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III. Kormányrendeletek

A Kormány 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvény 4. § b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. és 31. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 34. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 33. és 35. pontjában, valamint az egyes 
közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4.  § b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése.

2. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről 
szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. 
(VII. 26.) Korm. rendelet 13/A.  § (1)  bekezdésében a  „tizenöt napos fizetési határidővel” szövegrész helyébe 
a „legalább tizenöt napos fizetési határidővel” szöveg lép.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló  
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr.1.) 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos széleskörű lakossági tájékoztatás, valamint az  elkülönített gyűjtés ösztönzése és 
hatékonyságának növelése érdekében a közszolgáltató az ingatlanhasználót folyamatosan tájékoztatja)
„a) a  vegyes, az  elkülönítetten gyűjtött, a  zöldhulladék, a  biohulladék, a  lomhulladék, valamint, ha arra 
a  közszolgáltatási szerződés kiterjed, a  háztartásban képződő veszélyes hulladék elszállításának rendjéről, 
időpontjáról, módjáról, feltételeiről,”

 (2) A Kr.1. 6. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos széleskörű lakossági tájékoztatás, valamint az  elkülönített gyűjtés ösztönzése és 
hatékonyságának növelése érdekében a közszolgáltató az ingatlanhasználót folyamatosan tájékoztatja)
„f ) a  zöldhulladék házi komposztálásának lehetőségéről, esetleges feltételeiről a  települési és lakókörnyezeti 
jellemzőktől függően.”

4. §  A Kr.1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közszolgáltató az  elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot szükség szerinti gyakorisággal, a  vegyes, 
továbbá más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve szállítja el, elkerülve azok keveredését.”
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5. §  A Kr.1.
a) 2. § (1) bekezdés 2. pontjában az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–e) pontjában” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „szilárd halmazállapotú veszélyes hulladék” szövegrész helyébe a „veszélyes hulladék” 

szöveg,
c) 6. § (1) bekezdés d) pontjában az „elérhetőségéről, valamint” szövegrész helyébe az „elérhetőségéről,” szöveg,
d) 6. § (1) bekezdés e) pontjában a „rendjéről.” szövegrész helyébe a „rendjéről, valamint” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a Kr.1. 3. § (1) és (3) bekezdése.

4. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 
68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. 
(III. 31.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésében a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj” szövegrész helyébe 
a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj” szöveg lép.

5. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, 
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kr.2.) 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos. A  közszolgáltató a  megfelelőségi 
vélemény hatályának lejártát megelőző legkésőbb 30 nappal kezdeményezheti a megfelelőségi vélemény további 
legfeljebb egy évig történő meghosszabbítását.
(10) Azon gazdálkodó szervezet megfelelőségének megállapítására, amely a  (3)  bekezdésben foglaltak szerint 
egyedi adatszolgáltatást teljesít, a  (2)  bekezdés, valamint a  (4)–(8)  bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy a (2) bekezdésben meghatározott határidő az egyedi adatszolgáltatás benyújtását követő naptól 
kezdődik.”

9. §  A Kr.2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Ha a Koordináló szerv megállapítja, hogy a közszolgáltató a megfelelőségi vélemény kiadásának feltételeit 
a  Koordináló szerv felhívása ellenére sem teljesítette, úgy a  Koordináló szerv a  megfelelőségi véleményét 
visszavonja, és a közszolgáltató adatait törli a 7. § (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból.
(2) A megfelelőségi vélemény visszavonásáról a Koordináló szerv az ellátásért felelőst azonnal értesíti.
(3) Az  OHKT módosítása esetén a  közszolgáltató az  OHKT megváltozott követelményeinek való megfelelést 
a módosított OHKT-ról szóló kormányhatározat közzétételét követő 7. hónaptól biztosítja.”

10. §  A Kr.2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közszolgáltatási díjról a  Koordináló szerv – a  nem rendszeres, eseti közszolgáltatási tevékenység, valamint 
a 26. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével – negyedévente állít ki számlát legalább 15 napos fizetési határidővel.”

11. §  A Kr.2. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  közszolgáltató azon közszolgáltatási területén, ahol a  számlázásra, díjbeszedésre és a  kintlévőség komplex 
módon történő kezelésére a  közszolgáltató olyan szerződést kötött, amelynek keretében a  másik szerződő fél 
a kockázatok átvállalása mellett ezen feladatok teljes körű ellátását a kiszámlázott közszolgáltatási díj meghatározott 
százalékának megfizetése mellett vállalta, és a  szerződésbe a  Koordináló szerv belépett, a  közszolgáltatási 
díj számlázása olyan gyakorisággal történik, amilyen gyakorisággal a  Koordináló szerv szerződésbe történő 
belépésekor történt.”
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12. §  A Kr.2. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § E rendeletnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Mód. Kr. 2.) 8.  §-ával megállapított 7.  § (10)  bekezdését 
a Mód. Kr. 2. hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.”

13. §  A Kr.2.
a) 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „közszolgáltatási díj” szövegrész helyébe a  „hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási és szolgáltatási díj” szöveg,
b) 6. § (14) bekezdésében a „köteles kifizetni” szövegrész helyébe a „köteles viselni, kifizetni” szöveg,
c) 7. § (7) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „tájékoztatás” szöveg,
d) 23. §-ában az „évente” szövegrész helyébe a „minden év május 31. napjáig” szöveg
lép.

6. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő 
módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a  4.  alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 15b.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az  5.  alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pont a) és b)  alpontjában, 
valamint 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai 
felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős 
intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet] a  következő 
9/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„A közbeszerzésekért felelős miniszter
9/A.  § A  közbeszerzésekért felelős miniszter feladata gyakorlati útmutató és nyomtatványgyűjtemény kibocsátása 
az  Európai Unió strukturális alapjai és Kohéziós Alapjának támogatásaival megvalósuló projektek közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolításához.”

2. §  Az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság vezetője a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott személy.”
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3. §  Az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
a) 16.  § (4)  bekezdésében az „a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos” szövegrész helyébe az „az európai 

uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,
b) 18.  § (6)  bekezdésében az „a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos” szövegrész helyébe az „az európai 

uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,
c) 26.  § (2)  bekezdésében az „a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos” szövegrész helyébe az „az európai 

uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,
d) 27.  § (3)  bekezdésében az  „a Kohéziós Alap közreműködő szervezet felállításáért és működtetéséért” 

szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért” szöveg,
e) 30.  § (2)  bekezdésében az  „A fejlesztéspolitikáért” szövegrész helyébe az  „Az európai uniós források 

felhasználásáért” szöveg,
f ) 30. § (3) bekezdésében az „a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztossal” szövegrész helyébe az „az európai 

uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel” szöveg,
g) 1.  melléklet 7.  pontjában az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 

az „a külgazdasági ügyekért” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
a) 8. § h) pontja,
b) 20. § (3) bekezdése,
c) 20. § (5) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti rendeletben, illetve” szövegrész,
d) 27. § (2) bekezdése.

2. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter és 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározza a  6.  § szerinti ágazati feladatainak ellátása tekintetében feladatkörrel rendelkező 
szervezeti egységeknek az irányító hatósággal való kapcsolattartásának rendjét.”

6. §  A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a következő 7. alcímmel egészül ki:
„7. A közbeszerzésekért felelős miniszter feladatai
8.  § A  közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzi az  operatív programok keretében biztosított támogatások 
felhasználása során lefolytatott közbeszerzési eljárások szabályosságát.”

7. §  A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
 1. 39/B. § (4) bekezdésében a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős 

minisztert” szöveg,
 2. 39/B. § (5) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős 

miniszter” szöveg,
 3. 40.  § (1)  bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős 

miniszter” szöveg,
 4. 40.  § (2)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 

miniszter” szöveg,
 5. 40.  § (3)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 

miniszter” szöveg,
 6. 40/A. § (1) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős 

miniszter” szöveg,
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 7. 40/A. § (2) bekezdésében a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
minisztert” szöveg,

 8. 41.  § (1)  bekezdésében a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
minisztert” szöveg, a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

 9. 42.  § (1)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

10. 42.  § (2)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

11. 42.  § (3)  bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

12. 43.  § (1)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

13. 44.  § (1)  bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

14. 44.  § (2)  bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

15. 44.  § (3)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

16. 44.  § (4)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

17. 44.  § (5)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

18. 44.  § (6)  bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

19. 44.  § (7)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

20. 45.  § (1)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

21. 45.  § (1a)  bekezdésében a „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
minisztert” szöveg, a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

22. 46.  § (2)  bekezdésében a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

23. 114/J.  § (2)  bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

24. 114/J.  § (3)  bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

25. 114/J.  § (4)  bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

26. 114/J.  § (5)  bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

27. 114/J.  § (6)  bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

28. 114/J. § (7) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

29. 3.  mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 
helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,

30. 3.  mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 
helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,

31. 3.  mellékletében foglalt táblázat D:4 mezőjében a  „nemzetgazdasági” szövegrész helyébe 
a „gazdaságpolitikáért felelős” szöveg,

32. 3.  mellékletében foglalt táblázat D:5 mezőjében a  „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe 
az „energiapolitikáért felelős” szöveg,
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33. 3. mellékletében foglalt táblázat D:6 mezőjében a „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe a „közlekedésért 
felelős” szöveg,

34. 3.  mellékletében foglalt táblázat D:7–D:50 mezőjében a  „nemzetgazdasági” szövegrész helyébe 
a „területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős” szöveg,

35. 3. mellékletében foglalt táblázat D:53 mezőjében az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 
helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg

lép.

8. §  Hatályát veszti a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
a) 5. § h) pont ho) alpontja,
b) 9. § (4) bekezdés f ) pontjában az „az” szövegrész,
c) 115. § (4) bekezdésében az „a Miniszterelnökség által” szövegrész.

3. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet
 1. 2.1. pontjában az „A Miniszterelnökségen” szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter által vezetett minisztériumban” szöveg,
 2. 16.1. pontjában az „a központi koordinációs szerv, valamint a Miniszterelnökség, mint a XIX. Uniós fejlesztések 

költségvetési fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az  „az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

 3. 258.1. pontjában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

 4. 329.3. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

 5. 332.2.  pontjában a  „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
minisztert” szöveg, a  „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

 6. 334.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

 7. 335.3.  pontjában a  „központi koordinációs szervnek” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszternek” szöveg,

 8. 338.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

 9. 338.2.  pontjában a  „központi koordinációs szervnek” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszternek” szöveg,

10. 338.3. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

11. 338.4. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

12. 339.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

13. 339.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

14. 340. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

15. 341.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

16. 341.2.  pont nyitó szövegrészében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért 
felelős miniszter” szöveg,

17. 341.2.  pont d)  alpontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

18. 342.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,
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19. 342.2.  pontjában a  „központi koordinációs szervnek” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszternek” szöveg,

20. 343.  pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

21. 344.1.  pontjában a  „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
minisztert” szöveg, a  „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

22. 344.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

23. 345.1.  pontjában a  „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
minisztert” szöveg,

24. 345.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

25. 346.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

26. 347.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

27. 347.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

28. 348.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

29. 348.2.  pontjában a  „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
minisztert” szöveg, a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

30. 349.  pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

31. 352.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

32. 352.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

33. 352.3.  pontjában a  „központi koordinációs szervnek” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszternek” szöveg, a  „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
miniszter” szöveg,

34. 353.  pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

35. 354.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

36. 354.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

37. 354.3. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrészek helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

38. 355.  pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

39. 356.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

40. 356.2.  pontjában a  „központi koordinációs szervet, a  központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe 
a „közbeszerzésekért felelős minisztert, a közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,

41. 357.  pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

42. 560.  pont a)  alpontjában az  „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az  „az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

43. 560.  pont b)  alpontjában az  „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az  „az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
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44. 593.2. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

45. 603.1.  pontjában a  „központi koordinációs szervet” szövegrész helyébe a  „közbeszerzésekért felelős 
minisztert” szöveg,

46. 603.2. pontjában a „központi koordinációs szerven” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumon” szöveg,

47. 604.1. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg, a „központi koordinációs szervnek” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszternek” 
szöveg,

48. 604.2. pontjában a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” 
szöveg,

49. 634.4. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

50. 641.2. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

51. 643.2.  pontjában az  „a Miniszterelnökség szakmailag felelős egyéb szervezeti egységének (pl. 
a  közbeszerzések ellenőrzéséért felelős egység)” szövegrész helyébe az  „az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, továbbá a  közbeszerzésekért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium szakmailag érintett szervezeti egységének” szöveg,

52. 653. pontjában az „a Miniszterelnökség szakmailag felelős egyéb szervezeti egységének (pl. a közbeszerzések 
ellenőrzéséért felelős egység)” szövegrész helyébe az  „az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium, továbbá a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium szakmailag érintett szervezeti egységének” szöveg,

53. 654.  pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg

lép.

4. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet]
 1. 2. § (1) bekezdés 14. pontjában a „valamint a” szövegrész helyébe az „a 2014–2020 programozási időszakban 

az  Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–
Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 14. pontja, továbbá a” szöveg,

 2. 6.  § (1b)  bekezdésében az „esetekben is” szövegrész helyébe az „esetekben, valamint a  83/2018. (IV. 20.) 
Korm. rendelet 24. §-ában meghatározott esetben is” szöveg,

 3. 32. § (4) bekezdés b) pontjában a „pénzügyi vezetője” szövegrész helyébe a „gazdasági vezetője” szöveg,
 4. 32. § (4) bekezdés d) pontjában a „vezetője” szövegrész helyébe a „gazdasági vezetője” szöveg,
 5. 33.  § a)  pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője vagy 

az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,
 6. 33. § b) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság gazdasági vezetője 

vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,
 7. 33.  § c)  pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője vagy 

az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,
 8. 33. § d) pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság gazdasági vezetője 

vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,
 9. 33.  § e)  pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője vagy 

az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,
10. 35.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság 

vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,
11. 35.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság 

gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,
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12. 35.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság 
vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

13. 35.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság 
gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

14. 35.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság 
vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság” szöveg,

15. 35. § (2) bekezdés a) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,
16. 35. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,
17. 35. § (2) bekezdés c) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,
18. 35. § (2) bekezdés d) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,
19. 35. § (2) bekezdés e) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,
20. 49/C.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „IH” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság (a  továbbiakban: 

Program IH)” szöveg,
21. 49/C. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,
22. 49/C. § (2) bekezdés d) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,
23. 49/D. § (1) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,
24. 49/D. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,
25. 49/E. § (1) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,
26. 49/E. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,
27. 49/F. § (1) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,
28. 49/F. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,
29. 49/F. § (2) bekezdés d) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program IH” szöveg,
30. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:12 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe 

a „felzárkózásért” szöveg,
31. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe 

a „felzárkózásért” szöveg,
32. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:14 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 

helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,
33. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:15 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 

helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,
34. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:16 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 

helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,
35. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:19 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 

helyébe a „külgazdasági ügyekért” szöveg,
36. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:20 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 

helyébe a „külgazdasági ügyekért” szöveg,
37. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:23 mezőjében a „fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért 

és ellenőrzéséért” szövegrész helyébe az „energiapolitikáért” szöveg,
38. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:24 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe 

a „felzárkózásért” szöveg,
39. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:26 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 

helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg,
40. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:32 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe 

a „felzárkózásért” szöveg,
41. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:33 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe 

a „felzárkózásért” szöveg,
42. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:42 mezőjében az „és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe 

a „felzárkózásért” szöveg,
43. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:43 mezőjében az „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 

helyébe a „külgazdasági ügyekért” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 87. szám 4307

5. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet]
a) 5. alcímének címében az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
b) 7/A. §-ában az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
c) 25/A.  § (3)  bekezdésében az  „Az európai uniós források felhasználásáért felelős” szövegrész helyébe 

az „A” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti a  60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A.  § (1)  bekezdésében az „a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott,” szövegrész.

6. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. §  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] 8. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium az 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 123. cikk (8) bekezdése szerinti koordináló szervezet, melynek tevékenysége kiterjed 
a Vidékfejlesztési Programra is.”

15. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter feladatai
14/A.  § Az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogorvoslati feladatai körében 
elbírálja a Vidékfejlesztési Programot és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot érintően az irányító hatóság, 
a  kifizető ügynökség, az  alapok alapját végrehajtó szervezet, a  pénzügyi közvetítő és közösségvezérelt helyi 
fejlesztés esetén a  HACS döntése ellen benyújtott kifogásokat, valamint a  szabálytalansági eljárásban az  irányító 
hatóság, a  kifizető ügynökség és az  alapok alapját végrehajtó szervezet által hozott döntések ellen benyújtott 
jogorvoslati kérelmeket.”

16. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. A közbeszerzésekért felelős miniszter feladatai
15/A.  § A  közbeszerzésekért felelős miniszter elvégzi a  36. alcím szerint a  programok keretében biztosított 
támogatások felhasználása során lefolytatott közbeszerzési eljárások szabályosságának ellenőrzését.”

17. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 78/A. §-sal egészül ki:
„78/A.  § A  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása tekintetében az  irányító 
hatóság köteles a  támogatási döntés meghozatalához, továbbá a  támogatási jogviszony módosításához és 
megszüntetéséhez az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes állásfoglalását beszerezni.”

18. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XX. Fejezete a következő 155/A. §-sal egészül ki:
„155/A.  § A  Vidékfejlesztési Program és a  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program esetén ahol e  fejezet és 
az 1. melléklet VII. fejezete európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert említ, az agrár-vidékfejlesztésért 
felelős minisztert kell érteni.”

19. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXI. Fejezete a következő 165/A. §-sal egészül ki:
„165/A. § A Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program esetén ahol e fejezet, valamint 
az  1.  melléklet 211.3.  pont a)  alpont ac)  alpontja és 214.3.  pontja európai uniós források felhasználásáért felelős 
minisztert említ, az agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert kell érteni.”
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20. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 166/A. §-sal egészül ki:
„166/A.  § A  Vidékfejlesztési Program és a  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program esetén ahol e  fejezet, 
valamint az  1.  melléklet 224.  pontja, 226.5.  pontja, 226.6.  pontja és 226.8–226.10.  pontja európai uniós források 
felhasználásáért felelős minisztert említ, az agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert kell érteni.”

21. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 201/K. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„201/K.  § Az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapot (a  továbbiakban: EMGA) és az  EMVA-t érintő tanúsító szervi 
(igazoló szervi) feladatok és zárási feladatok, az  EMVA-t és EMGA-t érintő illetékes hatósági feladatok kapcsán 
nyújtott közreműködői szolgáltatás és a  Halászati Operatív Program vonatkozásában ellátott ellenőrző szervi 
feladatok ellátására irányuló szerződés tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium jogutódja az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium.”

22. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

23. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1. 3.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter – a  Vidékfejlesztési Program 

esetén az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter –” szöveg,
 2. 3. § (1a) bekezdés 2a. pontjában a „c)” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés 10.” szöveg,
 3. 10.  § (2)  bekezdés 6.  pontjában a  „miniszternek az  európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára” 

szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
 4. 12. § (1) bekezdésében az „elbírálja az irányító hatóság, a kifizető ügynökség,” szövegrész helyébe az „elbírálja 

– a Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program kivételével – az irányító hatóság,” 
szöveg, a „hatóság, a kifizető ügynökség és” szövegrész helyébe a „hatóság és” szöveg,

 5. 18. § (1a) bekezdésében az „F oszlopa” szövegrész helyébe az „E oszlopa” szöveg,
 6. 28/B.  §-ában az  „európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az  „agrár-vidékfejlesztésért” 

szöveg,
 7. 30.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „fejlesztésekért” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős 

miniszter által vezetett minisztériumban működő európai uniós fejlesztéspolitikáért” szöveg,
 8. 70/B. § (2) bekezdésében a „felhasználásért” szövegrész helyébe a „felhasználásáért” szöveg,
 9. 95/A.  §-ában az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” 

szöveg,
10. 96.  § (2)  bekezdésében az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 

az „A közbeszerzésekért” szöveg,
11. 101.  § (4)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 

az „a közbeszerzésekért” szöveg,
12. 101.  § (5)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 

az  „a  közbeszerzésekért” szöveg, az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

13. 101/A.  § (2)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

14. 102.  § (1)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az  „a  közbeszerzésekért” szöveg, az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

15. 103.  § (1)  bekezdésében az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az  „A  közbeszerzésekért” szöveg, a  „dokumentumok európai uniós források felhasználásáért” szövegrész 
helyébe a „dokumentumok közbeszerzésekért” szöveg,

16. 103.  § (2)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

17. 103.  § (3)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,
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18. 103.  § (4)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

19. 103.  § (5)  bekezdésében az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

20. 103.  § (7)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

21. 103.  § (8)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

22. 103.  § (12)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

23. 103/A.  §-ában az „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” 
szöveg,

24. 104.  § (1)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

25. 104.  § (2)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

26. 105.  § (1)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az  „a  közbeszerzésekért” szöveg, az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

27. 105.  § (4)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

28. 106.  § (1)  bekezdésében az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

29. 106.  § (2)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

30. 106.  § (2a)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

31. 106.  § (3)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az  „a  közbeszerzésekért” szöveg, az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

32. 106.  § (4)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

33. 106.  § (5)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az  „a  közbeszerzésekért” szöveg, az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

34. 106.  § (6)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

35. 107.  § (1)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

36. 108.  § (1)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

37. 108.  § (5)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

38. 108.  § (6)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az  „a  közbeszerzésekért” szöveg, az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

39. 108.  § (7)  bekezdésében az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

40. 108.  § (8)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

41. 108.  § (9)  bekezdésében az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

42. 108.  § (10)  bekezdésében az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,
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43. 108.  § (11)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

44. 109.  § (1)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az  „a  közbeszerzésekért” szöveg, az  „Az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

45. 109.  § (2)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrészek helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

46. 121.  § (6)  bekezdésében a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „miniszter – a  Vidékfejlesztési Program és 
a  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program esetén az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel 
egyetértésben –” szöveg,

47. 158.  § f )  pontjában a  „Miniszterelnökséggel” szövegrész helyébe az  „az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal” szöveg,

48. 160.  § (4)  bekezdésében az  „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

49. 197.  § (2)  bekezdésében az  „A Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az  „Az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

50. 201/A.  §-ában az „az európai uniós források felhasználásáért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” 
szöveg

lép.
 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet

 1. 1.2.  pontjában az „a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya” szövegrész helyébe az „az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

 2. 2. pontjában az „a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztályának” szövegrész helyébe az „az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” szöveg,

 3. 151.1. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

 4. 226.7. pontjában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

 5. 352.2.  pontjában a „szakmailag felelős egyéb szervezeti egységének (pl. a  közbeszerzések ellenőrzéséért 
felelős egység)” szövegrész helyébe az  „által vezetett minisztérium, továbbá a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium szakmailag érintett szervezeti egységének” szöveg,

 6. 361.5.  pontjában a „szakmailag felelős egyéb szervezeti egységének (pl. a  közbeszerzések ellenőrzéséért 
felelős egység)” szövegrész helyébe az  „által vezetett minisztérium, továbbá a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium szakmailag érintett szervezeti egységének” szöveg,

 7. 362. pontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

 8. 366.  pont c)  alpontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

 9. 367.1. pontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrészek helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

10. 367.2.  pont a)  alpontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

11. 367.2.  pont b)  alpontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

12. 367.5.  pontjában az „az az  európai uniós fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe az „az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi 
ügyekért felelős helyettes” szöveg,

13. 367.6.  pontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

14. 367.7.  pontjában az „az az  európai uniós fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe az „az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi 
ügyekért felelős helyettes” szöveg,
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15. 367.8.  pontjában az „Az az  európai uniós fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe az „Az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi 
ügyekért felelős helyettes” szöveg,

16. 368.1.  pontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

17. 368.2.  pontjában a „fejlesztésekért felelős” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes” szöveg,

18. 373.3. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” 
szöveg,

19. 373.4. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” 
szöveg,

20. 373.6. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” 
szöveg,

21. 374.  pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” 
szöveg,

22. 376.2. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” 
szöveg, az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” szöveg,

23. 378. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” 
szöveg,

24. 379.  pontjában az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” 
szöveg,

25. 380.  pont nyitó szövegrészében az  „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe 
az „A közbeszerzésekért” szöveg,

26. 380.  pont d)  alpontjában az  „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe 
az „a közbeszerzésekért” szöveg,

27. 381.  pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” 
szöveg,

28. 383.1. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” 
szöveg,

29. 383.2. pontjában az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” 
szöveg,

30. 384. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,
31. 385.1. pontjában az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” 

szöveg,
32. 386.1. pontjában az „Az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe az „A közbeszerzésekért” 

szöveg,
33. 386.2. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” 

szöveg,
34. 388. pontjában az „az európai uniós források felhasználásért” szövegrészek helyébe az „a közbeszerzésekért” 

szöveg
lép.

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
a) 2.3.1.1. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
b) 2.3.1.6. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
c) 7.7.1.1. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
d) 7.8.3.2. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
e) 7.9.6.1. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.
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 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet
a) III. rész 1.7.1.  pontjában az  „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe 

az „a közbeszerzésekért” szöveg,
b) III. rész 1.8.1.  pontjában az  „az európai uniós források felhasználásért” szövegrész helyébe 

az „a közbeszerzésekért” szöveg
lép.

24. §  Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 10. § (1) bekezdés 6. pontja,
b) 18. § (2) bekezdésében az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ktfr.) szerint” szövegrész,
c) 20. § 1. és 4a. pontjában a „Ktfr. szerint” szövegrész,
d) 13. alcím címében az „és a szakmai támogató” szövegrész,
e) 25. § (2) bekezdése,
f ) 25/A. §-a,
g) 29. § (5) bekezdés e) pontjában az „az” szövegrész,
h) 29. § (6) bekezdésében a „ , valamint a szakmai támogató” szövegrész,
i) 45. § (2) bekezdés b) pontjában az „a szakmai támogató és” szövegrész,
j) 201/B. §-a,
k) 201/K. §-a.

7. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.  évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
a) 2. melléklet 2.13. pontjában az „a Miniszterelnökséget” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumot” szöveg,
b) 3.  melléklet 2.  pontjában a  „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
c) 3.  melléklet 5.  pontjában az  „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az  „az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
d) 3.  melléklet 8.  pontjában az „a Miniszterelnökséget” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumot” szöveg
lép.

8. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 24. § k) pontja az e rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Szakpolitikai felelősök

A B C D E

1. Program Alap Prioritás IH minisztérium Szakpolitikai felelős

2.

EFOP

ESZA 1. Együttműködő társadalom

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

(a továbbiakban: 
EMMI)

emberi erőforrások 
minisztere

3. ERFA

2. Infrastrukturális 
beruházások a társadalmi 
együttműködés erősítése 

érdekében

EMMI
emberi erőforrások 

minisztere

4. ESZA 3. Gyarapodó tudástőke EMMI
emberi erőforrások 

minisztere

5. ERFA
4. Infrastrukturális 

beruházások a gyarapodó 
tudástőke érdekében

EMMI
emberi erőforrások 

minisztere

6. ESZA

5. Pénzügyi eszközök, 
társadalmi innováció 

és transznacionális 
együttműködések

EMMI
emberi erőforrások 

minisztere

7.

GINOP

ERFA
1. Kis- és középvállalkozások 

versenyképességének 
javítása

Pénzügyminisztérium
(a továbbiakban: PM)

innovációért és 
technológiáért felelős 

miniszter

8. ERFA
2. Kutatás, Technológiai 
fejlesztés és Innováció

PM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

9. ERFA
3. Infokommunikációs 

fejlesztések
PM

innovációért és 
technológiáért felelős 

miniszter

10. ERFA 4. Energia PM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

11.
ESZA, Ifjúsági 

Foglalkoztatási 
Kezdeményezés

5. Foglalkoztatás PM pénzügyminiszter

12. ESZA 6. Versenyképes munkaerő PM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

13. ERFA 7. Turizmus PM

Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 
vezérigazgatója

14. ERFA 8. Pénzügyi eszközök PM
nemzeti vagyon kezeléséért 

felelős tárca nélküli 
miniszter
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15.

IKOP

KA
1. Nemzetközi (TEN-T) közúti 

elérhetőség javítása

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium

(a továbbiakban: ITM)

innovációért és 
technológiáért felelős 

miniszter

16. KA
2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti 
és vízi elérhetőség javítása

ITM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

17. ERFA, KA

3. Fenntartható városi 
közlekedés fejlesztése és 

elővárosi vasúti elérhetőség 
javítása

ITM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

18. ERFA
4. TEN-T hálózat közúti 

elérhetőségének javítása 
fejlesztése

ITM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

19.

KEHOP

KA
1. Klímaváltozás hatásaihoz 

való alkalmazkodás
ITM belügyminiszter

20. KA

2. Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és 

tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

ITM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

21. KA
3. Hulladék-gazdálkodással 

és kármentesítéssel 
kapcsolatos fejlesztések

ITM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

22. ERDF
4. Természetvédelmi és 

élővilág védelmi fejlesztések
ITM agrárminiszter

23. KA
5. Energiahatékonyság 

növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása

ITM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter
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24.

TOP

ERFA
1. Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése 

a foglalkoztatás erősítésére
PM pénzügyminiszter

25. ERFA
2. Vállalkozásbarát és 
népességmegtartó 
településfejlesztés

PM pénzügyminiszter

26. ERFA

3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 
területeken

PM pénzügyminiszter

27. ERFA

4. A helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése és 
a társadalmi együttműködés 

erősítése

PM pénzügyminiszter

28. ESZA

5. Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés és 
társadalmi együttműködés

PM pénzügyminiszter

29. ESZA
6. Fenntartható 

városfejlesztés a megyei jogú 
városokban

PM pénzügyminiszter

30. ERFA, ESZA
7. Közösségi szinten 

irányított városi helyi 
fejlesztések

PM pénzügyminiszter



4316 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 87. szám 

31.

VEKOP

ERFA
1. Vállalkozások 

versenyképességének 
javítása

PM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

32. ERFA
2. Kutatás, fejlesztés és 
technológiai innováció

PM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

33. ERFA
3. Infokommunikációs 

fejlesztések
PM

innovációért és 
technológiáért felelős 

miniszter

34. ERFA
4. Turisztikai és 

természetvédelmi 
fejlesztések

PM

Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 
vezérigazgatója

35. ERFA

5. Az energiahatékonyság, 
az intelligens 

energiahasználat, és 
a megújuló energiák 

felhasználásának támogatása

PM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

36. ERFA
6. Települési környezet és 
közszolgáltatás fejlesztés

PM pénzügyminiszter

37. ESZA

7. Társadalmi hozzáférést 
bővítő és humánerőforrás 

fejlesztést támogató 
programok

PM pénzügyminiszter

38. ESZA
8. Foglalkoztathatóságot 

támogató programok
PM pénzügyminiszter

39. ESZA
9. Közigazgatási és 

közszolgáltatási fejlesztések
PM

Miniszterelnökséget vezető 
miniszter

40.

KÖFOP

ESZA
1. Az adminisztratív terhek 

csökkentése
Miniszterelnökség

Miniszterelnökséget vezető 
miniszter

41. ESZA

2. A szolgáltatási 
szemlélet és etikus 

működés megerősítése 
a közszolgálatban

Miniszterelnökség
Miniszterelnökséget vezető 

miniszter

42. TA

3. Az ESZA, ERFA, KA 
finanszírozású operatív 

programok finanszírozásához 
kapcsolódó technikai 

segítségnyújtás

Miniszterelnökség
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

43. VP EMVA
összes intézkedés 

tekintetében
Agrárminisztérium

(a továbbiakban: AM)
agrárminiszter

44. MAHOP ETHA AM agrárminiszter
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45. RSZTOP

Leginkább 
Rászoruló 

Személyeket 
Támogató 

Európai 
Segítségnyújtási 

Alap

EMMI
emberi erőforrások 

minisztere

46.
Transz- 

nacionális 
támogatások

összes alap
külgazdasági és 
külügyminiszter

”

2. melléklet a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Az irányító hatóság és a közreműködő szervezet kijelölése

A B C

1. Program

A Kormány európai uniós források 

felhasználásával kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja

Közreműködő szervezet

2. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program emberi erőforrások minisztere –

3. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pénzügyminiszter –

4. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
innovációért és technológiáért 

felelős miniszter
–

5.
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program
innovációért és technológiáért 

felelős miniszter
–

6.
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 

Program
Miniszterelnökséget vezető 

miniszter
–

7. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program agrárminiszter kincstár

8. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program emberi erőforrások minisztere –

9. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pénzügyminiszter kincstár

10.
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 

Program
pénzügyminiszter kincstár

11. Vidékfejlesztési Program agrárminiszter –
”
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A Kormány 107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelete
a Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely 
kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Debrecen megyei jogú város külterületén az  Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával 
és a  területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § A  Debrecen megyei jogú város külterületén az  Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely 
kialakításával és a  területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr1.) megállapított 
1. mellékletet a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett, Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, 
külterületi ingatlanok helyrajzi számai:

