásáról az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2019. évben legfeljebb 2 172 650 000 forint,
b)
a 2020. évben legfeljebb 2 172 650 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évben a felmerülés ütemében
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
1.3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi az emberi erőforrások minisztere számára, hogy a 2019. és 2020. évekre vonatkozóan
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházással összefüggésben a központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelési előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények
fejlesztése és kezelése alcím, 31. A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás
jogcímcsoport terhére éven túli kötelezettséget vállaljon az 1.2. alpont szerinti éves ütemezéssel.
2. A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló
1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat 3. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A Kormány
az Illés Labdarúgó Akadémia működési feltételeinek hosszú távú biztosítása érdekében)
„d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a c) pontban megjelölt forrásnak az a) pont szerinti célra történő
biztosítása érdekében a felhasználásáról kössön támogatási szerződést az Illés Sport Alapítvánnyal
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1382/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a Göd város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Göd város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Göd külterület 039/73, 039/74, 039/76, 039/77, 039/99, 039/100, 039/101, 039/102, 039/103, 039/104,
039/105, 039/106, 039/107, 039/109, 039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117,
039/118, 039/119, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144,
039/145, 039/146, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 039/157,
039/158, 039/159, 039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175, 039/176, 039/177,
039/178, 039/179, 047/9, 047/10, 047/11, 050/14, 050/15, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17, 053/18,
053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/7, 055/8, 057/1, 057/2, 057/3, 057/4, 057/5, 057/6,
057/7, 057/8, 057/9, 057/10, 057/11, 057/12, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/17, 057/18, 057/19, 057/20, 057/21,
057/22, 057/23, 057/24, 057/25, 057/26, 057/29, 057/30, 057/31, 057/32, 057/33, 057/34, 057/35, 057/36, 057/37,
057/38, 057/39, 057/40, 057/41, 057/42, 057/43, 057/44, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/51, 057/52,

29190
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057/57, 057/58, 057/59, 058/4, 059/4, 059/6, 059/10, 059/14, 062/11, 062/36, 062/39, 062/45, 062/47, 062/48,
062/44, 081/5, 081/12, 099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 0102/17, 0102/18, 0102/19,
0102/20, 0102/21, 0102/22, 0104/58, 0104/59, 0104/60 és 0104/128 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen
földrészletekből telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a Göd város területén található egyes földrészletek megszerzéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrás
biztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) 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, 71. Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása cím
javára 2 151 554 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére külön pályázat és
kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeit meghatározó egy vagy több támogatói okirat alapján Göd Város Önkormányzata részére 2 151 554 000
forint visszatérítendő támogatást nyújtson az ipari terület adásvételéhez;
3. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pontban foglalt támogatói okiratban a támogatás visszafizetésének határidejét
2019. december 31. napjában kösse ki;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa Göd Város Önkormányzata számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

IX.
376128

71
K8

359017

2
K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

2 151 554 000
-2 151 554 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
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

I. n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

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

Összesen

2 151 554 000

III. n.év

IV. n.év

2 151 554 000

29191

29192
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A Kormány 1384/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, az önkormányzat szervezésében megvalósuló
beruházási feladatok 2018. évi finanszírozásáról
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 fejezetben az 57. Göd város
infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási feladatok 2018. évi finanszírozása cím létrehozását;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 57. Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási feladatok 2018. évi
finanszírozása cím javára 1 333 236 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére külön pályázat és
kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként egy vagy több részletben, a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján Göd Város Önkormányzata részére
támogatást nyújtson;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa Göd Város Önkormányzata számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

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

57

359017

2

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

forintban
Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai
Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási feladatok 2018.
évi finanszírozása

IX.
375051

Cím
név

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

1 333 236 000

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Egyéb működési célú kiadások
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1. melléklet az 1384/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz

-1 333 236 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
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.

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
1 333 236 000

III. n.év

IV. n.év

1 333 236 000

29193

29194
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A Kormány 1385/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a Göd város területén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület
fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
beruházási célterületté nyilvánítja a Göd város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Göd
külterület 049/1, 049/3, 058/2, 058/3, 059/13, 059/15, 059/16, 064, 079, 081/3, 081/4, 081/6, 081/8, 081/9, 081/10
és 081/11 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások végleges
befejezését követően kialakított földrészleteket;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Göd külterület 058/3 és 059/13 helyrajzi számú ingatlanok
kapcsán szükséges erdőkivonás, csereerdősítés, telekalakításra irányuló hatósági eljárások és a mezőgazdasági
művelésből történő kivonással összefüggő feladatok ellátásához szükséges bruttó 402 113 750 forint forrás
biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az agrárminisztert, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján gondoskodjon
a 2. pontban részletezett feladatok ellátására a Pilisi Parkerdő Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő
megbízásról és a szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
a 2. pont végrehajtását követően azonnal
4. felhívja az agrárminisztert, hogy az NFA útján gondoskodjon az 2. pontban részletezett, állami tulajdonban álló,
művelésből kivont területekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről és ezt követően azok
átadásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság részére;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
a 2. pontban részletezett feladatok végrehajtását követően azonnal
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 71. Göd Város
Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása cím létrehozását;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 71. Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása cím javára 143 597 639 forint
egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
7. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 6. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére külön pályázat és
kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeit meghatározó egy vagy több támogatói okirat alapján Göd Város Önkormányzata részére támogatást
nyújtson ipari terület előkészítéséhez szükséges ideiglenes bekötőút létesítéséhez;
8. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 6. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa Göd Város Önkormányzata számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

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

IX.
376128

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai
71

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása
K8

359017

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2

143 597 639

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Egyéb működési célú kiadások

-143 597 639

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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1. melléklet az 1385/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

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

Cím
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
143 597 639

III. n.év

IV. n.év

143 597 639

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1386/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
egyes fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló
kormányhatározatok módosításáról
1. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének
a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a)
2. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg,
b)
3. pontjában a „felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „felhívja az emberi erőforrások
miniszterét” szöveg, a „Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „Felelős: emberi erőforrások
minisztere” szöveg,
c)
4. pontjában az „a nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe az „az emberi erőforrások miniszterét”
szöveg,
d)
7. pontjában a „felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „felhívja az emberi
erőforrások miniszterét” szöveg, a „2018. február 28.” szövegrész helyébe a „2019. szeptember 30.” szöveg,
a „2018. július 31.” szövegrész helyébe a „2019. január 30.” szöveg, a „Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter”
szövegrész helyébe a „Felelős: emberi erőforrások minisztere” szöveg,
e)
8. pontjában az „a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész
helyébe az „az emberi erőforrások miniszterét” szöveg, a „2018. július 31.” szövegrész helyébe
a „2019. február 28.” szöveg, a „Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere” szövegrész
helyébe a „Felelős: emberi erőforrások minisztere” szöveg
lép.
2. A 2017–2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges
intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a)
4. pontjában az „a nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az emberi erőforrások minisztere”
szöveg,
b)
6. pontjában az „a nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe az „az emberi erőforrások miniszterét”
szöveg,
c)
7. pontjában az „azzal, hogy az előkészítési fázisokat az a), b) és e) alpont tekintetében legkésőbb
2018. július 31-ig, a c) alpont tekintetében legkésőbb 2018. november 30-ig, a d) alpont tekintetében
legkésőbb 2018. február 28-ig kell megvalósítani;” szövegrész helyébe az „azzal, hogy az előkészítési fázisokat
az a) és e) alpont tekintetében legkésőbb 2018. december 31-ig, a b) alpont tekintetében legkésőbb
2018. október 31-ig, a c) alpont tekintetében legkésőbb 2018. november 30-ig, a d) alpont tekintetében
legkésőbb 2018. április 30-ig kell megvalósítani;” szöveg,
d)
9. pont a) alpontjában a „7. pont a), b) és e) alpontja tekintetében 2018. augusztus 31.” szövegrész
helyébe a „7. pont a) és e) alpontja tekintetében 2019. január 30., a 7. pont b) alpontja tekintetében
2018. november 30.” szöveg, a „7. pont d) alpontja tekintetében 2018. március 31.” szövegrész helyébe
a „7. pont d) alpontja tekintetében 2018. május 30.” szöveg,
e)
9. pont b) alpontjában a „Határidő: 2018. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „Határidő: Az 5. pont
a) alpontja szerinti beruházás tekintetében 2019. március 31., az 5. pont b) alpontja szerinti beruházás
keretében az Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása megvalósításának kérdése
tekintetében 2019. január 31.” szöveg,
f)
9. pont c) alpontjában a „Határidő: 2018. december 31.” szövegrész helyébe a „Határidő: 2019. február 28.”
szöveg,
g)
9. pont d) alpontjában a „Határidő: 2018. március 31.” szövegrész helyébe a „Határidő: 2018. november 30.”
szöveg,
h)
9. pont e) alpontjában a „Határidő: 2018. augusztus 31.” szövegrész helyébe a „Határidő: 2019. március 31.”
szöveg,
i)
9. pontjában a „felhívja nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „felhívja az emberi erőforrások
miniszterét” szöveg, a „Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „Felelős: emberi erőforrások
minisztere” szöveg,
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j)

k)