0237/224, 0237/230, 0237/232, 0237/234, 0237/236, 0237/238, 0237/240, 0237/242, 0237/244, 0237/246, 0237/248, 
0237/253, 0237/257, 0251/12, 0251/13, 0251/79, 0251/80, 0251/81, 0251/83, 0251/84, 0251/86, 0251/89, 0251/90, 
0251/91, 0251/92, 0252, 0253, 0254/54, 0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/58, 0254/59, 0254/60, 0254/61, 0254/62, 
0254/66, 0254/67, 0254/68, 0254/69, 0254/70, 0254/71, 0254/72, 0254/73, 0254/74, 0254/75, 0254/76, 0254/77, 
0254/78, 0254/79, 0254/80, 0254/81, 0254/82, 0254/83, 0254/84, 0254/85, 0254/86, 0254/87, 0254/89, 0254/90, 
0254/91, 0254/92, 0254/93, 0254/94, 0254/95, 0254/96, 0254/97, 0254/98, 0254/101, 0254/102, 0254/103, 0254/107, 
0254/109, 0254/111, 0254/113, 0254/115, 0254/117, 0254/119, 0254/121, 0254/123, 0254/125, 0254/127, 0254/129, 
0254/131, 0254/133, 0254/135, 0254/137, 0254/139, 0254/141, 0254/143, 0254/145, 0254/154, 0254/156, 0254/158, 
0254/160, 0254/162, 0254/164, 0254/166, 0254/168, 0254/170, 0254/172, 0254/174, 0254/180, 0254/186, 0254/187, 
0254/188, 0254/189, 0254/190, 0254/197, 0254/198, 0254/199, 0254/200, 0256/1, 0257/2, 0259/53, 0259/54, 
0259/55, 0259/56, 0259/57, 0259/58, 0259/59, 0259/60, 0259/61, 0259/62, 0259/63, 0259/64, 0259/65, 0259/67, 
0259/68, 0259/69, 0259/71, 0259/73, 0259/74, 0259/75, 0259/76, 0259/77, 0259/78, 0259/106, 0259/107, 259/108, 
0259/109, 0259/110, 0260, 0261/2, 0261/5, 0261/8, 0261/11, 0261/12, 0261/13, 0261/14, 0261/17, 0261/18, 0261/19, 
0261/20, 0261/21, 0261/22, 0261/23, 0261/24, 0261/25, 0261/26, 0261/27, 0261/28, 0261/29, 0261/30, 0261/31, 
0261/32, 0261/33, 0261/34, 0261/35, 0261/36, 0261/37, 0261/38, 0261/39, 0261/40, 0261/41, 0261/42, 0261/43, 
0261/44, 0261/45, 0261/46, 0261/47, 0261/48, 0261/49, 0261/50, 0261/51, 0261/52, 0261/53, 0261/54, 0261/55, 
0261/56, 0261/57, 0261/58, 0261/59, 0261/60, 0261/61, 0261/62, 0261/63, 0261/64, 0261/65, 0261/66, 0261/67, 
0261/68, 0261/69, 0261/70, 0261/71, 0261/78, 0261/79, 0261/80, 0261/81, 0261/82, 0261/83, 0261/84, 0261/85, 
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0261/86, 0261/87, 0261/88, 0261/89, 0261/90, 0261/91, 0261/92, 0261/93, 0261/94, 0261/95, 0261/96, 0261/97, 
0261/98, 0261/100, 0261/101, 0261/102, 0261/103, 0261/104, 0261/105, 0261/106, 0261/107, 0261/108, 0261/109, 
0261/110, 0261/111, 0261/112, 0261/113, 0261/114, 0261/115, 0261/116, 0261/117, 0261/118, 0261/119, 0261/120, 
0261/121, 0261/122, 0262/3, 0262/5, 0262/6, 0262/7, 0262/8, 0262/9, 0262/10, 0262/11, 0262/12, 0263/1, 0263/3, 
0263/4, 0263/6, 0263/8, 0263/9, 0263/10, 0263/11, 0264/40, 0264/41, 0264/42, 0264/43, 0264/55, 0264/56, 0264/57, 
0264/63, 0264/64, 0264/65, 0265/1, 0265/3, 0265/4, 0266, 0267/2, 0267/5, 0267/6, 0267/7, 0267/8, 0267/9, 0267/10, 
0267/11, 0267/12, 0267/13, 0267/14, 0267/15, 0267/16, 0267/17, 0267/18, 0267/19, 0267/20, 0267/21, 0267/22, 
0267/23, 0267/24, 0267/25, 0267/26, 0267/27, 0267/28, 0267/29, 0267/30, 0267/31, 0267/32, 0267/33, 0267/34, 
0267/35, 0267/36, 0267/37, 0267/38, 0267/39, 0267/4, 0267/40, 0267/41, 0267/42, 0267/43, 0267/44, 0267/45, 
0267/47, 0267/48, 0267/51, 0267/52, 0267/53, 0267/57, 0267/58, 0267/59, 0267/60, 0269/2, 0269/3, 0269/4, 0269/6, 
0269/12, 0269/13, 0269/14, 0269/15, 0269/16, 0269/17, 0269/18, 0269/19, 0269/20, 0269/42, 0269/43, 0269/44, 
0270, 0271, 0272/30.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 14/2018. (VI. 15.) IM rendelete
egyes büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 
2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.  évi 
CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés f )  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés h)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés d)  pontjában és a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 866.  § 
(2)  bekezdés 16.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (VI. 6.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a  legfőbb 
ügyész véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:
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1. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak 
egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

1. §  A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi 
ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet
a) 1. § b) pont bc) alpontjában és 16. § (3) bekezdésében az „az előzetesen” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
b) 1. § b) pont bh) alpontjában és 16. § (1) bekezdésében az „ideiglenes” szövegrész helyébe az „előzetes” szöveg,
c) 15. § (1) bekezdésében a „46. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „45. § (8) bekezdése” szöveg,
d) 26. § (1) bekezdésében az „Az előzetesen” szövegrész helyébe az „A” szöveg
lép.

2. A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló  
9/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

2. §  A szabadságvesztés és az  elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet] 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„3. A Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletben töltött idő
4.  § (1) A  bv.  intézet a  Btk. 92.  § (1)  bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletben töltött idő tartamát 
a  3.  § (2)  bekezdésében meghatározott számítási mód szerint kiszámítja. A  Btk. 92.  § (1)  bekezdése alapján 
beszámítandó bűnügyi felügyeletben töltött idő tartamát a  bv.  intézet a  bíróságnak a  Btk. 92.  § (3)  bekezdése 
alapján hozott rendelkezése szerint átszámítja. Az  átszámítás eredményéhez, ha töredéknap marad fenn, a  Btk. 
92.  § (4)  bekezdése alapján egy napot hozzá kell adni. Az  így kapott tartam a  Btk. 92.  § (1)  bekezdése alapján 
beszámítandó bűnügyi felügyelet miatt a  szabadságvesztésbe beszámítandó tartam (a  továbbiakban: bűnügyi 
felügyelet miatt beszámítandó tartam).
(2) A  Btk. 92.  § (1)  bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletben töltött időtartamot és a  bűnügyi 
felügyelet miatt beszámítandó tartamot napokban kell megállapítani.
(3) Ha több Btk. 92.  § (1)  bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletet kell a  szabadságvesztésbe 
beszámítani, az egyes Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyeletben töltött időtartamokat 
ki kell számítani, és össze kell adni, ennek eredményéből kell a  bűnügyi felügyelet miatt beszámítandó tartamot 
az (1) bekezdésben foglaltak szerint meghatározni, majd a szabadságvesztés tartamából levonni.
(4) Ha a  szabadságvesztésbe az  előzetes fogvatartásban töltött időt és a  Btk. 92.  § (1)  bekezdése alapján 
beszámítandó bűnügyi felügyeletet is be kell számítani, akkor az előzetes fogvatartásban töltött időt és a bűnügyi 
felügyelet miatt beszámítandó tartamot össze kell adni, majd az  eredményt kell a  szabadságvesztés tartamából 
levonni.
(5) Összbüntetésbe foglalás esetén a bűnügyi felügyelet miatt beszámítandó tartamot alapítéletenként külön-külön 
kell meghatározni.”

3. §  A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 6. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabadságvesztés kezdő napja)
„k) ha elzárást vagy szabálysértési elzárást töltő esetében más ügyben érkezik letartóztatás, szabadságvesztés, 
közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés, pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtására 
vonatkozó értesítés, akkor a kezdőnap az értesítés átvételét követő nap.”

4. §  A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 27. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elzárás kezdő napja, ha az elzárásra ítélt az ítélet meghozatala napján)
„c) más ügyben letartóztatásban van, a  letartóztatás megszűnését vagy megszüntetését követő nap, ha pedig 
a  fiatalkorú átszállítása a  bv.  intézetbe a  letartóztatás megszűnésének vagy megszüntetésének a  napjával 
megtörtént, az átszállítás napja;”

5. §  A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében az  „1998.  évi XIX.  törvény XXIX. Fejezetében szabályozott különleges eljárásnak” 

szövegrész helyébe a  „2017.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Be.) XCIV. Fejezetében szabályozott 
egyszerűsített felülvizsgálati eljárásnak vagy a  Be. 838–842.  §-ában szabályozott különleges eljárások 
valamelyikének” szöveg,



4322 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 87. szám 

b) 3.  § (1)  bekezdésében az „A házi őrizet” szövegrész helyébe az „A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi 
C.  törvény (a  továbbiakban: Btk.) szerinti olyan bűnügyi felügyelet, amelynek során a  bíróság a  terhelt 
számára előírta, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély 
nélkül nem hagyhat el [a továbbiakban: a Btk. 92. § (1) bekezdése alapján beszámítandó bűnügyi felügyelet],” 
szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében az „elfogató parancs” szövegrész helyébe az „elfogatóparancs” szöveg,
d) 8. § (2) bekezdés a) pontjában és 29. § (3) bekezdésében az „az előzetes” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
e) 26. §-ában az „első fokú” szövegrész helyébe az „elsőfokú” szöveg,
f ) 29. § (3) bekezdésében az „Előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe a „Letartóztatás” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet
a) 6. § a) pontjában, 8. § (1) bekezdésében, 27. § (3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében, valamint 29. § 

(4) bekezdésében az „előzetes”,
b) 6. § e) pontjában az „előzetesen”
szövegrész.

3. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal 
kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet módosítása

7. §  A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos 
kártérítési eljárás szabályairól szóló 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés e) pontjában az „előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe a „letartóztatott” szöveg,
b) 5. § (3) bekezdés g) pontjában az „akitől ügy” szövegrész helyébe az „akitől az ügy” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdésében az „alkalmas a kártérítési ügy irataihoz” szövegrész helyébe az „alkalmas, a kártérítési 

ügy irataihoz” szöveg
lép.

4. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 
módosítása

8. §  A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet [a  továbbiakban: 13/2014. (XII. 16.) 
IM rendelet] a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A.  § A  2018. július 1-jét megelőzően elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelést az  előzetes 
kényszergyógykezelésre vonatkozó szabályok szerint kell beszámítani.”

9. §  A 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet
a) 1.  § 1.  pont b)  alpontjában, 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 4.  §-ában, 18.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében, 

19.  § (1)  bekezdésében, 36.  § (1)  bekezdésében, valamint 37.  §-ában az „ideiglenes” szövegrész helyébe 
az „előzetes” szöveg,

b) 1. § 2. pont b) alpontjában az „az előzetes letartóztatását” szövegrész helyébe az „a letartóztatását” szöveg,
c) 1.  § 2.  pont c)  alpontjában, 2.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és 23.  § (3)  bekezdésében az  „az előzetes” 

szövegrész helyébe az „a” szöveg,
d) 2. § (1) bekezdés d) pontjában az „előzetesen letartóztatottak” szövegrész helyébe a „letartóztatottak” szöveg,
e) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „lakóhelye (tartózkodási helye)” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg,
f ) 15. § (1) és (2) bekezdésében a „bíróságnak” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási bírónak” szöveg,
g) 18. § (2) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 29. §-ában, 

30. § (2) bekezdésében és 37. §-ában az „ügyészt” szövegrész helyébe az „ügyészséget” szöveg,
h) 18. § (4) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,
i) 19. § (2) bekezdésében a „lakóhelye” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg,
j) 20.  § (2)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdésében és 27.  § (1)  bekezdésében az „az előzetesen” szövegrész 

helyébe az „a” szöveg,
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k) 23. § (1) bekezdésében az „előzetes letartóztatását” szövegrész helyébe a „letartóztatását” szöveg,
l) 23. § (2) bekezdésében az „Az előzetesen” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
m) 37. §-ában az „előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe a „letartóztatott” szöveg,
n) 37/A.  § (1)  bekezdésében a  „büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvénynek (a  továbbiakban: Be.)” 

szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény” szöveg,
o) 37/B. § (1) bekezdésében a „Be. 51. § (3) vagy (3a) bekezdése” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról szóló 

2017. évi XC. törvény 52. § (1) bekezdése” szöveg
lép.

5. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi 
felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

10. §  A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről 
szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés e)  pontjában és 2.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „előzetesen letartóztatott” szövegrész 

helyébe a „letartóztatott” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében a „2013. évi CCXL. törvényben” szövegrész helyébe a „2013. évi CCXL. törvény” szöveg,
c) 9. § (3) bekezdésében az „eljárás alá volt” szövegrész helyébe az „eljárás alá vont” szöveg,
d) 36.  § (3)  bekezdésében a  „Büntetőeljárás gyanúját megalapozó” szövegrész helyébe a  „Bűncselekmény 

elkövetésének gyanúját megalapozó” szöveg, az  „előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe 
a „letartóztatásban” szöveg

lép.

6. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak 
letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 
15/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

11. §  A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és 
a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés f ) pontjában az „előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe a „letartóztatott” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az  „ideiglenes kényszergyógykezelt” szövegrész helyébe az  „előzetes 

kényszergyógykezelt” szöveg,
c) 15.  § (1)  bekezdésében az „a büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.)” szövegrész helyébe a „Bv. tv.” 
szöveg

lép.

7. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

12. §  A szabadságvesztés, az  elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának 
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] a 11/A. §-át 
követően a következő 6/B. alcímmel egészül ki:
„6/B. A Védelmi Program hatálya alatt álló vagy sürgősségi intézkedéssel érintett személlyel 
kapcsolatos rendelkezések
11/B. § (1) Ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást 
segítők Védelmi Programjáról szóló 2001.  évi LXXXV.  törvény szerinti Védelmi Program hatálya alatt álló vagy 
sürgősséggel elrendelt különleges óvintézkedéssel érintett személy (a továbbiakban együtt: védett személy)
a) részére a szabadságvesztés megkezdésére vonatkozó felhívást,
b) részéről a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, más hatóság vagy szerv felé küldendő beadványt, kérelmet 
vagy egyéb iratot,
c) az e személyt érintő, a bv. bírónak küldendő előterjesztést vagy egyéb iratot
a bv. szerv a Tanúvédelmi Szolgálat útján továbbítja.
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(2) A védett személy előállítását a bv. intézetnek a Tanúvédelmi Szolgálattal egyeztetve kell foganatosítania.
(3) A védett személy kapcsolattartására vonatkozó kérelemről a bv. intézet a Tanúvédelmi Szolgálatot értesíti.”

13. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 49. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. Az elítélt előállítása és jelenlétének telekommunikációs eszköz útján történő biztosítása 
büntetőügyben
81. § (1) Büntetőügyben a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság idézése vagy értesítése, továbbá a közvetítő 
értesítése alapján a  bv.  intézet az  elítéltet a  tárgyalásra, meghallgatásra, nyilvános ülésre, ülésre az  idézésben, 
az értesítésben vagy az előállításra vonatkozó intézkedésben megjelölt helyre és időpontban előállítja.
(2) Értesítésre az elítéltet akkor kell előállítani, ha a megjelenést ő vagy a védője kéri.
(3) A  Bv. tv. 113.  § (2)–(3)  bekezdése szerinti esetben az  elítéltet nyilatkoztatni kell a  megjelenési szándékáról. Ha 
az elítélt nem kéri az előállítást, erről a bíróságot, az ügyészséget, a nyomozó hatóságot vagy a közvetítőt írásban 
tájékoztatni kell. A  tájékoztatást olyan időben kell a  bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság vagy a  közvetítő 
részére továbbítani, hogy az  a  tárgyalás, a  meghallgatás, az  ügyiratok megismerésére kitűzött időpont vagy 
a közvetítői megbeszélés előtt rendelkezésére álljon.
(4) Ha büntetőügyben az  elítélt előállításáról rendelkeztek, de a  bv.  intézetben az  adott időpontban a  jelenlétét 
telekommunikációs eszköz útján biztosítani lehet, erről a bv. intézet az előállítást elrendelőt rövid úton tájékoztatja.
(5) Ha büntetőügyben a  bíróság, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság az  elítélt eljárási cselekményen történő 
jelenlétének telekommunikációs eszköz útján bv.  intézetben történő biztosítását rendeli el, a  bv.  intézet 
gondoskodik arról, hogy az elítélt a Be. 120. § (2) bekezdésében meghatározott elkülönített helyszínen az elrendelés 
szerinti időpontban jelen legyen.
(6) A  telekommunikációs eszköz használata esetén az elítélt és a védő közötti telefonos kapcsolat útján vagy más 
alkalmas eszközzel történő tanácskozás céljából az  elítélt részére a  telefonkészüléket vagy más mobileszközt és 
annak használatát a bv. intézet biztosítja.
(7) Védelmi Programban részt vevő személy esetén a  telekommunikációs eszköz használatát a  Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet biztosítja.
(8) Ha a bv. intézet az előállítást vagy a telekommunikációs eszköz útján történő jelenlét biztosítását
a) az elítélt egészségi állapota,
b) az elítélt részére engedélyezett félbeszakítás vagy
c) a büntetés végrehajtását kizáró ok felmerülése
miatt nem tudja teljesíteni, erről a  bíróságot, az  ügyészséget, a  nyomozó hatóságot, illetve a  közvetítőt 
haladéktalanul – indokolt esetben rövid úton is – értesíti.
81/A.  § (1) Ha az  elítéltet több büntetőügy kapcsán ugyanazon időpontban kellene előállítani, vagy jelenlétét 
telekommunikációs eszköz útján a bv.  intézetben biztosítani, a bv.  intézet az erről való tudomásszerzést követően 
a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel valamennyi érintett elrendelőt haladéktalanul – a  szállítás napjának, 
illetve a  telekommunikációs eszköz használata időpontjának és az  érintett elrendelők megjelölésével – értesíti 
az  időbeli összeütközésről annak érdekében, hogy azok egyeztetést folytathassanak az  összeütközés feloldása 
érdekében. A bv. intézet az egyeztetés eredménye szerinti rendelkezést teljesíti.
(2) Ha az  elítéltet több büntetőügy kapcsán bíróság és más szerv rendelkezése alapján kellene ugyanazon 
időpontban előállítani vagy jelenlétét telekommunikációs eszköz útján a  bv.  intézetben biztosítani, a  bv.  intézet 
a  bíróság rendelkezését hajtja végre, egyidejűleg az  előállítás vagy a  jelenlét telekommunikációs eszköz útján 
történő biztosításának akadályáról az  érintett ügyészséget, nyomozó hatóságot, illetve közvetítőt haladéktalanul 
értesíti.
(3) Ha a bv.  intézet (1) bekezdés szerinti értesítését követő három napon belül az érintett bíróságok, ügyészségek 
vagy nyomozó hatóságok részéről intézkedés nem történt, és a  további időveszteség a  teljesítést veszélyeztetné, 
a bv. intézet
a) a  bíróságok, illetve az  azonos szervek rendelkezései közül a  magasabb hatáskörű bíróság, ügyészség, illetve 
nyomozó hatóság,
b) az ügyészség és a nyomozó hatóság rendelkezései közül az ügyészség,
c) a közvetítő és a bíróság vagy más szerv rendelkezései közül a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság
rendelkezését hajtja végre.
(4) Ha az összeütközés a (3) bekezdés alapján sem dönthető el, a legkorábban érkezett rendelkezést kell teljesíteni.
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82. § (1) A bírósághoz, az ügyészséghez, a nyomozó hatósághoz vagy a közvetítői eljárásra előállítást végző köteles 
tájékoztatást adni az  elítélt rezsimbe és biztonsági kockázati besorolásáról, továbbá a  fogvatartás biztonsága 
szempontjából jelentősnek tartott egyéb körülményekről.
(2) Ha az  ügyben eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság vagy közvetítő kezdeményezi az  elítéltnek 
az előállítást végző jelenléte nélküli meghallgatását, azt az eljárást lefolytató bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság 
vagy közvetítő írásbeli rendelkezése alapján és saját felelősségére kell biztosítani.
(3) Ha a  bíróság a  tárgyaláson újabb tárgyalási határnapot tűz ki, és az  új idézést, értesítést és előállító utasítást 
az előállítást végzőnek átadja, az előállítást végző bv. intézet köteles gondoskodni az új idézés, értesítés és előállítás 
iránti utasítás továbbításáról a végrehajtást foganatosító bv. intézet felé.”

14. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 50. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. Előállítás és elektronikus hírközlő hálózat útján történő meghallgatás egyéb bírósági ügyben vagy 
közjegyzői eljárásban
83.  § (1) Ha az  elítéltet egyéb bírósági ügyben vagy a  közjegyzői eljárásban a  személyes megjelenés 
kötelezettségével idézik, és az elítélt a tárgyaláson meg kíván jelenni, a bv. intézet az idézésben megjelölt helyre és 
időre előállítja.
(2) Ha az elítélt az előállítás – jogszabályban meghatározott – költségei viselésére köteles, a bv. intézet nyilatkoztatja, 
hogy vállalja-e azok megfizetését vagy a bv. intézet által megelőlegezett költségek viselését.
(3) Ha a  (2)  bekezdésben meghatározott esetben az  elítélt nem kéri az  előállítást, illetve nem viseli a  költségeket, 
erről a  bíróságot vagy a  közjegyzőt írásban tájékoztatni kell. A  tájékoztatást olyan időben kell a  bíróság vagy 
a közjegyző részére továbbítani, hogy az a tárgyalás előtt rendelkezésére álljon.
(4) Ha a bíróság vagy a közjegyző az elítélt elektronikus hírközlő hálózat útján bv. intézetben történő meghallgatását 
rendeli el, a  bv.  intézet gondoskodik arról, hogy az  elítélt az  erre a  célra kialakított elkülönített helyszínen 
az elrendelés szerinti időpontban jelen legyen.
(5) Ha a bv. intézet az előállítást vagy az elektronikus hírközlő hálózat útján történő meghallgatást
a) az elítélt egészségi állapota,
b) az elítélt részére engedélyezett félbeszakítás vagy
c) a büntetés végrehajtását kizáró ok felmerülése
miatt nem tudja teljesíteni, erről a  bíróságot, illetve a  közjegyzőt haladéktalanul – indokolt esetben rövid úton 
is – értesíti.”

15. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 85. §-át követően a következő 52/A. alcímmel egészül ki:
„52/A. A büntetőeljárás ügyiratainak megismerése
85/A.  § (1) Ha az  elítélttel szemben új büntetőeljárás indul, az  ügyirat megismerési jogának gyakorlására a  Bv.  tv. 
127.  §-ára figyelemmel e  rendeletnek a  letartóztatott ügyirat-megismerési jogára vonatkozó rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.
(2) Ha az  elítélt a  büntetőeljárásban sértett, vagyoni érdekelt vagy egyéb érdekelt az  ügyirat-megismerési jogára 
–  az  őt érintő körben – e  rendeletnek a  letartóztatott ügyirat-megismerési jogára vonatkozó rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni azzal, hogy védő alatt a jogi képviselőt kell érteni.”

16. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 180. §-át követően a következő 180/A. §-sal egészül ki:
„180/A.  § (1) A  Bv.  tv. 289.  § d)  pontjában meghatározott ok fennállása esetén a  bv.  intézet előterjesztést tesz 
a bv. bírónak a közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapítása iránt.
(2) A  Bv.  tv. 293/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott ok fennállása esetén a  bv.  intézet előterjesztést tesz 
a bv. bírónak a pénzbüntetés végrehajthatósága megszűnésének megállapítása iránt.”

17. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 193. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„193.  § (1) Ha a  letartóztatott a  büntető ügyiratokról készült másolatot terjedelme miatt nem tarthatja magánál, 
vagy a  büntető ügyiratok elektronikus eszközön rendelkezésre álló másolatának megismerése számítástechnikai 
eszközt igényel, a bv. intézetnek a betekintést
a) az erre irányuló kérelem benyújtását követő munkanapon,
b) a védővel való kapcsolattartás során, ha az erre vonatkozó kérelmet a kapcsolattartást megelőző munkanapon 
az elítélt vagy a védő bejelentette, vagy
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c) a jogorvoslati jog gyakorlása érdekében soron kívül
biztosítania kell.
(2) A büntető ügyiratok bv. intézetben történő megismerését – az erre kijelölt helyen – az ügyiratok megérkezését 
követően haladéktalanul lehetővé kell tenni. A  bv.  intézet a  büntető ügyiratokat az  eljáró szerv rendelkezésének 
megfelelően küldi vissza.
(3) A büntető ügyiratok bv. intézetben történő megismerése során a bv. intézet biztosítja
a) a papíralapú ügyirat épségének védelmét,
b) az  elektronikus ügyirat biztonságos kezelését, tartalmába való beavatkozás megakadályozását, a  megismerést 
biztosító számítástechnikai eszköz épségének védelmét és kizárólag az engedélyezett célra történő használatát.
(4) A bv. intézet a büntető ügyiratok megismerésének biztosításáról – annak időpontja, időtartama megjelölésével – 
és az  esetlegesen beavatkozást igénylő eseményekről jegyzőkönyvet készít. A  jegyzőkönyvet a  letartóztatott is 
aláírja és azt a visszaküldendő ügyiratokhoz kell csatolni.”

18. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 198. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  tárgyaláson a  bíróság a  letartóztatásban lévő terhelttel szemben óvadékkal biztosított bűnügyi 
felügyeletet, távoltartást vagy bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendel el, a bv.  intézet csak a bíróság Be. 287. § 
(2) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezése alapján hajthatja végre a szabadítást.”

19. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
 1. 1. § e) pontjában, 182. § (2) bekezdésében, 191. §-ában, 197. §-ában, 198. § (1) bekezdésében és 200. §-ában 

az „az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe az „a letartóztatás” szöveg,
 2. 4.  §-ában az „a lakcím vagy tartózkodási hely” szövegrész helyébe az „a lakcím vagy tényleges tartózkodási 

hely” szöveg,
 3. 6.  § (2)  bekezdésében az  „illetékes a  büntetés-végrehajtási” szövegrész helyébe az  „illetékes büntetés-

végrehajtási” szöveg,
 4. 7. § (1) bekezdésében az „az ügyiratban” szövegrész helyébe az „az ügy irataiban” szöveg,
 5. 9. § (4) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, 61. §-ában, 109. § (2)–(3) bekezdésében, 147. § (1) bekezdés 

b)  pontjában, 199.  § (1)  bekezdésében és 202.  §-ában az „ügyészt” szövegrészek helyébe az „ügyészséget” 
szöveg,

 6. 10/C.  § (4)  bekezdésében a  „jogerős határozatok” szövegrész helyébe a  „jogerős ügydöntő határozatok” 
szöveg,

 7. 11/A.  § (1)  bekezdésében az  „a büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvénynek” szövegrész helyébe 
az „a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek” szöveg,

 8. 14.  § (4)  bekezdés j)  pontjában, 54.  § (4)  bekezdésében, 140.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 147.  § 
(2)  bekezdésében, 182.  § (1)–(2)  bekezdésében és 199.  § (1)  bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe 
az „ügyészség” szöveg,

 9. 16. § (4) bekezdésében a „tértivevényt eredetben kell csatolni az iratokhoz” szövegrész helyébe a „tértivevényt 
vagy annak elektronikus másolatát, elektronikus kézbesítés esetén az  elektronikus kézbesítésről szóló 
igazolást csatolni kell az iratokhoz” szöveg,

10. 16.  § (4) és (7)  bekezdésében, 141.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 142.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 
(2)  bekezdésében, 170.  § a)  pontjában és 173.  § (1)  bekezdésében az  „első fokon” szövegrész helyébe 
az „elsőfokon” szöveg,

11. 20.  § (3)  bekezdésében és 147.  § (6)  bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” 
szöveg,

12. 21.  §-ában az „az elítélt lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt” szövegrész helyébe 
az „az elítélt lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye szerint illetékes, pártfogó felügyelői feladatkörben 
eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalt” szöveg,

13. 24.  § (4)  bekezdésében a „cselekvőképtelen nagykorú” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen 
korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú” szöveg,

14. 25/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 76.  § (4)  bekezdésében az „az elítélt lakó- vagy tartózkodási helye” 
szövegrész helyébe az „az elítélt lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye” szöveg,

15. 25/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az első fokú ítéletet” szövegrész helyébe az „az elsőfokú ügydöntő 
határozatot” szöveg,
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16. 76. § (4) bekezdésében az „az elítélt állandó lakó- vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe az „az elítélt 
lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye” szöveg,

17. 73.  § (3)  bekezdésében és 141.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az „első fokú” szövegrész helyébe az „elsőfokú” 
szöveg,

18. 78. § a) pontjában az „a Be. 413. § (1) bekezdése, vagy a Be. 423. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Be. 
644. § (5) bekezdése, vagy a Be. 659. § (7) bekezdése” szöveg,

19. 78. § b) pontjában az „a Be. 598. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Bv. tv. 45. § (9) bekezdése” szöveg,
20. 79. § (1) bekezdésében az „a Be. 574. § (3) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „a Be. 839. §-a szerinti” 

szöveg,
21. 79.  § (3)  bekezdésében az „a Be. 574.  § (3)  bekezdése” szövegrész helyébe az „a Be. 839.  § (4)  bekezdése” 

szöveg,
22. 84. § (1)–(2) bekezdésében az „ügyészt” szövegrész helyébe az „ügyészséget, nyomozó hatóságot” szöveg,
23. 85.  § (1)  bekezdésében a  „tarthat iratismertetést” szövegrész helyébe a  „biztosíthatja a  Be. 352.  § 

(1)  bekezdése szerinti ügyirat megismerés jogát” szöveg és az  „A nyomozati” szövegrész helyébe 
az „Az eljárási” szöveg,

24. 85. § (2) bekezdésében a „nyomozóhatóság” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság” szöveg,
25. 87. §-ában és 199. § (1) bekezdésében az „a nyomozati” szövegrész helyébe az „az eljárási” szöveg,
26. 93. § (1) bekezdésében a „megkeresésére, továbbá” szövegrész helyébe a „megkeresésére vagy adatkérésére, 

továbbá” szöveg,
27. 93.  § (2)  bekezdésében az „ítéletre” szövegrész helyébe a „határozatra” szöveg és az „ítéletekre” szövegrész 

helyébe a „határozatokra” szöveg,
28. 94. § (1) bekezdés j) pontjában a „megkeresésre írt” szövegrész helyébe a „megkeresésre vagy adatkérésre írt” 

szöveg,
29. 109. § (2)–(3) bekezdésében az „alapos” szövegrész helyébe a „megalapozott” szöveg,
30. 115.  § (4)  bekezdésében, 139.  § (3)  bekezdésében, 141.  § (3)  bekezdésében és 147.  § (4)  bekezdés 

d)  pontjában a „lakó- vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe a „lakcíme, ennek hiányában tényleges 
tartózkodási helye” szöveg,

31. 115.  § (4)  bekezdés b)  pontjában és 144.  § (4)  bekezdésében az  „a lakó- vagy tartózkodási helyéhez” 
szövegrész helyébe az „a lakcíméhez vagy tényleges tartózkodási helyéhez” szöveg,

32. 136/D. § (2a) bekezdésében az „ügyésznél” szövegrész helyébe az „ügyészségnél” szöveg,
33. 136/F. § (6) bekezdésében az „a lakcímére postai úton” szövegrész helyébe az „a lakcímére, vagy ha tényleges 

tartózkodási helyet jelentett be, a tényleges tartózkodási helyére postai úton” szöveg,
34. 138.  § a)  pontjában és 198.  § (1)  bekezdésében az  „az előzetes letartóztatásának” szövegrész helyébe 

az „a letartóztatásának” szöveg,
35. 140. § (4) bekezdésében a „lakó- vagy tartózkodási helyére” szövegrész helyébe a „lakcímére vagy tényleges 

tartózkodási helyére” szöveg,
36. 141.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 147.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „első fokon” szövegrészek helyébe 

az „elsőfokon” szöveg,
37. 141.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „lakó- vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe a  „lakcíme vagy 

tényleges tartózkodási helye” szöveg,
38. 141. § (2) bekezdés b) pontjában az „ítéletének” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatának” szöveg,
39. 141.  § (4)  bekezdésében a  „faxon, elektronikus úton érkezett értesítéseket a  rendelkezésre jogosult 

bírósággal, ügyészséggel haladéktalanul, rövid úton egyeztetni kell, egyidejűleg kérni kell az  eredeti irat 
soron kívüli megküldését” szövegrész helyébe a „telefaxon érkezett értesítéseket a  rendelkezésre jogosult 
bírósággal, ügyészséggel haladéktalanul, rövid úton egyeztetni kell” szöveg,

40. 142.  § (9)  bekezdésében és 8.  mellékletében a  „személyi” szövegrész helyébe a  „természetes 
személyazonosító” szöveg,

41. 143.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „lakó- vagy tartózkodási helyét” szövegrész helyébe a „lakcímét vagy 
tényleges tartózkodási helyét” szöveg,

42. 143. § (1) bekezdés c) pontjában az „ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg,
43. 146/A. § (1) bekezdésében a „Be. 51. § (3) vagy (3a) bekezdése” szövegrész helyébe a „Be. 52. § (1) bekezdése” 

szöveg,
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44. 149.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt” 
szövegrész helyébe a  „lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye szerint illetékes, pártfogó felügyelői 
feladatkörben eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalt” szöveg,

45. 153.  § (1)  bekezdésében az  „írásos megkeresésre” szövegrész helyébe az  „írásban benyújtott kérelemre” 
szöveg,

46. 161. § b) pontjában az „az előzetes letartóztatása” szövegrész helyébe az „a letartóztatása” szöveg,
47. 166.  § (4)  bekezdésében az „az illetékes katonai ügyésznél” szövegrész helyébe az „a bv.  intézet székhelye 

szerint illetékes, a legfőbb ügyész által katonai büntetőeljárás lefolytatására kijelölt ügyészségnél” szöveg,
48. 173. § (1) bekezdésében az „az ítéletkiadmányt” szövegrész helyébe az „a határozatkiadmányt” szöveg,
49. IX.  Fejezet címében, 181.  §-ában és 93. alcímében az  „Az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe 

az „A letartóztatás” szöveg,
50. 91. alcím címében, a  183.  §-ában, 94. alcím címében, 190.  § (2)  bekezdésében, 95. alcím címében, 194.  § 

(1)  bekezdésében, 98. alcím címében, 196.  § (1)  bekezdésében, 196.  § (2) és (4)  bekezdésében, 99. alcím 
címében és 202. §-ában az „Az előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe az „A letartóztatott” szöveg,

51. 182.  § (1)  bekezdésében, 187.  § (2)  bekezdésében, 190.  § (4)  bekezdésében, 191.  §-ában, 192.  § 
(1)  bekezdésében, 199.  § (2)  bekezdésében és 204.  § (1)  bekezdésében az „az előzetesen letartóztatottat” 
szövegrész helyébe az „a letartóztatottat” szöveg,

52. 182.  § (3)  bekezdésében, 184.  § (1)  bekezdésében, 186.  § (1)  bekezdésében és 190.  § (1)  bekezdésében 
az „Az előzetesen letartóztatottat” szövegrész helyébe az „A letartóztatottat” szöveg,

53. 182.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az  „az előzetes letartóztatásnak a  Be. 135.  §” szövegrész helyébe 
az „a letartóztatásnak a Be. 299. §” szöveg,

54. 182.  § (3)–(4)  bekezdésében, 186.  § (3)  bekezdésében, 189.  § (2)  bekezdésében, 190.  § (5)  bekezdésében, 
192.  § (2) és (4)  bekezdésében, 194.  § (3)  bekezdésében, 195.  § (1)  bekezdésében, 196.  § (1) és 
(3) bekezdésében, 198. § (1)–(2) bekezdésében és 204. § (1) bekezdésében az „az előzetesen letartóztatott” 
szövegrészek helyébe az „a letartóztatott” szöveg,

55. 183.  § a)  pontjában, 198.  § (2)  bekezdésében, 199.  § (1)  bekezdésében, 201.  § (1)  bekezdésében és 
202. §-ában az „az előzetes letartóztatást” szövegrész helyébe az „a letartóztatást” szöveg,

56. 183.  § b)  pontjában az  „az előzetesen letartóztatott lakó- vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe 
az „a letartóztatott lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye” szöveg,

57. 183.  § d)  pontjában az  „az előzetesen letartóztatott lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
kormányhivatalt vagy büntetés-végrehajtás pártfogó felügyelőt, ha az előzetesen letartóztatottat” szövegrész 
helyébe az „a letartóztatott lakcíme, ennek hiányában tényleges tartózkodási helye szerint illetékes, pártfogó 
felügyelői feladatkörben eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalt vagy büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelőt, ha a letartóztatottat” szöveg,

58. 188.  § (2)  bekezdésében az „az előzetesen letartóztatottakra” szövegrész helyébe az „a letartóztatottakra” 
szöveg,

59. 190.  § (3)  bekezdésében és 191.  §-ában az  „az előzetesen letartóztatottnak” szövegrész helyébe 
az „a letartóztatottnak” szöveg,

60. 192. §-át megelőző alcímben az „irattanulmányozás” szövegrész helyébe az „ügyiratok megismeréséhez való 
jog gyakorlása” szöveg,

61. 197. §-ában az „az előzetesen letartóztatottal” szövegrész helyébe az „a letartóztatottal” szöveg,
62. 201. § (1) bekezdésében az „Az előzetes letartóztatásból” szövegrész helyébe az „A letartóztatásból” szöveg,
63. 201.  § (1)  bekezdésében és 204.  § (1)  bekezdésében az „az előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe 

az „a letartóztatásban” szöveg,
64. 201. § (2) bekezdésében az „állandó lakóhellyel” szövegrész helyébe a „bejelentett lakcímmel” szöveg,
65. 1.  melléklet 2.3.  pontjában az „az előzetesen letartóztatottnál” szövegrész helyébe az „a letartóztatottnál” 

szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
a) 25/A. § (3) bekezdése,
b) 51. alcíme,
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c) 103. § (6) bekezdésében, 136/D. § (1) bekezdésében, 137. § (2) bekezdésében, 140. § (2) bekezdésében, 142. § 
(4)  bekezdésében, 182.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, 199.  § (2)  bekezdésében és 100.  alcím címében 
az „előzetes” szövegrész,

d) 112.  § (4)  bekezdésében, 185.  §-ában, 187.  § (1)  bekezdésében, 188.  § (1)  bekezdésében, 189.  § 
(1)  bekezdésében, 196.  § (5)  bekezdésében, 199.  § (1)  bekezdésében, 203.  § (1) és (2)  bekezdésében 
az „előzetesen” szövegrész,

e) 142. § (1) és (2), (4) és (6) bekezdésében a „II. jelzésű” szövegrész.

8. Záró rendelkezések

21. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 15/2018. (VI. 15.) IM rendelete
a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (2)  bekezdés 14.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendelésének, részleges feloldásának, módosításának, 
a terhelt számára enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapításának előkészítése

1. § (1) Ha a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás elrendelését, részleges feloldását, módosítását, a  terhelt számára 
enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapítását az  ügyészség indítványozza, az  indítvány 
előterjesztését megelőzően az ügyészség feladata annak ellenőrzése, hogy az indítványozott magatartási szabályok 
megtartásának feltételei adottak-e, így különösen, hogy van-e a  terhelt tartózkodására alkalmas lakás vagy 
egyéb helyiség, illetve a  terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz telepítésének, működésének feltételei 
fennállnak-e. Az ügyészség az ellenőrzéshez a nyomozó hatóságot, illetve a  lakás vagy egyéb helyiség fekvésének 
helye szerint illetékes rendőrkapitányságot is igénybe veheti.

 (2) Ha a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás elrendelését, részleges feloldását, módosítását, a  terhelt számára 
enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapítását nem az  ügyészség indítványozza, vagy arról 
a  bíróság nem erre irányuló indítvány alapján határoz, az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzése 
a  bíróság feladata. A  bíróság az  ellenőrzéshez a  terhelt tartózkodására alkalmas lakás vagy egyéb helyiség 
fekvésének helye szerint illetékes rendőrkapitányságot is igénybe veheti.

 (3) Ha a  vádemelés előtt a  (2)  bekezdés szerinti indítványt az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság útján terjesztik 
elő, az  ügyészség az  indítványt a  magatartási szabályok megtartásának feltételeivel kapcsolatos álláspontjának 
kifejtésével is továbbíthatja a  bírósághoz. Az  ügyészség a  magatartási szabályok megtartásának feltételeivel 
kapcsolatos álláspontjának kialakításához a nyomozó hatóságot, illetve a terhelt tartózkodására alkalmas lakás vagy 
egyéb helyiség fekvésének helye szerint illetékes rendőrkapitányságot is igénybe veheti.

 (4) Ha a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás részleges feloldására az  ügyészség jogosult, az  (1)  bekezdésben 
meghatározott feltételek ellenőrzése az  ügyészség feladata. Az  ügyészség az  ellenőrzéshez a  nyomozó 
hatóságot, illetve a  terhelt tartózkodására alkalmas lakás vagy egyéb helyiség fekvésének helye szerint illetékes 
rendőrkapitányságot is igénybe veheti.
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2. A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megállapítása

2. § (1) A bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás elrendelése, részleges feloldása, módosítása, a  terhelt számára enyhébb 
vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapítása esetén a  bíróság vagy az  ügyészség a  határozatának 
rendelkező részében megjelöli
a) a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás tartamával kapcsolatos adatokat, ideértve a  részleges feloldás, 

illetve a módosítás kezdő, illetve befejező időpontjával kapcsolatos adatokat is,
b) az  előírt magatartási szabályokat, oly módon, hogy az  tartalmazza a  magatartási szabályok megtartásának 

ellenőrzéséhez szükséges adatokat, így különösen a terület, lakás, egyéb helyiség, intézmény megnevezését, 
illetve címét, a nyilvános hely, nyilvános rendezvény, közterület megnevezését, illetve

c) a  terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásának elrendelését, ha a  bíróság arról 
rendelkezett.

 (2) Ha a  bíróság bűnügyi felügyelet elrendelése esetén a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény  
(a  továbbiakban: Be.) 281.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti magatartási szabály alkalmazását írta elő, a  határozat 
rendelkező része – a magatartási szabályok megtartásának ellenőrzéséhez szükséges részletességgel – tartalmazza, 
hogy a terhelt a bíróság által kijelölt területet, helyet milyen célból, milyen feltételek szerint hagyhatja el.

 (3) A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendelése esetén a bíróság határozatának rendelkező része tartalmazza
a) annak kizárását, hogy a terhelt bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, más hatóság vagy szakértő idézésével 

kapcsolatos megjelenési kötelezettségének teljesítése, illetve ilyen értesítéssel kapcsolatos megjelenési 
jogának gyakorlása érdekében a magatartási szabályoktól külön engedély nélkül eltérjen, vagy

b) a  terhelt tájékoztatását arról, hogy bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, más hatóság vagy szakértő 
idézésével kapcsolatos megjelenési kötelezettségének teljesítése, illetve ilyen értesítéssel kapcsolatos 
megjelenési jogának gyakorlása érdekében a magatartási szabályoktól külön engedély nélkül eltérhet, és azt, 
hogy ezzel kapcsolatban milyen tájékoztatási és igazolási kötelezettsége áll fenn, továbbá az arra vonatkozó 
figyelmeztetést, hogy a  tájékoztatási és igazolási kötelezettség elmulasztása a  magatartási szabályok 
megszegésének minősül.

 (4) A  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás részleges feloldása, módosítása vagy a  terhelt számára enyhébb vagy 
hátrányosabb magatartási szabályok megállapítása esetén a  bíróság határozatának rendelkező része abban 
az  esetben tartalmazza a  (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott kizárást vagy a  b)  pontban meghatározott 
tájékoztatást, ha a bíróság döntése a terhelt (3) bekezdés szerinti megjelenési kötelezettségének teljesítését érinti.

 (5) Ha a  bíróság vagy az  ügyészség határozata több terheltre tartalmaz rendelkezést, az  (1)–(4)  bekezdés szerint 
meghatározott rendelkezéseket terheltenként elkülönítetten kell feltüntetni.

3. § (1) A  bíróság a  Be. 281.  § (3)  bekezdése alapján a  Be. 281.  § (2)  bekezdésében meghatározott magatartási szabálytól 
eltérő, olyan további magatartási szabályt írhat elő, amelynek teljesíthetősége és megtartásának ellenőrizhetősége 
biztosított.

 (2) Ha a  bíróság a  Be. 281.  § (3)  bekezdésében meghatározott magatartási szabály előírását tartja indokoltnak, 
a  magatartási szabály megtartásának ellenőrizhetősége tekintetében az  ügyészséggel, a  nyomozó hatósággal, 
illetve a  magatartási szabályok megtartásának ellenőrzésére illetékességgel rendelkező rendőrkapitánysággal 
egyeztethet.

4. §  Távoltartás elrendelése esetén a távoltartással érintett személyt tájékoztatni kell arról, hogy ha a terhelt a távoltartás 
keretében előírt magatartási szabályokat megszegi, a távoltartással érintett személy a terhelt jogsértő magatartását 
a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervénél, a vádemelés előtt az ügyészségnél vagy 
a nyomozó hatóságnál is, a vádemelés után a bíróságnál is bejelentheti.

3. A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának 
ellenőrzése

5. § (1) A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését – ha 
e  rendelet eltérően nem rendelkezik – a  terhelt tényleges tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányság, 
vagy ha a  terhelt életkörülményei vagy az  előírt magatartási szabályok ezt indokolttá teszik, akkor a  bíróság 
által a  határozatában kijelölt más rendőrkapitányság (a  továbbiakban: az  előírt magatartási szabályok 
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megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság) végzi, szükség esetén a magatartási szabállyal érintett más 
rendőrkapitányság közreműködésével.

 (2) A  bíróság vagy az  ügyészség a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás elrendeléséről, meghosszabbításáról, 
fenntartásáról, megszűnéséről, megszüntetéséről, részleges feloldásáról, módosításáról, a terhelt számára enyhébb 
vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapításáról hozott döntéséről a  határozat vagy a  határozat 
rendelkező részének megküldésével tájékoztatja az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző 
rendőrkapitányságot.

 (3) Ha a bíróság vagy az ügyészség határozata több terheltről rendelkezik, a bíróság vagy az ügyészség a határozat vagy 
a határozat rendelkező része megküldésével egyidejűleg tájékoztatja az előírt magatartási szabályok megtartásának 
ellenőrzését végző rendőrkapitányságot, hogy az  ellenőrzést mely terhelt vagy terheltek tekintetében kell 
végrehajtania, illetve megszüntetnie.

 (4) Ha a  bíróság vagy az  ügyészség a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás megszűnéséről nem hoz határozatot, 
akkor a  büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság az  előírt magatartási szabályok 
megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányságot a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás megszűnéséről 
tájékoztatja.

 (5) Az  előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányságot a  bűnügyi felügyelet, 
illetve a  távoltartás elrendeléséről, meghosszabbításáról, fenntartásáról, megszűnéséről, megszüntetéséről, 
részleges feloldásáról, módosításáról, valamint a terhelt számára enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok 
megállapításáról haladéktalanul tájékoztatni kell.

6. § (1) Ha a  bíróság a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának 
ellenőrzését a  terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel rendelte el, a  bíróság a  technikai eszköz 
telepítéséről az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság útján intézkedik.

 (2) A terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz elrendelése esetén a bíróság tájékoztatja a terheltet arról, hogy 
a technikai eszköz telepítése során köteles a telepítést végző rendőri szervvel együttműködni, valamint arról is, hogy 
ha az együttműködési kötelezettségét megszegi, az a magatartási szabályok megszegésének minősül.

 (3) A  terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz elrendelését követően a  technikai eszköz telepítését végző 
rendőri szerv a terheltet a bíróság által kijelölt tényleges tartózkodási helyére kíséri.

 (4) Ha a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás elrendelésére vagy megkezdésére fogvatartásban lévő terhelt 
szabadlábra helyezésével egyidejűleg került sor, a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz telepítésével 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a bíróság a terheltet fogva tartó intézettel, valamint az előírt magatartási 
szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitánysággal egyeztethet.

 (5) A  terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazása esetén a  telepítést végző rendőri szerv 
felhívja a  terheltet, hogy biztosítsa a  technikai eszköz testére történő rögzítésének, valamint a  technikai eszköz 
telepítésének lehetőségét.

 (6) A  technikai eszközt a  terhelt testére oly módon kell rögzíteni, hogy az  a  külvilág számára lehetőleg ne legyen 
látható, és a terheltet a mindennapi teendőinek elvégzésében ne akadályozza.

 (7) A  technikai eszköz telepítése során a  telepítést végző rendőri szerv tájékoztatja a  terheltet a  technikai eszköz 
működésével kapcsolatos tudnivalókról, valamint a  technikai eszközben okozott kár polgári jogi és büntetőjogi 
következményeiről. A tájékoztatás írásbeli tájékoztató átadásával is teljesíthető, azonban ebben az esetben is meg 
kell győződni arról, hogy a terhelt a technikai eszközzel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megértette.

 (8) Ha a  telepítést végző rendőri szerv azt állapítja meg, hogy a  terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz 
a kijelölt helyen nem telepíthető, erről a vádemelés előtt a nyomozó hatóságot vagy az ügyészséget, a vádemelés 
után a bíróságot tájékoztatja. A terhelt őrizetének a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság által a Be. 293. § 
(1)  bekezdése alapján történt elrendelését követően a  telepítést végző rendőri szerv a  terheltet a  Rendőrségről 
szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (1) bekezdés c) pontja alapján haladéktalanul elfogja és 
előállítja.

7. §  Ha a  bíróság óvadék megállapításáról rendelkezett, az  óvadék letételének igazolását követően a  bíróság a  2–6.  § 
megfelelő alkalmazásával intézkedik
a) a  letartóztatás megszüntetését követően a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás végrehajtása és 

a magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése vagy
b) a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás módosított magatartási szabályai megtartásának ellenőrzése
érdekében.
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8. § (1) E  rendelet eltérő rendelkezése hiányában a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás keretében előírt magatartási 
szabályok megtartásának ellenőrzése ellátható
a) járőr útján, napi, többnapi, heti vagy többheti rendszerességgel,
b) eseti ellenőrzéssel,
c) folyamatos ellenőrzéssel, illetve
d) a távoltartással érintett személy hozzájárulása esetén a távoltartással érintett személy ellenőrzésével.

 (2) A  bíróság az  előírt magatartási szabályok jellegéhez, illetve a  személyi szabadságot érintő kényszerintézkedéssel 
elérni kívánt célhoz igazodóan a  magatartási szabályok megtartásának az  (1)  bekezdés a) vagy d)  pontja szerinti 
ellenőrzéséről rendelkezhet. Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti ellenőrzés elrendelését megelőzően a  bíróságnak 
a  távoltartással érintett személy hozzájárulását be kell szereznie. A  bíróság az  ellenőrzés módjával kapcsolatos 
döntését megelőzően az  előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitánysággal 
egyeztethet.

 (3) A bíróság az (1) bekezdés c) pontja szerinti ellenőrzés elrendeléséről akkor rendelkezhet, ha a terhelt letartóztatása 
a Be. 298. § (1) bekezdésében meghatározott tartam letelte miatt szűnik meg.

 (4) Az  előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság a  magatartási szabályok 
ellenőrzését elláthatja
a) a  bíróság (2)  bekezdés szerinti rendelkezése mellett az  ellenőrzésre alapot adó körülmény esetén 

az (1) bekezdés b) pontja alapján is vagy
b) a  bíróság rendelkezése hiányában – a  magatartási szabályok jellegéhez, illetve a  személyi szabadságot 

érintő kényszerintézkedés végrehajtásával összefüggésben rendelkezésére álló információkhoz igazodóan – 
az (1) bekezdés a), b), illetve d) pontja alapján.

 (5) A Be. 281. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jelentkezési kötelezettség előírása esetén az előírt magatartási szabályok 
megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság rögzíti, hogy a terhelt eleget tesz-e a határozatban megjelölt 
jelentkezési módnak és időköznek.