10. pont a) és b) alpontjában a „nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „nemzeti vagyon
kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert” szöveg, a „nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe
a „nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter” szöveg,
10. pont b) alpontjában a „nemzetgazdasági minisztert” szövegrész helyébe a „pénzügyminisztert” szöveg,
a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „pénzügyminiszter” szöveg

lép.
3. A Hosszú Katinka Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2018/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a)
2. pontjában a „2018. április 30-ig” szövegrész helyébe a „2018. december 31-ig” szöveg,
b)
6. pont a) alpontjában a „2018. május 30.” szövegrész helyébe a „2019. január 30.” szöveg,
c)
6. pont b) alpontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. február 28.” szöveg,
d)
6. pontjában a „felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával”
szövegrész helyébe a „felhívja az emberi erőforrások miniszterét” szöveg, a „Felelős: nemzeti fejlesztési
miniszter emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „Felelős: emberi erőforrások minisztere”
szöveg,
e)
7. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. február 28.” szöveg, a „felhívja a nemzeti
fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „felhívja az emberi erőforrások miniszterét” szöveg, a „Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „Felelős: emberi erőforrások minisztere” szöveg,
f)
8. pontjában a „felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „felhívja az emberi erőforrások
miniszterét” szöveg, a „Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „Felelős: emberi erőforrások
minisztere” szöveg,
g)
9. pontjában a „felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „felhívja az emberi erőforrások
miniszterét” szöveg
lép.
4. A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint
a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1883/2017. (XI. 30.)
Korm. határozat
a)
3. pontjában az „a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe
az „az emberi erőforrások miniszterét” szöveg,
b)
6. pontjában a „felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával”
szövegrész helyébe a „felhívja az emberi erőforrások miniszterét” szöveg, a „Felelős: nemzeti fejlesztési
miniszter emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „Felelős: emberi erőforrások minisztere”
szöveg,
c)
6. pont b) alpontjában a „2018. március 31.” szövegrész helyébe a „2018. október 31.” szöveg,
d)
7. pontjában a „2018. március 31.” szövegrész helyébe a „2018. október 31.” szöveg, a „felhívja a nemzeti
fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „felhívja az emberi erőforrások miniszterét” szöveg, a „Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „Felelős: emberi erőforrások minisztere” szöveg,
e)
8. pontjában a „felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „felhívja az emberi erőforrások
miniszterét” szöveg, a „Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „Felelős: emberi erőforrások
minisztere” szöveg,
f)
9. pontjában a „felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „felhívja az emberi erőforrások
miniszterét” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési
maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról
és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 4 495 742 800 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XI. Miniszterelnökség fejezetben
keletkezett 1 676 159 342 forint, a XII. Agrárminisztérium fejezetben keletkezett 5 191 767 980 forint,
a XV. Pénzügyminisztérium fejezetben keletkezett 11 481 281 149 forint és a XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezetben keletkezett 8 996 955 715 forint összegű, 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt
költségvetési maradvány 2018. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását;
3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Magyarország 2018. évi központi költségvetésének
címrendjét – e határozat közzétételét követő 5. munkanapi fordulónappal – a 2. melléklet szerint módosítja;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
e határozat közzétételét követő 5. munkanap
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál
a)
az előző években keletkezett költségvetési maradvány előirányzatosításáról,
b)
az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és
azon belül rovat mélységű előirányzatra történő besorolásáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő 2. munkanap
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár útján, 2018. január 1-jei határnappal
a 3. pont szerinti címrendi változás átvezetéséről, és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének teljesített
adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési
adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő 5. munkanap
6. a Kvtv. 45. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési
képviselők 2018. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének
meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló 1247/2018. (V.25.)
Korm. határozat 1. mellékletében meghatározott Tartalék előirányzat terhére 8 051 034 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító

294502

Fejezet
szám

XI.
XVII.

Cím
szám

002994

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
20

358584
XX.

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Kiemelt
előir.
szám

K3
32

30

K8

14

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat felújítása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Országos Mentőszolgálat

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Jogcím
név

Kiemelt előirányzat
neve

Dologi kiadások

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

forintban

A módosítás
következő
évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

300 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 000 000

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
3
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
277201
2
K5
Egyéb működési célú kiadások
XLII.
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873
43
Központi Maradványelszámolási Alap
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
20

Módosítás
(+/-)

1 345 742 800

15

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

850 000 000
-4 495 742 800
forintban
A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

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

294502

358584
002994

277201

Fejezet
szám

XI.
XVII.

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
20

14
20
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1. melléklet az 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz

32

15

30

3

2

Kiemelt
előir.
szám

forintban
A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat felújítása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Országos Mentőszolgálat
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

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.

300 000 000

2 000 000 000
1 345 742 800

850 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
4 495 742 800

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

4 495 742 800

29199

29200

2. melléklet az 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz
ÚJ címrendi besorolás

Régi címrendi besorolás
Jog-

JogÁHT-T

Fejezet

Cím

Alcím

cím-

Jog-

cso-

cím

Megnevezés

Fejezet

Cím

Alcím

cím-

Jog-

cso-

cím

port

port

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
Eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő előirányzatok átrendezésének végrehajtásához
367184

21

20

01

14

00

Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok

17

20

38

21

00

359962

21

20

01

15

00

Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program

17

20

52

00

00

17

20

38

27

00

Eredeti előirányzattal nem rendelkező, megosztásra nem kerülő előirányzatok átrendezésének végrehajtásához
372839

21

20

01

16

00

Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése
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I. Országgyűlés
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.

Cím

Alcím

szám szám

Jog-

Jog-

cím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat neve

Országgyűlés
Pártalapítványok támogatása
265823
12
Tartalék
376062
13
Savköpő Menyét Alapítvány
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
9

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.

forintban
A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-8 051 034
8 051 034
Összesen

I.n.év
8 051 034

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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3. melléklet az 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz

8 051 034

29201

29202
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A Kormány 1388/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
az IKOP-4.1.0-15-2016-00001 azonosító számú („48. sz. főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz
fejlesztése” című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért az IKOP-4.1.0-15-2016-00001 azonosító számú, „48. sz. főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár
szakasz fejlesztése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti
módosításával,
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
c)
hozzájárul a projekt tekintetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségek ingatlanvásárlás
költségtípusra történő – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti mértéket
meghaladó mértékű – átcsoportosításához.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a)
1. pont i) alpontjában a „123,35%-áig” szövegrész helyébe a „133,37%-áig” szöveg,
b)
1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „136,56” szövegrész helyébe a „147,66” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat D:105 mezőjében a „15,14 (90% becsült támogatási intenzitás szerint
csökkentett összeg)” szövegrész helyébe a „11,62 (támogatási intenzitás: 91,41%)” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

1.

2.

Projekt
azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

IKOP4.1.0-15201600001

48. sz. főút
Debrecen–
Nyírábrány,
országhatár
szakasz
fejlesztése

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen
működő
Részvénytársaság

Projekt
támogatási
intenzitása

3.

4.

90%

1. melléklet az …/2018. (…) Korm. határozathoz

E
F
G
H
Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete
Projekt részére a Fejezet Integrált
Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Projekt részére a
előirányzatának (a továbbiakban: IKOPMagyarország központi
előirányzat) hazai társfinanszírozása
költségvetéséről szóló
terhére biztosítandó forrás
törvényben
(Ft)
Projekt Integrált
meghatározott Uniós
Projekt le nem
Közlekedésfejlesztési
fejlesztések fejezet
vonható, az Európai
Operatív Program
(a továbbiakban:
Unió
(a továbbiakban: IKOP)
Fejezet), Állami
(a továbbiakban:
Az EU felé nem
keretében
költségvetési
EU) felé el nem
elszámolható
finanszírozandó
kedvezményezettek
számolható
egyéb költségek
támogatásának összege
sajáterő támogatása
általános forgalmi
IKOP hazai
(Ft)
előirányzata
adó
társfinanszírozás
(a továbbiakban: ÁKST)
(a továbbiakban:
terhére
terhére finanszírozni
ÁFA) IKOP hazai
(Ft)
tervezett támogatás
társfinanszírozás
(Ft)
terhére
(Ft)