9. § (1) Az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság a bűnügyi felügyeletet, illetve 
a távoltartás keretében előírt magatartási szabályokat illetően különösen azt ellenőrzi, hogy a terhelt
a) a  bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló határozatban számára meghatározott területen, lakásban, 

egyéb helyiségben, intézményben vagy ahhoz tartozó bekerített helyen tartózkodik-e, azt csak a  bíróság 
határozatában megjelölt célból, az ott írt feltételek szerint hagyta-e el,

b) a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendeléséről szóló határozatban foglalt magatartási szabályoktól 
történő, a Be. 292. § (6) bekezdése szerinti engedély nélküli eltérés esetén az idézésről, illetve az értesítésről 
a  rendőrségnek tájékoztatást adott-e, és az  idézésen, illetve az  értesítésen történt megjelenését, valamint 
annak időtartamát utólag igazolta-e,

c) a  bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló határozatban meghatározott nyilvános helyet, nyilvános 
rendezvényt vagy közterületet látogatja-e,

d) a  bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló határozatban foglaltak szerint teljesíti-e jelentkezési 
kötelezettségét,

e) a  távoltartásról szóló határozatban meghatározott személlyel kapcsolatba lépett-e, ennek érdekében 
a  meghatározott lakást elhagyta-e, attól távol maradt-e, a  távoltartással érintett személy tényleges 
tartózkodási helyétől, munkahelyétől, az e személy által rendszeresen látogatott intézményektől vagy egyéb 
helytől távol tartja-e magát,

f ) a  mozgását nyomon követő technikai eszközt eltávolította-e vagy működésképtelenné tette-e, illetve 
végzett-e azon más, a rendeltetésszerű működést befolyásoló változtatást.

 (2) Az  előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság a  határozatban megjelölt 
magatartási szabály megszegéséről tájékoztatja a  büntetőeljárást folytató bíróságot, ügyészséget vagy nyomozó 
hatóságot.

 (3) Ha a  rendőrség általános rendőri feladatok ellátására kijelölt szerve a  magatartási szabályok megszegése miatt 
az  Rtv. 33.  § (1)  bekezdés d)  pontja alapján a  terheltet elfogja és előállítja, a  terhelt őrizetének elrendeléséről 
a büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság dönt.

 (4) A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése során 
törekedni kell arra, hogy az ellenőrzés a szükséges mértéken túl ne zavarja a terhelt, illetve a távoltartással érintett 
személy magánéletét, valamint biztosítani kell, hogy az ellenőrzés során a terhelt és a távoltartással érintett személy 
magánéletének körülményei szükségtelenül ne kerüljenek nyilvánosságra.
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10. § (1) Halasztást nem tűrő – különösen a  terhelt egészségét veszélyeztető – esetben a  terhelt mozgását nyomon 
követő technikai eszköz eltávolításáról az  előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző 
rendőrkapitányság is rendelkezhet. Az  előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző 
rendőrkapitányság a technikai eszköz eltávolítását követően a 8. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerint biztosítja 
a  terhelt megfelelő ellenőrzését, és a  technikai eszköz eltávolításának okáról, körülményeiről haladéktalanul 
tájékoztatja a büntetőeljárást folytató bíróságot, ügyészséget vagy nyomozó hatóságot.

 (2) A  terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz üzemzavara vagy üzemszünete esetén, a  bíróság eltérő 
rendelkezése hiányában, az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság a 8. § 
(1)  bekezdés a), b) vagy c)  pontja szerint biztosítja a  terhelt megfelelő ellenőrzését, és az  üzemzavar, üzemszünet 
okáról és körülményeiről haladéktalanul tájékoztatja a  büntetőeljárást folytató bíróságot, ügyészséget vagy 
nyomozó hatóságot.

11. §  A 3.  § szerint a  bűnügyi felügyelet keretei között előírt további magatartási szabályok megtartását a  bíróság, 
az ügyészség vagy a nyomozó hatóság is ellenőrizheti.

4. A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás részleges feloldásának, módosításának, illetve enyhébb 
vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapításának különös szabályai

12. §  Ha a bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás módosítása vagy enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok 
megállapítása folytán az  előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzésére másik rendőrkapitányság 
rendelkezik illetékességgel, a bíróság a magatartási szabályok megtartásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
átadásáról a határozatának vagy a határozat rendelkező részének megküldésével egyidejűleg az előírt magatartási 
szabályok megtartásának ellenőrzését korábban végző rendőrkapitányság útján intézkedik.

13. § (1) Ha a  bíróság a  bűnügyi felügyelet, illetve a  távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának 
ellenőrzését a  terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel rendelte el, a  bíróság a  terhelt tényleges 
tartózkodási helyének megváltoztatását akkor engedélyezheti, ha az  1.  §-ban foglaltaknak megfelelően 
megállapítható, hogy a  technikai eszköz telepítésének, működésének feltételei a  terhelt új tartózkodási helye 
esetében is biztosíthatóak.

 (2) Az  (1)  bekezdés esetén a  terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz leszerelésével, ismételt telepítésével, 
a terhelt kísérésével és együttműködési kötelezettségével kapcsolatban a 6. §-t kell megfelelően alkalmazni, azzal, 
hogy a  bíróság a  technikai eszköz áthelyezéséről az  előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését 
korábban végző rendőrkapitányság útján intézkedik.

 (3) A terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazása esetén, ha a bíróság vagy az ügyészség a bűnügyi 
felügyelet, illetve a  távoltartás részleges feloldásának keretei között a  technikai eszköz ideiglenes eltávolításáról 
rendelkezik, a  terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz leszerelésével, ismételt telepítésével és a  terhelt 
együttműködési kötelezettségével kapcsolatban a 6. §-t kell megfelelően alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

15. §  Hatályát veszti a házi őrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV. 4.) IM–BM együttes rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének címrendjét
a) 2018. július 1-jei fordulónappal az 1. és a 2. melléklet szerint,
b) 2018. augusztus 1-jei fordulónappal a 3. melléklet szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: az a) alpont tekintetében 2018. július 1. 
a b) alpont tekintetében 2018. augusztus 1.

 2. felhívja a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy gondoskodjanak a  Magyar 
Államkincstárnál
a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és 

azon belül rovatmélységű előirányzatra történő besorolásáról;
Felelős: a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő: az 1. pont a) alpontja tekintetében 2018. június 25. 

az 1. pont b) alpontja tekintetében 2018. július 27.
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a  Magyar Államkincstár felé, hogy 2018. január 1-jei határnappal 

az  1.  pont szerinti címrendi változás átvezetését 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: az 1. pont a) alpontja tekintetében 2018. július 1. 

az 1. pont b) alpontja tekintetében 2018. augusztus 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozathoz

Feje-
zet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Feje-
zet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

294089 11 00 00 00 00  MINISZTERELNÖKSÉG 11 00 00 00 00

375684 11 30 01 11 00 Budapest és a főváros agglomerációs fejlesztése 

353695 11 30 01 11 01
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása (ÚJ elnevezés)

17 20 45 00 00

359151 11 30 01 11 02 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 17 20 32 35 00

343839 11 30 01 11 04 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 17 20 39 17 00

351706 11 30 01 26 00 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 20 20 16 9 00

367206 11 30 01 28 00 Üldözött keresztények segítésének feladatai 20 20 53 00 00

367217 11 30 01 28 01 Ösztöndíjprogram támogatása 20 20 53 01 00

367228 11 30 01 28 02 Intervenciós Támogatási Keret 20 20 53 02 00

332995 11 30 01 29 00 Nemzeti Együttműködési Alap 20 20 54 00 00

218814 11 30 01 30 00 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 20 20 55 00 00

298124 11 30 01 30 01 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 20 20 55 01 01

298146 11 30 01 30 02 Hittanoktatás támogatása 20 20 55 02 01

006057 11 30 01 30 03 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 20 20 55 03 00

208602 11 30 01 30 04 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 20 20 55 "04 00

261290 11 30 01 30 05 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 20 20 55 05 01

343462 11 30 01 30 06 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi 
személye 20 20 55 05 04

263212 11 30 01 30 07 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 20 20 55 07 00

335740 11 30 01 30 08 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 20 20 55 09 00

343473 11 30 01 30 09 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 20 20 55 12 00

343773 11 30 01 30 10 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása 20 20 55 13 00

346673 11 30 01 30 11 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 20 20 55 14 00

348517 11 30 01 30 12 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 20 20 55 21 00

368928 11 30 01 30 13 Görögkatolikus Metropólia támogatása 20 20 55 26 00

375717 11 30 01 31 00 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

243678 11 30 01 31 01 Nemzetiségi támogatások 20 20 56 00 00

019183 11 30 01 31 02 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 20 20 57 00 00

267301 11 30 01 31 03 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 20 20 58 00 00
349406 11 30 01 31 04 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 20 20 60 00 00
285012 11 32 06 00 00 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 20 21 02 00 00
280489 17 00 00 00 00 INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 17 00 00 00 00
358351 17 06 00 00 00 Nemzeti Akkreditáló Hatóság 15 04 00 00 00
347895 17 07 00 00 00 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 15 06 00 00 00
354406 17 08 00 00 00 Szakképzési Centrumok 15 07 00 00 00
000989 17 09 00 00 00 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 15 17 00 00 00
347995 17 20 35 08 00 Gazdasági Zöldítési Rendszer 15 25 05 01 00
256534 17 20 35 15 00 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 20 02 11 00
360273 17 20 35 17 00 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok 12 20 02 12 00
338151 17 20 64 01 00 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 15 25 05 03 00
257256 17 20 64 02 00 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 15 25 05 04 00
281234 17 20 64 03 00 Nemzetközi szabványosítási feladatok 15 25 05 05 00
329828 17 20 64 08 00 MKIK támogatása 15 25 05 06 00
342573 17 20 33 05 00 Intézményi kezességi díjtámogatások 15 25 05 10 00
359662 17 20 64 04 01 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 15 25 05 11 01
368417 17 20 64 04 02 Beszállítói-fejlesztési Program 15 25 05 11 02
367906 17 20 64 04 03 Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése 15 25 05 11 03
368428 17 20 64 04 04 Ipar 4.0. program 15 25 05 11 04
359084 17 20 65 01 00 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása 15 25 09 03 00
340617 17 21 03 03 00 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 15 26 01 01 01
340606 17 21 03 04 00 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 15 26 01 01 02
004097 18 00 00 00 00 KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 18 00 00 00 00

000659 18 04 00 00 00 Információs Hivatal 11 02 00 00 00

351640 18 07 01 19 00 Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok 17 20 34 03 00

296735 18 07 02 20 00 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 11 30 01 47 00

269501 20 00 00 00 00 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 00 00 00 00

298224 20 3 00 00 00 Nemzeti Sportközpontok 17 16 00 00 00

343973 20 20 24 29 00 Tornaterem-építési program 17 20 39 24 00

343984 20 20 24 30 00 Tanuszoda-fejlesztési program 17 20 39 25 00

348439 20 20 24 34 00 Gödöllői uszoda beruházás 17 20 39 29 00

351051 20 20 24 38 00 Veszprémi uszoda beruházás 17 20 39 31 00

357373 20 20 24 39 00 Kültéri Sportparkok fejlesztése 17 20 39 40 00

358506 20 20 24 40 00 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 17 20 39 41 00

358617 20 20 24 14 16 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 43 00

359739 20 20 24 41 00 Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztés 17 20 39 45 00

351662 20 20 24 42 00 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása 17 20 39 46 00

359740 20 20 24 43 00 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 17 20 39 47 00

ÚJ címrendi besorolás Régi címrendi besorolás

ÁHT-T Megnevezés

Adatszolgáltatás a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó - eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő - előirányzatok átrendezésének végrehajtásához
Feje-
zet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Feje-
zet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

294089 11 00 00 00 00  MINISZTERELNÖKSÉG 11 00 00 00 00

375684 11 30 01 11 00 Budapest és a főváros agglomerációs fejlesztése 

353695 11 30 01 11 01
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása (ÚJ elnevezés)

17 20 45 00 00

359151 11 30 01 11 02 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 17 20 32 35 00

343839 11 30 01 11 04 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 17 20 39 17 00

351706 11 30 01 26 00 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 20 20 16 9 00

367206 11 30 01 28 00 Üldözött keresztények segítésének feladatai 20 20 53 00 00

367217 11 30 01 28 01 Ösztöndíjprogram támogatása 20 20 53 01 00

367228 11 30 01 28 02 Intervenciós Támogatási Keret 20 20 53 02 00

332995 11 30 01 29 00 Nemzeti Együttműködési Alap 20 20 54 00 00

218814 11 30 01 30 00 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 20 20 55 00 00

298124 11 30 01 30 01 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 20 20 55 01 01

298146 11 30 01 30 02 Hittanoktatás támogatása 20 20 55 02 01

006057 11 30 01 30 03 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 20 20 55 03 00

208602 11 30 01 30 04 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 20 20 55 "04 00

261290 11 30 01 30 05 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 20 20 55 05 01

343462 11 30 01 30 06 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi 
személye 20 20 55 05 04

263212 11 30 01 30 07 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 20 20 55 07 00

335740 11 30 01 30 08 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 20 20 55 09 00

343473 11 30 01 30 09 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 20 20 55 12 00

343773 11 30 01 30 10 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása 20 20 55 13 00

346673 11 30 01 30 11 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 20 20 55 14 00

348517 11 30 01 30 12 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 20 20 55 21 00

368928 11 30 01 30 13 Görögkatolikus Metropólia támogatása 20 20 55 26 00

375717 11 30 01 31 00 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

243678 11 30 01 31 01 Nemzetiségi támogatások 20 20 56 00 00

019183 11 30 01 31 02 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 20 20 57 00 00

267301 11 30 01 31 03 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 20 20 58 00 00
349406 11 30 01 31 04 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 20 20 60 00 00
285012 11 32 06 00 00 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 20 21 02 00 00
280489 17 00 00 00 00 INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 17 00 00 00 00
358351 17 06 00 00 00 Nemzeti Akkreditáló Hatóság 15 04 00 00 00
347895 17 07 00 00 00 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 15 06 00 00 00
354406 17 08 00 00 00 Szakképzési Centrumok 15 07 00 00 00
000989 17 09 00 00 00 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 15 17 00 00 00
347995 17 20 35 08 00 Gazdasági Zöldítési Rendszer 15 25 05 01 00
256534 17 20 35 15 00 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 20 02 11 00
360273 17 20 35 17 00 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok 12 20 02 12 00
338151 17 20 64 01 00 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 15 25 05 03 00
257256 17 20 64 02 00 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 15 25 05 04 00
281234 17 20 64 03 00 Nemzetközi szabványosítási feladatok 15 25 05 05 00
329828 17 20 64 08 00 MKIK támogatása 15 25 05 06 00
342573 17 20 33 05 00 Intézményi kezességi díjtámogatások 15 25 05 10 00
359662 17 20 64 04 01 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 15 25 05 11 01
368417 17 20 64 04 02 Beszállítói-fejlesztési Program 15 25 05 11 02
367906 17 20 64 04 03 Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése 15 25 05 11 03
368428 17 20 64 04 04 Ipar 4.0. program 15 25 05 11 04
359084 17 20 65 01 00 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása 15 25 09 03 00
340617 17 21 03 03 00 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 15 26 01 01 01
340606 17 21 03 04 00 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 15 26 01 01 02
004097 18 00 00 00 00 KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 18 00 00 00 00

000659 18 04 00 00 00 Információs Hivatal 11 02 00 00 00

351640 18 07 01 19 00 Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok 17 20 34 03 00

296735 18 07 02 20 00 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 11 30 01 47 00

269501 20 00 00 00 00 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 00 00 00 00

298224 20 3 00 00 00 Nemzeti Sportközpontok 17 16 00 00 00

343973 20 20 24 29 00 Tornaterem-építési program 17 20 39 24 00

343984 20 20 24 30 00 Tanuszoda-fejlesztési program 17 20 39 25 00

348439 20 20 24 34 00 Gödöllői uszoda beruházás 17 20 39 29 00

351051 20 20 24 38 00 Veszprémi uszoda beruházás 17 20 39 31 00

357373 20 20 24 39 00 Kültéri Sportparkok fejlesztése 17 20 39 40 00

358506 20 20 24 40 00 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 17 20 39 41 00

358617 20 20 24 14 16 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 43 00

359739 20 20 24 41 00 Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztés 17 20 39 45 00

351662 20 20 24 42 00 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása 17 20 39 46 00

359740 20 20 24 43 00 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 17 20 39 47 00

ÚJ címrendi besorolás Régi címrendi besorolás

ÁHT-T Megnevezés

Adatszolgáltatás a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó - eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő - előirányzatok átrendezésének végrehajtásához
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Feje-
zet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Feje-
zet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

ÚJ címrendi besorolás Régi címrendi besorolás

ÁHT-T Megnevezés

359773 20 20 24 44 00 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 17 20 39 50 00

355540 20 20 24 45 00 Szeged multifunkcionális csarnok 17 20 39 52 00

359940 20 20 24 46 00 Pécsi Utánpótlás Akadémia 17 20 39 54 00

359951 20 20 24 47 00 Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése 17 20 39 55 00

359973 20 20 24 48 00 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés 17 20 39 56 00

359984 20 20 24 49 00 Népliget rekonstrukció 17 20 39 57 00

360051 20 20 24 37 00 Központi Birkózó Akadémia 17 20 39 58 00

368140 20 20 24 50 00 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése 17 20 39 65 00

340417 20 20 24 51 00 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 17 20 40 00 00

356128 20 20 24 74 00 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 17 20 48 01 00

351728 20 20 24 36 00 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása 17 20 48 03 00

355795 21 00 00 00 00 MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 21 00 00 00 00

347784 21 20 01 12 00 Turisztikai célelőirányzat 17 20 33 09 00

360239 21 20 01 13 00 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 17 20 33 25 00

375495 22 00 00 00 00 MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA 22 00 00 00 00

370228 22 02 00 00 00 Szerencsejáték Felügyelet 17 17 00 00 00

375640 22 19 00 00 00 Fejezeti kezelésű előirányzatok
375651 22 19 01 00 00 Célelőirányzatok
257101 22 19 01 03 00 Autópálya rendelkezésre állási díj 17 20 36 01 00

256101 22 19 01 04 00 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 17 20 36 06 00

270701 22 19 01 05 00 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 17 20 36 07 00

340495 22 19 01 06 00 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 17 20 38 12 00

223614 22 20 00 00 00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 11 31 00 00 00

004888 22 20 01 00 00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 11 31 01 00 00

352084 22 20 02 00 00 Fejezeti kezelésű előirányzatok 11 31 02 00 00

352095 22 20 02 01 00 Fejezeti stabilitási tartalék 11 31 02 01 00

375662 22 21 00 00 00 Központi kezelésű előirányzatok

375673 22 21 01 00 00 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
343662 22 21 01 02 00 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 17 21 03 02 02

278256 22 21 01 03 00 Infrastruktúra koncessziókból származó díj  17 21 03 02 03

349273 22 21 01 04 00 Osztalékbevétel 17 21 03 01 00

367684 22 21 01 06 00 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése 17 21 03 06 00

349362 22 21 01 07 00 Az MFB Zrt. működésének támogatása 17 21 03 07 01

349384 22 21 01 08 00 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 17 21 04 01 00

295980 22 21 02 00 00 Peres ügyek 17 21 02 00 00

368206 22 21 03 00 00 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 17 21 01 01 11
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2. melléklet az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozathoz

Feje-
zet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Feje-
zet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

294089 11 00 00 00 00 MINISZTERELNÖKSÉG 11 00 00 00 00
344773 11 30 01 11 03 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés 17 20 39 01 00
374640 11 30 01 11 05 Kemény Ferenc Program 17 20 39 68 00
372217 11 30 01 11 06 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése 17 20 39 69 00
358551 11 30 01 11 07 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 17 20 50 00 00
367239 11 30 01 28 03 Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása 20 20 53 03 00
333517 11 30 01 30 14 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 20 20 52 00 00
347284 11 30 01 30 15 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 20 20 55 22 00
286023 11 30 01 31 05 Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi kompenzációja 20 20 04 01 00
279012 11 30 01 33 00 Civil és nonprofit szervezetek támogatása 20 20 61 00 00
248012 11 30 01 34 00 Nemzeti Civil Alapprogram 20 20 62 00 00
280489 17 00 00 00 00 INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 17 00 00 00 00
277656 17 20 35 18 00 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 12 20 02 16 00
341206 17 20 35 19 01 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 12 20 02 22 00
197117 17 20 63 00 00 Magyar találmányok külföldi bejelentése 15 25 02 04 00
372728 17 20 64 05 00 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 15 25 05 13 00
348239 17 20 64 06 00 NER300 projekt megvalósítása 15 25 05 02 00
359728 17 20 64 07 00 Jedlik Terv 15 25 05 09 00
352240 17 20 65 02 00 Szakképzési rendszerek átalakításával kapcsolatos kiadások 15 25 09 04 00
362028 17 20 65 03 00 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 15 25 09 16 00
269501 20 00 00 00 00 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 00 00 00 00
359673 20 20 24 73 00 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 17 20 38 20 00
372840 20 20 13 2 00 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése 17 20 38 26 00
344817 20 20 24 52 00 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 05 00
344828 20 20 24 14 06 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 06 00
344839 20 20 24 14 07 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 07 00
344884 20 20 24 14 12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 12 00
344895 20 20 24 14 13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 13 00
345028 20 20 24 14 26 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 15 00
345039 20 20 24 14 27 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 17 20 39 16 00
343851 20 20 24 17 00 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 17 20 39 19 00
343895 20 20 24 21 00 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 17 20 39 22 00
348406 20 20 24 31 00 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 17 20 39 26 00
348417 20 20 24 32 00 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 17 20 39 27 00
348428 20 20 24 33 00 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 17 20 39 28 00
348440 20 20 24 35 00 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 17 20 39 30 00
344962 20 20 24 14 20 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 34 00
345006 20 20 24 14 24 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 36 00
353817 20 20 24 53 00 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 17 20 39 38 00
356151 20 20 24 14 22 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17 20 39 39 00
358606 20 20 24 54 00 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 17 20 39 42 00
358539 20 20 24 55 00 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 17 20 39 44 00
359751 20 20 24 56 00 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 17 20 39 48 00
359784 20 20 24 57 00 Siófoki Kiss Szilárd multifunkciós kézilabdacsarnok 17 20 39 51 00
359939 20 20 24 58 00 Szeged Ifjúsági Centrum 17 20 39 53 00
360373 20 20 24 59 00 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása 17 20 39 59 00
362095 20 20 24 60 00 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai 17 20 39 61 00
369006 20 20 24 61 00 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása 17 20 39 62 00
372173 20 20 24 62 00 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása 17 20 39 63 00
372551 20 20 24 63 00 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása 17 20 39 66 00
375239 20 20 24 64 00 Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása 17 20 39 72 00
352328 20 20 24 65 00 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem 17 20 44 00 00
351717 20 20 24 66 00 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 17 20 48 02 00
372040 20 20 24 67 00 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése 17 20 55 00 00
374384 20 20 24 68 00 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása 17 20 62 00 00
360440 20 20 24 71 00 Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás 17 20 54 00 00
343906 20 20 24 72 00 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 17 20 39 23 00
375495 22 00 00 00 00 MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA 22 00 00 00 00
372828 22 19 01 07 00 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása 17 20 32 46 00
302813 22 19 01 08 00 Oktatási, kultúrális és sport PPP programok 17 20 36 02 00
368306 22 19 01 09 00 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 17 20 38 04 00
368573 22 19 01 10 00 Beruházás Előkészítési Alap 17 20 61 00 00
367695 22 21 04 00 00 Az MFB tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése 17 21 04 04 00

ÁHT-T

Címrend - ÚJ szerkezetben

Megnevezés

Címrend - régi szerkezetben

Adatszolgáltatás a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó - eredeti előirányzattal nem rendelkező, megosztásra nem kerülő - előirányzatok átrendezésének 
végrehajtásához
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3. melléklet az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozathoz

Feje-
zet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Feje-
zet Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

375495 22 00 00 00 00 MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA 22 00 00 00 00

375640 22 19 00 00 00 Fejezeti kezelésű előirányzatok
375651 22 19 01 00 00 Célelőirányzatok
359417 22 19 01 01 00 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 15 25 02 08 00

375662 22 21 00 00 00 Központi kezelésű előirányzatok

375673 22 21 01 00 00 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
278245 22 21 01 01 00 Szerencsejáték koncessziós díj 15 26 01 02 00

ÚJ címrendi besorolás Régi címrendi besorolás

ÁHT-T Megnevezés

Adatszolgáltatás a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó - eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő - előirányzatok átrendezésének 2018. augusztus 1. 
határnappal történő végrehajtásához

A Kormány 1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről

 1.  A  Kormány, figyelemmel a  Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban foglaltakra, 
továbbá arra, hogy hazánk energetikai iparának növekedéséhez, valamint a hazai és nemzetközi forrásokat nagyobb 
mértékben felhasználni képes magyarországi energetikai kutatás-fejlesztési és innovációs (a  továbbiakban: KFI) 
tevékenységek fokozásához szükség van egy olyan szakpolitikai intézkedéscsomagra, amely segítségül szolgál 
a támogató szakpolitika kialakításához az alábbi horizontális célok mindegyikéhez:
a) az alacsony és versenyképes energiaárak,
b) a munkahelyteremtés,
c) a környezet- és klímavédelem,
d) az energiaimport-függőség csökkentése,
e) az ellátásbiztonság folyamatos, magas szintű fenntartása,
jóváhagyja az  Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervet (a  továbbiakban: EKFICsT) és az  abban szereplő 
intézkedéseket.

 2.  A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az EKFICsT – a Kormány 
honlapján történő – közzétételéről.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3.  A  Kormány felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  szakpolitikailag kapcsolódó ágazati stratégiák, cselekvési 
tervek és egyéb szakmai keretprogramok elkészítése és felülvizsgálata, továbbá a  támogatási, finanszírozási és 
területhasználati követelmények meghatározása során a jövőben biztosítsák az összhangot az EKFICsT-vel.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 4. A Kormány annak érdekében, hogy közvetítő szerepét kihasználva segíthesse a  hazai piaci szereplők (beleértve 
az  innovatív kis- és középvállalkozásokat is) hazai és nemzetközi szintű KFI tevékenységekben betölthető 
szerepének növekedését, az  energiaipari és az  energetikai KFI tevékenységek terén zajló hazai és nemzetközi 
folyamatok nyomon követése és értékelése céljából
a) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal, a  Központi Statisztikai Hivatal és a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával 
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gondoskodjon egy olyan, az  állami és a  privát szektorok energetikai KFI tevékenységét leíró rendszer 
kialakításáról és fenntartásáról, amely segíteni tudja a  kormányzati szervek tájékozódását az  energetikai 
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységről, illetve az ezekre irányuló források elérhetőségéről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének felkérésével
Határidő: a nyilvántartás kialakításának és – elsődleges – feltöltésének határideje 2019. május 31., majd 

ezt követően folyamatos aktualizálás szükséges
b) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 

a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak a  szakpolitikai célkitűzések és az  ágazat 
hazai szereplőinek – az 5. pont a) és b) alpontjai keretében azonosítható – nemzetközi érdekképviseletéről, 
valamint a nemzetközi, elsősorban az európai uniós és a Nemzetközi Energiaügynökség által megvalósításra 
kerülő projektekkel és együttműködési lehetőségekkel kapcsolatos információk hazai érdekeltek felé 
való terjesztéséről, továbbá a  mindehhez szükséges munkafolyamatok és intézményi háttér hosszú távú 
biztosításáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 5. Az energiaipar és energetikai KFI folyamatok hazai élénkítése érdekében a Kormány
a) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  pénzügyminiszter és az  emberi 

erőforrások miniszterének bevonásával az  energiapolitikai célkitűzésekkel összhangban lévő energiapiaci 
törekvések megfelelő szakemberállományának biztosítása, a  szükséges szakemberképzések kialakítása 
érdekében vizsgálja meg az  energiapiac várható szakképesítési igényeit és elvárásait, továbbá a  szak- 
és felsőoktatás, valamint a  felnőttképzés területén mindehhez szükséges átalakítások és a  szükséges 
új képzések beazonosítását, valamint gondoskodjon az  ipari szereplők és felsőoktatási intézmények 
együttműködését ösztönző lehetőségek feltérképezéséről és azok alkalmazásáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. december 31., majd a szükséges átalakítások végrehajtására folyamatos

b) felhívja a  pénzügyminisztert, a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és az innovációért és technológiáért 
felelős minisztert, hogy háttérintézményeikkel együttműködve biztosítsák egyrészt az EKFICsT prioritásainak 
és a kapcsolódó KFI tevékenységeknek valamennyi releváns területen történő hangsúlyos kezelését a 2020 
után várhatóan rendelkezésre álló uniós fejlesztési források tervezése során, másrészt gondoskodjanak 
az energiatechnológiai prioritásokat és a kapcsolódó KFI tevékenységeket figyelembe vevő hazai pénzügyi és 
egyéb támogató eszközök kialakításáról.
Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 6. A Kormány az  államnak az  energiaiparban betöltött moderátori szerepének növelése érdekében az  EKFICsT-ben 
foglalt intézkedések végrehajtásának (előkészítéstől a végső fázisig) és időszakos értékelésének biztosítása, valamint 
a  szakterületi szereplők (államigazgatási szervek, állami intézetek és vállalatok, illetve egyéb iparági szereplők) 
közötti információtranszfer javítása, együttműködéseinek növelése, az  európai uniós szakpolitikai érdekképviselet 
támogatása, továbbá az energiapolitikai célokat segítő központi finanszírozású uniós támogatások – mint például 
a  Horizont 2020, a  CEF, LIFE vagy a  COSME források – és uniós társfinanszírozással megvalósuló programok 
magasabb szintű kiaknázása, illetve a  szakterületi előrejelzésekkel, foresightokkal kapcsolatos információk 
hatékonyabb megszerzése és átadása céljából
a) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az EKFICsT megvalósítását 

segítő munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) létrehozásáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. december 31.
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b) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  pénzügyminisztert, az  emberi erőforrások miniszterét, 
valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és 
az  energetikai kutatás-fejlesztésben kiemelten fontos további érintettek (felsőoktatási és kutatóintézetek, 
vállalatok) bevonásával rendszeresen gondoskodjon a munkacsoportban való állandó képviselet és aktivitás 
folyamatos biztosításáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 7. Az EKFICsT végrehajtásának és a szakpolitikai támogatások eredményeinek nyomon követése, továbbá a megfelelő 
szakpolitikai támogatás hosszú távú garantálása érdekében a  Kormány felhívja az innovációért és technológiáért 
felelős minisztert, hogy
a) kövesse nyomon az EKFICsT-ben foglaltak végrehajtását, arról rendszeresen, de legalább kétévente egyszer 

tájékoztassa a Kormányt, és szükség esetén kezdeményezze annak módosítását;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

b) gondoskodjon az EKFICsT ötévente történő felülvizsgálatáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. december 31., utána ötévente folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről

 1. A Kormány – figyelemmel a  Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 4.  pont w) és 
z) alpontjában foglaltakra – megvizsgálta a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználásra vonatkozó előrejelzéseit, 
és a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználási előrejelzései című melléklete szerinti adatokat az 1. mellékletben 
közzéteszi.

 2. A Kormány a  Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről szóló 1160/2015. (III. 20.) 
Korm. határozatot visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználási előrejelzései

Mértékegység: PJ
2015 2020 2030

Tényadat „Ölbe tett kéz” „Közös erőfeszítés” „Ölbe tett kéz” „Közös erőfeszítés”

1. Primerenergia-felhasználás* 1055 1187 1110 1411 1217

2. Végső energiafogyasztás** 725 822 761 929 775

2.a) Ipari szektor 177 219 201 248 218

2.b) Közlekedés 182 222 210 277 247
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2.c) Lakosság 249 264 243 278 210

2.d) Kereskedelem és szolgáltatás 91 90 81 94 70

2.e) Mezőgazdaság 24 27 26 32 30

3.
Nem energetikai célú 

felhasználás
83 97 97 118 118

4.
Villamosenergia-
felhasználás***

158 172 164 191 176

* Primerenergia-felhasználás hálózati veszteségre és erőművi önfogyasztásra vonatkozó előrejelzései:
2015 2020 2030

Tényadat „Ölbe tett kéz” „Közös erőfeszítés” „Ölbe tett kéz” „Közös erőfeszítés”

hálózati veszteség 21 23 21 23 20

erőművi önfogyasztás 8 9 8 13 11
** A kerekítések miatt a részösszegek nem adják ki a végső energiafogyasztási adatot.
*** A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti bruttó végső villamosenergia-felhasználás erőművi önfogyasztással és hálózati veszteséggel, 
valamint az energiaszektor saját fogyasztásával együtt.

Az előrejelzés a  2015. évi eurostat módszertan szerint számított tényértékekből kiindulva készült a  jelenlegi 
trendek, a  legfrissebb kormányzati GDP-előrejelzés, a  prognosztizált demográfiai folyamatok, a  meglévő, illetve 
tervezett uniós és hazai szakpolitikai intézkedések, az ágazati szereplők tervei és várakozásai, a valószínűsíthetően 
megvalósuló termelő, szolgáltató és energiahatékonysági beruházások, valamint az  energiahatékonyság és 
a megújulóenergia-hasznosítás növelését célzó pénzügyi keretek figyelembevételével.
Két forgatókönyv frissítése készült el: az  „Ölbe tett kéz” (BAU) forgatókönyv és a  „Közös erőfeszítés” (Policy) 
forgatókönyv, amely az uniós kötelezettségeinkből fakadó és az azon felül reálisnak tekinthető energiahatékonysági 
és megújulóenergia-hasznosítási intézkedések végrehajtásával számol. A  Közös erőfeszítés forgatókönyv mindkét 
szakpolitikai területen az állami szerepvállalás növekedését feltételezi.
A két forgatókönyv közötti különbséget az  energiahatékonysági színvonal, illetve a  megújulóenergia-
felhasználás eltérő mértéke képezi. Ebből következően a  szcenáriók a  gazdasági növekedést, a  gazdaság 
szerkezetét és az  energiahordozók árát tekintve azonos feltételezésekre épülnek. Az  előrejelzés 2020-ig 
a  konvergenciaprogramban előrevetített 3,98%-os átlagos GDP-bővüléssel számol, amelynek mértéke 2021-től 
átlagosan 2,82%. A  nyersolajár tekintetében a  prognózis a  2016–2017 folyamán kialakult ársáv (50–60 dollár/
hordó) hosszú távú tartósságát feltételezi, az  időjárás változásának energiafogyasztásra gyakorolt hatását pedig 
a 2006–2015 közötti időszak átlagos hőmérsékleti viszonyainak figyelembevételével szűri ki.
A 2017-ben készült előrejelzés az  adatgyűjtési, illetve -képzési módszertant érintő jelentős változások miatt 
közvetlenül nem hasonlítható össze a  2015-ben készített prognózissal. A  lakossági biomassza-felhasználás 
értékének felülvizsgálata következtében a  háztartások energiafelhasználásának (ebből kifolyólag a  végső és 
primerenergia-felhasználás) bázisértéke jelentősen megnőtt. Továbbá az adatgyűjtés teljes körűvé tétele rávilágított 
az  ipari szektor korábban számítottnál magasabb, illetve a  kereskedelem és szolgáltató szektor alacsonyabb 
súlyára az  energiafelhasználásban. Kiemelendő, hogy bár hosszú távon mindkét forgatókönyv a  primerenergia-
felhasználás jelentős bővülésével számol, a „Közös erőfeszítés” szcenárió esetében ez  döntően abból ered, hogy 
a villamosenergia-importot hazai termelés váltja ki, aminek következtében az átalakítási veszteség megnövekszik.