523 357 157

58 150 795

152 248 397

0

I

J

K
Változás

L

M

N

O
P
Q
Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai
társfinanszírozása terhére biztosítandó
forrás

Projekt
támogatási
intenzitása

Projekt IKOP
keretében
finanszírozandó
támogatásának
összege
(Ft)

Projekt részére
az ÁKST terhére
finanszírozni
tervezett
támogatás
(Ft)

+1,41%

+11 099 395 732

+1 034 065 016

Az EU felé el nem
Projekt le nem
vonható, az EU felé számolható egyéb
költségek IKOP
el nem számolható
ÁFA IKOP hazai
hazai
társfinanszírozás
társfinanszírozás
terhére
terhére
(Ft)
(Ft)

+3 776 754 439

+2 016 668 660

R

S

T

Projekt
összköltsége
(Ft)

Projekt rövid
bemutatása

18 660 640 196

2×1 sávos főút
burkolatának
11,5 tonnás
tengelyterhelésre
történő
megerősítése.

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai
társfinanszírozása terhére biztosítandó
forrás

Projekt
támogatási
intenzitása

Projekt IKOP
keretében
finanszírozandó
támogatás
összege
(Ft)

Projekt részére
az ÁKST terhére
finanszírozni
tervezett
támogatás
(Ft)

91,41%

11 622 752 889

1 092 215 811

Projekt le nem
Az EU felé el nem
vonható, az EU felé számolható egyéb
költségek IKOP
el nem számolható
ÁFA IKOP hazai
hazai
társfinanszírozás
társfinanszírozás
terhére
terhére
(Ft)
(Ft)

3 929 002 836

2 016 668 660
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1. melléklet az 1388/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1388/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz
Hatályát veszti az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
104a. sora,
b)
E:105 mezőjében a „ , Debrecen belterület 2x2 sávos fejlesztés, illetve kapacitásbővítés” szövegrész.

29203

29204
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A Kormány 1389/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú [„Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely villamos üzem
kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem
előkészítése” című] kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú, „Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely villamos
üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a
II. ütem előkészítése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításához szükséges forrás
biztosításával, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat
a)
1. pont f ) alpont fa) alpont fac) alpontjában a „123,60%-áig” szövegrész helyébe a „142,07%-áig” szöveg,
b)
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „147,740” szövegrész helyébe a „169,816” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

3.

F

G

H

Módosítás előtti forrásszerkezet

1.

2.

1. melléklet az …/2018. (…) Korm. határozathoz

Projekt
azonosító
száma

IKOP3.2.0-15201600019

Projekt
megnevezése

Szabadbattyán
–Tapolca–
Keszthely
villamos üzem
kiépítése a
Balaton körül
I. ütem
(Szabadbattyán–
Balatonfüred)
előkészítése és
kivitelezése és
a II. ütem
előkészítése

Támogatást
igénylő neve

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

Projekt
támogatási
intenzitása

100%

Projekt
módosítás
előtti
összköltsége
(bruttó, forint)

536 109 097

Projekt Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (a
továbbiakban: IKOP)
keretében
finanszírozandó
támogatásának
összege
(nettó, forint)

423 740 000

Projekt le nem
vonható, az Európai
Unió felé el nem
számolható általános
forgalmi adó
finanszírozását
szolgáló forrása
[a központi
költségvetésről szóló
törvényben
meghatározott Uniós
fejlesztések fejezet
Integrált
Közlekedésfejlesztési
OP (IKOP) előirányzat
hazai
társfinanszírozása
terhére] [a
továbbiakban: XIX.
Fejezet IKOP hazai
társfinanszírozás
(ÁFA)]
(forint)

112 369 097

I

J

Változás

Projekt
összköltsége
(bruttó, forint)

+28 004 490 700

Projekt IKOP
keretében
finanszírozandó
támogatásának
összege
(nettó, forint)

+22 076 260 000

K

L

M

N

Módosítás utáni forrásszerkezet

XIX. Fejezet IKOP
hazai
társfinanszírozás
(ÁFA)
(forint)

+5 928 230 700

Projekt
módosítás
utáni
összköltsége
(bruttó, forint)

28 540 599 797

Projekt IKOP
keretében
finanszírozandó
támogatásának
összege
(nettó, forint)

22 500 000 000

XIX. Fejezet IKOP
hazai
társfinanszírozás
(ÁFA)
(forint)

6 040 599 797

Projekt rövid
bemutatása

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 126. szám

1. melléklet az 1389/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz

A projekt célja
vasútvonal
villamosítása a
szükséges egyéb
kiegészítő
munkálatokkal,
valamint központi
forgalomirányítás
megvalósítása a
Balaton körül. A projekt
megvalósítja az
elektromos vasúti kör
és központi
forgalomirányítás
I. ütemének
előkészítését és
megvalósítását,
továbbá a II. ütemének
megvalósításához
szükséges előkészítési
feladatokat.

29205

29206
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A Kormány 1390/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú („Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című) projekt
támogatásának növeléséről
1. A Kormány
a)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján egyetért a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú,
„Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatásának növelésével
az 1. melléklet szerint;
b)
egyetért a Projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 1. prioritásából történő finanszírozásával a KEHOP-1.3.0-15-2016-00016 azonosító számú, „Gyálai
Holt-Tisza rekonstrukciója” tárgyú projekt felszabaduló kerete terhére;
c)
egyetért a Projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2018. augusztus 31.
d)
egyetért a KEHOP-1.3.0-15-2016-00016 azonosító számú, „Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója” tárgyú projekt
támogatási szerződésétől történő elállással.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2018. augusztus 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] 2. mellékletében foglalt
táblázat D:41 mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „3,01” szöveg lép.
4. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 48. sora.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.

A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

KEHOP-1.3.0-15-2015-00006

Derecskei-főcsatorna
korszerűsítése

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság

D
Eredeti támogatás
(bruttó, Ft)

2 200 000 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt

legfeljebb

támogatás legfeljebb

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

806 011 081

3 006 011 081

G

Projekt rövid bemutatása

A Projekt célja a Derecskei-főcsatorna
rekonstrukciós munkálatainak elvégzése,
amely munkálatok eredményeként
javulnak a vízkészletekkel történő
fenntartható gazdálkodás feltételei.
A fejlesztés meglévő csatornamedrek
és műtárgyak újjáépítését, valamint
új műtárgyak létrehozását biztosítja
a térségben. A Projekt sikeres
megvalósítása a vízgazdálkodási
fejlesztéssel érintett területek nagyságát
4800 hektár kiterjedéssel növeli.
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1. melléklet az 1390/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz

29207

29208
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A Kormány 1391/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és
Doborgaz (Dobrohošť) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint
a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti
és Doborgaz (Dobrohošť) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint
a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott
szövegével;
2. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1392/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain Magyarország
képviseletében küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazza a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a küldöttség vezetőjét és tagjait
a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben kijelölje;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási
okiratot állítsa ki;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
4. visszavonja az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről szóló
1511/2016. (IX. 22.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1393/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 2. Rendkívüli Kongresszusán az Egyetemes
Postaegyesület Alapokmánya, az Egyetemes Postaegyezmény és az Általános Szabályzat módosítása
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. mellékletben meghatározott tárgyalási álláspontokat, és ennek tekintetében felhatalmazza
a magyar küldöttséget az Egyetemes Postaegyesület 2. Rendkívüli Kongresszusán Magyarország érdekeinek
képviseletére;
2. felhatalmazza a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert vagy az általa kijelölt személyt
az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya és az Egyetemes Postaegyezmény szövegének az Országgyűlés
utólagos megerősítése fenntartásával történő, valamint az Általános Szabályzat szövegének (a továbbiakban együtt:
Módosítások) a Kormány utólagos jóváhagyása fenntartásával történő végleges megállapítására, amennyiben
az megfelel a magyar érdekeknek;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a Módosítások szövegének végleges
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot állítsa ki;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint
az igazságügyi minisztert, hogy a Módosítások kihirdetéséről szóló jogszabályok tervezetét a Módosítások
szövegének végleges megállapítását követően terjesszék a Kormány elé.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2019. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1393/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz
Tárgyalási álláspont az Egyetemes Postaegyesület 2. Rendkívüli Kongresszusán részt vevő magyar
küldöttség tevékenységéhez
Az UPU 2. Rendkívüli Kongresszusán (Addisz-Abeba 2018. szeptember 3–7.) a magyar küldöttség az alábbi tárgyalási
álláspontokban javasoltak lehetőség szerinti támogatásával, összhangban a Kormány általános politikájának
céljaival és feladataival, valamint az Európai Unió prioritásaival, a magyar nemzeti érdekeket és a közös euroatlanti
értékeket egyidejűleg érvényesítve igyekszik tevékenységét kifejteni.
I. Az UPU integrált projekttervének és elszámolási rendszerének megvalósítása
Javasolt az „Isztambuli Postastratégia” és az UPU 26. Kongresszusán jóváhagyott elvek szerint összeállított UPU által
előkészített integrált projektterv, valamint az elszámolási rendszerre vonatozó javaslat támogatása.
Az integrált terméktervre vonatkozó javaslat figyelembe veszi mind a termékfejlesztés, mind a biztonság
szempontjait, továbbá megfelelő ütemezéssel vezeti be a szükséges termékkategóriákat.
Az integrált termékterv keretében korszerűsített nemzetközi postai portfólió bevezetésével párhuzamosan
szükséges az elszámolási rendszer korszerűsítése is.
II. Az UPU hatékonyabb működésére, valamint a szervezet fenntarthatóságára vonatkozó javaslatok
Az UPU reformjának keretében az előkészített javaslat szerint nincs szükség a szervezeti struktúrák alapvető
megváltoztatására, a szabályozási és operatív feladatok irányítását megfelelően el tudja látni az Igazgatási Tanács,
valamint a Postaforgalmi Tanács, ugyanakkor szükséges közbenső kongresszusok beiktatása annak érdekében,
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hogy a sürgős döntésekkel ne legyen szükséges megvárni a négyévente tartott kongresszusokat, illetve ezek
a döntéshozó fórumok hatékonyan tudják ellátni a rendes kongresszusok döntés-előkészítési feladatait.
Szükséges a 19 európai tagállam javaslatának támogatása, melynek elfogadása esetén az Igazgatási Tanácsnak
– az UPU munkaszervezetét adó Nemzetközi Iroda támogatásával – elő kell készítenie egy javaslatot az UPU
hosszú távú fenntarthatóságát garantáló, szükséges döntésekről, és ezt a 2020-ban tartandó kongresszus elé kell
terjesztenie.
III. Az UPU Alapokmányára vonatkozó a Kongresszusra benyújtott, a tagállamok számára már publikált módosítási
javaslatok tartalmi elemei:
1.
1. cikk módosítása. Javaslattevő: Igazgatási Tanács (CA)
Javasolt támogatni az UPU által előkészített szövegpontosító módosításokat a szervezet kormányközi
jellegének hangsúlyozása érdekében.
2.
2. cikk módosítása. Javaslattevő: Igazgatási Tanács (CA)
Javasolt támogatni azon szövegpontosításokat, amelyek célja a szervezet kormányközi jellegének
megerősítése, valamint a szöveg logikus sorrendjének biztosítása.
3.
Új 2. cikk beiktatása. Javaslattevő: Postaforgalmi Tanács (POC)
Javasolt támogatni azon módosításokat, melyek célja az Unió kormányközi jellegének megerősítése és
az Igazgató Tanács vonatkozásában már használt szövegezéssel való összhang biztosítása.
IV. Az Egyetemes Postaegyezményre vonatkozó, a Kongresszusra benyújtott, a tagállamok számára már publikált
módosítási javaslatok tartalmi elemei:
1.
Új 3.1b. bekezdés, 1. és 2. cikk módosítása. Javaslattevő: Postaforgalmi Tanács (POC)
Az integrált termékterv megvalósítása érdekében javasolt támogatni az alábbi módosítási javaslatokat:
a vakok tárgyaira, valamint az „M” zsákokra vonatkozó rendelkezések kiegészítését, a nyomkövetési
szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések bevezetését (a hatálybalépés időpontja: 2020. január 1.), valamint
a „Törékeny” opcionális kiegészítő szolgáltatásra vonatkozóan.
2.
A 8. cikk módosítása. Javaslattevő: Chile
Javasolt támogatni a nyomkövetési díj beemelését, tekintettel a nyomkövetési szolgáltatásnak az integrált
termékterv szerinti kiterjesztésére.
3.
Az 1. cikk és 4. cikk módosítása. Javaslattevő: Norvégia
Javasolt támogatni Norvégia szövegpontosító javaslatait egyrészt arra vonatkozóan, hogy az UPU eljárásaival
való összhang megteremtése céljából a tagok többségi döntése legyen megszüntetni a jóváhagyás
feltételeit, amennyiben az adott rendelkezés tárgya nem zárja ki a fenntartások lehetőségét, másrészt arra
vonatkozóan, hogy azon fenntartásokat, melyek lehetősége nem kizárt, ne legyen szükséges a tagok
többségének jóváhagyására benyújtani.
V. Az Általános Szabályzatra vonatkozó, a Kongresszusra benyújtott, a tagállamok számára már publikált módosítási
javaslatok tartalmi elemei:
1.
Számos kisebb, illetve szövegpontosító módosítás. Javaslattevő: Igazgatási Tanács (CA)
Az UPU eljárásainak hatékonyabbá tétele, valamint a szövegezés egységesítése érdekében javasolt támogatni
az Igazgatási Tanács (CA) részéről megfogalmazott kisebb, valamint szövegpontosító javaslatait.
2.
Az 1. cikk módosítása. Javaslattevő: Chile, Costa Rica, Panama
Nem javasolt támogatni a módosítási javaslatot, amely új hozzájárulási csoportokat hozna létre a rossz
pénzügyi helyzetben lévő tagállamok helyzetének könnyítésére.
3.
Az 1.3. cikk módosítása. Javaslattevő: Norvégia
Javasolt támogatni Norvégia fenntartási szabályokra vonatkozó egyszerűsítési javaslatát összhangban
az Egyetemes Postaegyezményre vonatkozó módosítási tervezetével.
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A Kormány 1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a kínai fél meghívása alapján Magyarország díszvendégországként vegyen részt a Sanghajban
megrendezésre kerülő Kínai Nemzetközi Import Expo (továbbiakban: Expo) elnevezésű eseményen, amelynek
keretében állítson fel nemzeti pavilont és agrárpavilont;
2. az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében
a)
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az agrárminiszterrel és az innovációs és technológiai
miniszterrel együttműködve – az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű
Társaság, a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a Magyar Turisztikai Ügynökség, valamint az Agrármarketing
Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szükség szerint támogatási szerződés, közszolgáltatási
szerződés vagy egyéb szerződés megkötése útján történő bevonásával – gondoskodjon az Expón történő
színvonalas magyar részvétellel kapcsolatos szervezési, koordinációs és lebonyolítási feladatok ellátásáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
agrárminiszter
innovációs és technológiai miniszter
Határidő:
folyamatos
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 422 341 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím,
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
agrárminiszter
innovációs és technológiai miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2018. december 15.
3. egyetért azzal, hogy a jelen kormányhatározat szerinti beszerzések mentesüljenek a Kormány irányítása alá tartozó
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt
beszerzési tilalom alól.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
297102
XII.