Az „Ölbe tett kéz” (BAU) forgatókönyv az alábbi feltételezésekkel számol:
 1. Lakosság esetében:

1.1. Nem valósulnak meg energiahatékonysági és szemléletformálási programok, az energetikai szabványok nem 
szigorodnak.

1.2. Az energiaigényt az  épület- és háztartásigép-állomány rendkívül lassú megújulása, a  készülékellátottság 
növekedése, az  épületek műszaki színvonalának romlása, a  nem energiatudatos szemléletmód, illetve 
a demográfiai trend alakítja.

1.3. Az energiafogyasztás rövid és hosszú távon is mérsékelten emelkedik.
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 2. Ipari szektor és mezőgazdaság esetében:
2.1. A termelővállalatok csak részben használják ki a beruházásokkal és a folyamatok racionalizálásával elérhető 

energiahatékonysági potenciált, energiafelhasználásuk csökkentését az állam nem ösztönzi.
2.2. Az energiaigényt az újraiparosítás üteme és a termelés szerkezete határozza meg.
2.3. Az energiafogyasztás rövid és hosszú távon is meredeken emelkedik.

 3. Kereskedelmi és szolgáltató szektor esetében:
3.1. A középületek és a  közszolgáltatási infrastruktúra energetikai korszerűsítése nem történik meg, a  piaci 

szolgáltatások gyorsan fejlődnek, de energiahatékonyságuk színvonala csak kismértékben javul.
3.2. Az energiaigényt a  középületek növekvő műszaki ellátottsága, a  piaci szolgáltatások gyors fejlődése és 

mérsékelten javuló energiahatékonysága alakítja.
3.3. Az energiafogyasztást rövid és hosszú távon is stagnálás jellemzi.

 4. Közlekedés esetében:
4.1. Nem történnek szakpolitikai intézkedések a  közúti energiafogyasztás csökkentése, valamint 

az elektromobilitás fejlesztése érdekében.
4.2. Az energiaigényt a  GDP és a  jövedelem növekedési üteme, valamint az  üzemanyagár alakulása határozza 

meg.
4.3. Az energiafogyasztás rövid és hosszú távon is rendkívül nagymértékben emelkedik.

 5. A villamosenergia-fogyasztás átlagosan évi 1,3%-kal növekszik.
 6. A megújulóenergia-hasznosítás végsőenergia-fogyasztáshoz viszonyított részaránya kismértékben emelkedik.
 7. Rövid és hosszú távon is a végsőenergia-fogyasztás nagymértékben növekszik.

A „Közös erőfeszítés” (Policy) forgatókönyv az alábbi feltevésekkel számol:
 1. Lakosság esetében:

1.1. Átfogó energiahatékonysági és szemléletformálási programok valósulnak meg, az  épületállomány 
megújulása dinamikus, az energetikai szabványok pedig szigorodnak.

1.2. Az energiaigényt az  épületállomány jelentős mértékű energetikai korszerűsítése és megújulása, 
a  háztartásigép-állomány és világítás nagyütemű modernizációja, a  készülékellátottság növekedése, 
az energiatudatos attitűd és a demográfiai trend alakítja.

1.3. Az energiafogyasztás rövid távon kismértékben, hosszú távon jelentősen csökken.
 2. Ipari szektor és a mezőgazdaság esetében:

2.1. A termelővállalatok végrehajtják a  gazdaságilag megtérülő energiahatékonysági beruházásokat, 
energiafelhasználásuk csökkentését az állam ösztönzi.

2.2. Az energiaigényt az  újraiparosítás üteme és a  termelési szerkezet mellett a  kapacitások energetikai 
korszerűsítése, a  termelési folyamatok racionalizálása, valamint a  mérethatékonyságból eredő 
energiahatékonysági potenciál kiaknázása határozza meg.

2.3. Az energiafogyasztás rövid és hosszú távon is emelkedik.
 3. Kereskedelmi és szolgáltató szektor esetében:

3.1. A középületek és a  közszolgáltatási infrastruktúra átfogó korszerűsítése valósul meg, a  piaci szolgáltatások 
esetében az  energiahatékonyság nagymértékben javul, az  új infrastruktúra-elemek technológiai színvonala 
pedig kiemelkedően magas.

3.2. Az energiaigényt a közszolgáltatási infrastruktúra kiépítettsége, műszaki ellátottsága és a piaci szolgáltatások 
gyors fejlődése mellett elsősorban az épületek energiafelhasználásának mérséklődése határozza meg.

3.3. Az energiafogyasztás rövid és hosszú távon is számottevően csökken.
 4. Közlekedés esetében:

4.1. A közúti energiafogyasztás csökkentése, illetve az  elektromobilitás kiterjesztése érdekében eredményes 
szakpolitikai intézkedések valósulnak meg.

4.2. Az energiaigényt a  GDP és a  jövedelem növekedési üteme, illetve az  üzemanyagár alakulása mellett 
a  hagyományos meghajtású járművek növekvő hatékonysága, a  szállítás racionalizálása, valamint 
az elektromobilitás és más környezetbarát közlekedési módok terjedése alakítja.

4.3. Az energiafogyasztás rövid és hosszú távon is jelentős mértékben emelkedik.
 5. A villamosenergia-fogyasztás átlagosan évi 0,7%-kal növekszik.
 6. A megújulóenergia-hasznosítás végső energiafogyasztáshoz viszonyított részaránya emelkedik, ami döntően 

a napelem-kapacitás és a megújuló alapú távhőtermelés növekedéséből ered.
 7. Rövid távon a végsőenergia-fogyasztás mérsékelten, illetve lassuló ütemben növekszik.
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A Kormány 1275/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
a légiközlekedéssel összefüggő projektjavaslat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz  
CEF-SESAR-2018-1 U-SPACE pályázati kiírására történő benyújtásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. egyetért a  CEF-SESAR-2018-1 U-SPACE pályázati kiírására benyújtott projektjavaslattal (a  továbbiakban: 

projektjavaslat), az 1. melléklet szerint,
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon 

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozat kiállításáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1275/2018. (VI. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.

Kapcsolódó 

program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve 

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(Ft)

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege 

(Ft)

Saját erő  

(Ft)
Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai 
Hálózatfinan-

szírozási 
Eszköz

U-SPACE 
szolgáltatások 

gyakorlati 
megvalósításának 

demonstrációja 
valós környezetben

HungaroControl 
Magyar 

Légiforgalmi 
Szolgálat 

Zártkörűen 
Működő 

Részvénytársaság 

154 650 000 77 325 000 77 325 000 

A projekt célja az Európai Bizottság által kezdeményezett U-SPACE 
program keretében megfogalmazott drónrepülések forgalmi 
menedzsmentjével foglalkozó rendszer funkcióinak demonstrációja 
valós körülmények között. Egy ilyen megoldás segítségével  
a drónok biztonságos, valamint üzleti szempontokat is szem előtt 
tartó légtérbe illesztése kivitelezhetővé válik úgy, hogy minden 
felhasználó számára képes az egyenlő hozzáférést biztosítani  
a légtér használatához.
A HungaroControl konzorciumvezető szerepet vállal, ami 
magában foglalja a technikai és adminisztrációs menedzsment 
feladatok ellátását, másrészt aktívan részt vesz a demonstrációk 
előkészítésében, tervezésében és kivitelezésében, továbbá a 
kísérleti eredmények kiértékelésében és disszeminációjában. 
A demonstrációk célja a már rendelkezésre álló U-SPACE (UTM) 
szolgáltatások tesztelése több különböző szolgáltató és felhasználó 
bevonásával. Ezen túlmenően a HungaroControl biztosítja  
a kísérletek kivitelezéséhez szükséges légteret és a megfelelő 
engedélyeztetési eljárás lefolytatását is. A projekt kritikus eleme 
a demonstrációkon túl egy megfelelő információáramlási 
interfész kialakítása az egyes DTM-rendszerek között, továbbá 
a drónfelhasználók által a DTM-be eljuttatott információk szűrt 
becsatornázása az ATM-rendszerbe.
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A Kormány 1276/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai szerepvállalásról

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:
 1. Magyarország európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az  Európai Unió közös 

biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként, az  Európai Unió Tanácsának 
döntése alapján engedélyezi, hogy az  Európai Unió Mali Kiképző Misszióban (EUTM Mali) a  Magyar Honvédség 
állományából legfeljebb 25 fő (váltási időszakban legfeljebb 50 fő) a művelet mandátumában meghatározott ideig, 
de legfeljebb 2020. május 18-ig részt vegyen, amely időtartamba a kitelepülés és a visszatelepülés időtartama nem 
számít bele;

 2. visszavonja az  Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai 
szerepvállalásról szóló 1242/2016. (V. 18.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
a 2017–2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról

 1. A  2017–2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„d) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  második életév folyamán esedékes 
bárányhimlő elleni, kötelező védőoltás bevezetéséről és az  oltóanyag 2019. évre szükséges mennyiségének 
közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. július 31. a közbeszerzési pályázat kiírására

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 16. Országos Közegészségügyi Intézet 
cím kiadási előirányzat terhére – az  a), b) és d)  ponttal összefüggő feladatok megvalósítása céljából – vállalható 
kötelezettségeknek a 2019. évre vonatkozó felső korlátját 10 909 500 000 forintban állapítja meg.”

 2. A Korm. határozat b) pontjában az „az a) pont szerinti közbeszerzés” szövegrész helyébe az „az a) és d) pont szerinti 
közbeszerzés” szöveg lép.

 3. A  Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon 
a  Korm. határozatban rögzítettek végrehajtása céljából a  2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló összegen 
felül legfeljebb 700 000 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 16. Országos 
Közegészségügyi Intézet cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy az  egészségügyi dolgozók egészségének védelme érdekében szükséges részükre 
kötelezően biztosítani a  kanyaró elleni szűrővizsgálatot és a  szűrés alapján az  arra fogékony személyek 
részére a kanyaró elleni védőoltást,

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a felmérésben még részt nem vett, jelenlegi 
egészségügyi dolgozók, illetve a  munkába álló egészségügyi dolgozók tekintetében a  kanyaró elleni 
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immunstátusz-felmérés elvégzéséről és a  fogékony személyek oltásáról, valamint az  ehhez szükséges 
jogszabály-módosítások elvégzéséről,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak a b) alpont szerinti 
immunstátusz-felméréshez, valamint a  felmérés alapján felajánlandó védőoltások beszerzéséhez szükséges 
legfeljebb 763 200 000 forint rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 16. Országos Közegészségügyi Intézet cím javára.
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról 
szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

A Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 
1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz

A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, beruházási célterületté nyilvánított földrészletek 
helyrajzi számai:

0237/224, 0237/230, 0237/232, 0237/234, 0237/236, 0237/238, 0237/240, 0237/242, 0237/244, 0237/246, 0237/248, 
0237/253, 0237/257, 0251/91, 0251/92, 0254/54, 0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/58, 0254/59, 0254/60, 0254/61, 
0254/62, 0254/66, 0254/67, 0254/68, 0254/69, 0254/70, 0254/71, 0254/72, 0254/73, 0254/74, 0254/75, 0254/76, 
0254/77, 0254/78, 0254/79, 0254/80, 0254/81, 0254/82, 0254/83, 0254/84, 0254/85, 0254/86, 0254/87, 0254/89, 
0254/90, 0254/91, 0254/92, 0254/93, 0254/94, 0254/95, 0254/96, 0254/97, 0254/98, 0254/101, 0254/102, 0254/103, 
0254/107, 0254/109, 0254/111, 0254/113, 0254/115, 0254/117, 0254/119, 0254/121, 0254/123, 0254/125, 0254/127, 
0254/129, 0254/131, 0254/133, 0254/135, 0254/137, 0254/139, 0254/141, 0254/143, 0254/145, 0254/154, 0254/156, 
0254/158, 0254/160, 0254/162, 0254/164, 0254/166, 0254/168, 0254/170, 0254/172, 0254/174, 0254/180, 0254/186, 
0254/187, 0254/188, 0254/189, 0254/190, 0254/197, 0254/198, 0254/199, 0254/200, 0259/53, 0259/54, 0259/55, 
0259/56, 0259/57, 0259/58, 0259/59, 0259/60, 0259/61, 0259/62, 0259/63, 0259/64, 0259/65, 0259/67, 0259/68, 
0259/69, 0259/71, 0259/73, 0259/74, 0259/75, 0259/76, 0259/77, 0259/78, 0259/106, 0259/107, 0259/108, 0259/109, 
0259/110, 0261/2, 0261/5, 0261/11, 0261/12, 0261/13, 0261/14, 0261/17, 0261/18, 0261/19, 0261/20, 0261/21, 
0261/22, 0261/23, 0261/24, 0261/25, 0261/26, 0261/27, 0261/28, 0261/29, 0261/30, 0261/31, 0261/32, 0261/33, 
0261/34, 0261/35, 0261/36, 0261/37, 0261/38, 0261/39, 0261/40, 0261/41, 0261/42, 0261/43, 0261/44, 0261/45, 
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0261/46, 0261/47, 0261/48, 0261/49, 0261/50, 0261/51, 0261/52, 0261/53, 0261/54, 0261/55, 0261/56, 0261/57, 
0261/58, 0261/59, 0261/60, 0261/61, 0261/62, 0261/63, 0261/64, 0261/65, 0261/66, 0261/67, 0261/68, 0261/69, 
0261/70, 0261/71, 0261/78, 0261/79, 0261/80, 0261/81, 0261/82, 0261/83, 0261/84, 0261/85, 0261/86, 0261/87, 
0261/88, 0261/89, 0261/90, 0261/91, 0261/92, 0261/93, 0261/94, 0261/95, 0261/96, 0261/97, 0261/98, 0261/100, 
0261/101, 0261/102, 0261/103, 0261/104, 0261/105, 0261/106, 0261/107, 0261/108, 0261/109, 0261/110, 0261/111, 
0261/112, 0261/113, 0261/114, 0261/115, 0261/116, 0261/117, 0261/118, 0261/119, 0261/120, 0261/121, 0261/122, 
0262/3, 0262/5, 0263/9, 0264/40, 0264/41, 0264/43, 0264/55, 0264/56, 0264/57, 0264/63, 0264/64, 0264/65, 0265/3, 
0265/4, 0267/2, 0267/5, 0267/6, 0267/7, 0267/8, 0267/9, 0267/10, 0267/11, 0267/12, 0267/13, 0267/14, 0267/15, 
0267/16, 0267/17, 0267/18, 0267/19, 0267/20, 0267/21, 0267/22, 0267/23, 0267/24, 0267/25, 0267/26, 0267/27, 
0267/28, 0267/29, 0267/30, 0267/31, 0267/32, 0267/33, 0267/34, 0267/35, 0267/36, 0267/37, 0267/38, 0267/39, 
0267/40, 0267/41, 0267/42, 0267/43, 0267/44, 0267/45, 0267/47, 0267/48, 0267/51, 0267/52, 0267/53, 0267/57, 
0267/58, 0267/59, 0267/60, 0269/4, 0269/12, 0269/13, 0269/14, 0269/15, 0269/16, 0269/17, 0269/18, 0269/19, 
0269/20, 0269/42, 0269/43, 0269/44, 0272/30.”

A Kormány 1279/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert 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 
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 63/2018. (VI. 15.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési 

megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
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A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás létrehozását 
követően a  megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelete
	a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelete
	egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

	A Kormány 107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelete
	a Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőség

	Az igazságügyi miniszter 14/2018. (VI. 15.) IM rendelete
	egyes büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 15/2018. (VI. 15.) IM rendelete
	a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról

	A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
	a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

	A Kormány 1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
	az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről

	A Kormány 1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
	a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről

	A Kormány 1275/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
	a légiközlekedéssel összefüggő projektjavaslat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
CEF-SESAR-2018-1 U-SPACE pályázati kiírására történő benyújtásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1276/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
	az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai szerepvállalásról

	A Kormány 1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
	a 2017–2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról

	A Kormány 1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
	a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1279/2018. (VI. 15.) Korm. határozata
	a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 63/2018. (VI. 15.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról


		2018-06-15T17:17:07+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