Cím
szám

32

20

333739
280645

XVII.
XVIII.

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

3

K5

36

K5

1
7

Kiemelt
előir.
szám

K1
1

348695

6
XXI.

K5
20

347784

1

12
K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Fejezet
Cím
Alcím
JogJogKiemelt
Államházszám
szám
szám
cím
cím
előir.
tartási egyedi
csop.
szám
szám
azonosító
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Egyéb működési célú kiadások
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Agrármarketing célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai
programok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Turisztikai célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-422 341 000

199 791 000
35 000 000

162 550 000

25 000 000
A módosítás jogcíme

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

333739
280645

XVII.
XVIII.

348695

20

Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

36

1
7

1
6

XXI.

20
1
347784
12
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Agrármarketing célelőirányzat
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai
programok támogatása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Turisztikai célelőirányzat

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

Összesen
azonnal

199 791 000
35 000 000

162 550 000

25 000 000

I.n.év
422 341 000

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

II. n.év

III.n.év
422 341 000

IV.n.év
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XII.

Cím
szám
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A miniszterelnök 106/2018. (VIII. 13.) ME határozata
a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya között kötendő, a Nemzetközi Beruházási Bank
Európai Egységének magyarországi elhelyezéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a pénzügyminiszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya között kötendő, a Nemzetközi Beruházási
Bank Európai Egységének magyarországi elhelyezéséről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a pénzügyminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy
az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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