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III. Kormányrendeletek

A Kormány 154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelete
a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról

A Kormány a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú 
Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény szerinti 
Budai Palotanegyed területén található ingatlanok felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) A Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlannak kell tekinteni a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált 
döntés alapján az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokból kialakított ingatlanokat is.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

A Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok

A B

1. Település Helyrajzi szám

2. Budapest I. kerület 6330

3. Budapest I. kerület 6331

4. Budapest I. kerület 6452/1

5. Budapest I. kerület 6452/2

6. Budapest I. kerület 6452/3

7. Budapest I. kerület 6453/2

8. Budapest I. kerület 6453/1

9. Budapest I. kerület 6455/1

10. Budapest I. kerület 6456/1

11. Budapest I. kerület 6458

12. Budapest I. kerület 6459

13. Budapest I. kerület 6461

14. Budapest I. kerület 6462

15. Budapest I. kerület 6464

16. Budapest I. kerület 6515

17. Budapest I. kerület 6516

18. Budapest I. kerület 14359

19. Budapest I. kerület 14360

20. Budapest I. kerület 14361

21. Budapest I. kerület 14362
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22. Budapest I. kerület 14363/1

23. Budapest I. kerület 14369

24. Budapest I. kerület 14371/1

25. Budapest I. kerület 14371/2

A Kormány 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (5)  bekezdésében és a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. és 3. alcím, valamint az  1. és 2.  melléklet tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi 
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint 
a  nemzetközi egyezmények szerinti formanyomtatványt az  érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére 
a  megyeszékhely szerinti járási hivatal vagy a  NEAK bocsátja ki, a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a  továbbiakban: 
EU-Kártya) az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére a megyeszékhely szerinti járási hivatal, a  járási 
hivatal, valamint a NEAK bocsátja ki.”

 (2) Hatályát veszti az R1. 1. §
a) (7f ) bekezdésében az „a 12/A. § (6) bekezdésében,” szövegrész,
b) (7g)  bekezdésében a  „ , valamint a  12/A.  § (6)  bekezdése alapján a  szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti Európai Egészségbiztosítási Kártya 
(a  továbbiakban: EU-Kártya) érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére történő kiadására” 
szövegrész.

2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 1.  melléklete az  1.  melléklet 
szerint módosul.

 (2) Az R2. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében átfogó ellenőrzés lefolytatására is sor kerülhet.”
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 (2) Az R3. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szakmai irányító miniszter a  fővárosi és megyei kormányhivatal általa irányított feladatai tekintetében 
az ellenőrzést a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával és közreműködésével látja el.”

 (3) Az R3. 2. melléklet 1.4. pontjában a „területi közigazgatásért” szövegrész helyébe a „közszolgálatért” szöveg lép.
 (4) Az R3. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (5) Hatályát veszti az R3. 2. melléklet 1.2. a) pontjában a „– legalább négy éves ciklusonként végzett –” szövegrész.

4. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  § c)–d)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő e) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában egészségbiztosítási szerv]
„c) a  kormányhivatalnak az  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási 
hivatala, illetve a  fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a  továbbiakban együtt: 
megyeszékhely szerinti járási hivatal),
d) a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala [a c) és 
a d) pont a továbbiakban együtt: járási hivatal] és
e) az  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Magyar Államkincstár központi szerve (a  továbbiakban: 
Központ).”

5. §  Az R4. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Kormány a  megye egész területére kiterjedő illetékességgel egészségbiztosítási szervként a  járási hivatalt 
jelöli ki a Tbj. szerint biztosított, illetve Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek
a) TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadásával és
b) az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával
kapcsolatos feladatok ellátására.”

6. §  Az R4.
a) 4.  § (4)  bekezdésében, 7.  § (3)  bekezdés f )  pontjában, 7.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 7.  § 

(5a) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szöveg,
b) 7.  § (5)  bekezdés d)  pont de)  alpontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a  továbbiakban: Tbj.)” 

szöveg,
c) 8.  § (3) és (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, (5)  bekezdésében a  „járási hivatalt” szövegrész helyébe 

a „megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szöveg,
d) 8.  § (3)  bekezdés c)  pontjában, 8.  § (4)  bekezdés h)  pontjában az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és 

a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény” 
szövegrész helyébe az „a Tbj.” szöveg

lép.

7. §  Hatályát veszti az R4.
a) 13. § (1) bekezdés b) pontjában az „a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadásával és az Európai 

Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatos, és” szövegrész és
b) 13. § (2) bekezdés b) pontja.

5. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése 
iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 
eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R5.) 24.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A területi hivatal a fél szabályosan kitöltött kérelmét és mellékleteit a kézhezvételüktől számított 15 napon belül 
továbbítja a másik tagállam illetékes fogadó hatósága részére.”

9. §  Hatályát veszti az R5. 80. § d) pontja.
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10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 4–7. § és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 1. melléklete a következő 55–56. ponttal egészül ki:
„55. A  biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az  Európai 
Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
56. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében a TAJ-kártya másodlatának 
kiadása iránti kérelem”

2. melléklet a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 5. melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:
„17. Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, a  Pénzügyi Békéltető Testület közigazgatási 
hatósági eljárásnak nem minősülő eljárására irányuló kérelmek továbbítása”

3. melléklet a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

 1. Az R3. 2. mellékletének 3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.6. Az  átfogó ellenőrzési program végrehajtására legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre. Átfogó ellenőrzés esetén 
az  ellenőrzés lefolytatására és a  részjelentés elkészítésére legfeljebb 40 nap, a  végleges összefoglaló jelentés 
elkészítésére legfeljebb 50 nap áll rendelkezésre. A  helyszíni ellenőrzést az  átfogó ellenőrzés kezdő időpontjától 
számított 20 napon belül le kell folytatni. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzések ellenőrzési 
programjának végrehajtására legfeljebb 70 nap áll rendelkezésre.”

A Kormány 156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelete
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2.  § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.  
(III. 22.) Korm. rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.  
(III. 22.) Korm. rendelet Melléklete a következő 33. sorral egészül ki:

(A B C D

1. A nyilvántartás megnevezése Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó által végzett 

adatfeldolgozás köre

Az adatfeldolgozó 

igénybevételének jellege)

„

33.

A Nemzeti Választási Iroda 
adatkezelésében lévő, a választási 
eljárásról szóló 2013. évi  
XXXVI. törvény  
76. § (3) bekezdésében 
meghatározott választási 
nyilvántartásokat kezelő 
informatikai rendszer

IdomSoft 
Informatikai 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

elektronikus 
adatfeldolgozás

az adatkezelő 
döntésétől függő

”

A Kormány 157/2018. (IX. 3.) Korm. rendelete
a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről 
és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő 
követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, és az alapvető biztonsági érdeket érintő 
beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, 
valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 
225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím vonatkozásában a  védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó 
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által 
érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és 
eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről 
szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  § (3) és (3a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(3) A miniszter egyetértése esetén a mentesítési kérelmet, a 2. § (3) és (4) bekezdés szerinti szakmai állásfoglalást, 
illetve szakmai véleményt – a  szükséges kiegészítő információk kézhezvételétől számítva – legkésőbb 15 napon 
belül megküldi a Nemzetbiztonsági Kabinetnek (a továbbiakban: Kabinet).
(3a) A miniszter előterjesztésében ismerteti, hogy a kérelmet megalapozottnak tartja, és milyen okból. A Kormány 
irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet a  miniszter – egyet nem értése esetén – 
véleményével ellátva terjeszti a Kabinet elé.”

2. §  Hatályát veszti az R. 4. § (3) bekezdése.
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2. Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének 
kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések 
megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló  
225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére 
vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által 
érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: AR.) 3. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előterjesztő miniszter egyetértése esetén a mentesítési kérelmet, valamint a 2. § (3) és (6) bekezdése szerinti 
szakmai állásfoglalást, illetve szakmai véleményt az  esetlegesen szükséges kiegészítő információk kézhezvételétől 
számított legkésőbb 15 napon belül megküldi egyetértő álláspontjának indokolásával együtt a  Nemzetbiztonsági 
Kabinetnek (a továbbiakban: Kabinet).”

4. §  Az AR.
a) 3. § (3) és (4) bekezdésében, az 5. §-ában a „Munkacsoport” szövegrész helyébe a „Kabinet” szöveg,
b) 4. § (1) és (2) bekezdésében a „Munkacsoport” szövegrészek helyébe a „Kabinet” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti az AR. 4. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezés

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelete
a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével 
összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15. cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az  Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő 
egyes eljárási részletkérdésekről szóló 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„2. § (1) A  tisztviselő és a  munkáltatók az  általános együttműködési kötelezettség keretében – a  Kttv. 9. § (2) és 
(3)  bekezdésével összhangban – kölcsönösen értesítik egymást a  Kttv. 62/A. §-a szerinti jogviszony-létesítéssel 
közvetlenül összefüggő jogi tényekről.
(2) Bármely e rendelet szerinti jogviszony létesítése esetén vizsgálni kell a létrehozni tervezett jogviszonyt megelőző 
jogviszony megszűnésének időpontját. Ha a  korábbi jogviszony megszűnése és az  új jogviszony létesítése között 
eltelt idő 30 nap vagy annál rövidebb, akkor az  új munkáltató – a  Kttv. 62/A. §-a szerinti jogviszony-létesítéshez 
kapcsolódó kötelezettségek érvényesíthetősége érdekében – a  korábbi munkáltatót az  új jogviszony létesítését 
követő 3 munkanapon belül írásban értesíti. Végleges áthelyezés esetén az  értesítési kötelezettség a  Kttv. 59. § 
(2) bekezdése szerinti megállapodás keretében teljesíthető.
3. § Ha a tisztviselő a Kttv. 62/A. §-a szerint új jogviszonyt nem létesít, erről – a Kttv. 107. § (2) bekezdés b) pontja 
szerint a  korábbi munkáltatót terhelő kötelezettség teljesítése érdekében – a  jogviszonya megszűnését követő 
31. naptól számított 3 munkanapon belül a korábbi munkáltatót írásban értesíti.
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4.  § A  korábbi munkáltató a  2. § (2)  bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül 
a  tisztviselő részére a  megváltásra kerülő szabadságról, az  új jogviszonya alapján a  tisztviselőt megillető 
szabadsághoz hozzászámítandó szabadságról, a  végkielégítésnek a  visszafizetéssel érintett összegéről és 
az  új jogviszonyban a  végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a  korábbi jogviszony alapján 
végkielégítésre jogosító időből figyelembe vehető időtartamról igazolást állít ki, amelyet egyidejűleg az  új 
munkáltató részére is továbbít.
5.  § A  2. § (2)  bekezdése szerinti értesítés tartalmazza a  tisztviselő azonosító adatait, az  új munkáltató azonosító 
adatait, az  új jogviszony típusát és létesítésének időpontját. A  3. § szerinti értesítés a  tisztviselő azonosító adatait 
tartalmazza.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 159/2018. (IX. 3.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, 
valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint 
a  válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2019. március 7-én hatályát veszti.”

2. §  Ez a rendelet 2018. szeptember 6-án lép hatályba.

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

Az igazságügyi miniszter 25/2018. (IX. 3.) IM rendelete
az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény 72. § (3) bekezdésében 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 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, valamint
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével
a következőket rendelem el:

1. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény (a  továbbiakban: 
Infotv.) 34/A. alcímében meghatározott adatkezelési engedélyezési eljárás (a  továbbiakban: eljárás) lefolytatásáért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke az Infotv. 64/A. § (1) bekezdés
a) a) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 530 000 forint;
b) b) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 530 000 forint;
c) c) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 684 000 forint;
d) d) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 288 000 forint;
e) e) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 288 000 forint;
f ) f ) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 288 000 forint.

2. § (1) A  díjat a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) kincstárnál vezetett 
10032000-00319425-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

 (2) A díj megfizetése során az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az „adatkezelési engedélyezési 
eljárás lefolytatása” szöveget.

3. § (1) A  díj megfizetését igazoló számlát (a  továbbiakban: számla) a  Hatóság adószám kiváltására kötelezettek számára 
a  díjnak a  2.  § (1)  bekezdése szerinti fizetési számlán történő jóváírását követően, de legkésőbb az  eljárás alapját 
képező ügy érdemében hozott döntés meghozatalával egyidőben állítja ki.

 (2) A  számla kiállításának feltétele a  kérelmező nyilatkozata a  számla kiállításához szükséges adatokról: az  adószám 
kiváltására kötelezett díjfizető nevéről, címéről (székhelyéről, illetve telephelyéről), fizetési számlája számáról, 
valamint adószámáról.

4. §  Ha
a) megállapítható, hogy a  kérelmező tévesen vagy az  e  rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan 

fizetett díjat, a Hatóság a téves befizetés, illetve a díjtöbblet visszatérítéséről, vagy
b) a Hatóság az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 51.  §-a szerinti összeg 

megfizetésére köteles, annak megfizetéséről
a kérelmező számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett fizetési számlája javára, átutalási megbízás útján 
intézkedik.

5. § (1) A díj a Hatóság működési bevétele.
 (2) A Hatóság a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.
 (3) A  díj nyilvántartására és elszámolására egyebekben az  államháztartás számviteléről szóló jogszabályok 

rendelkezéseit kell alkalmazni.
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6. §  Az eljárásban
a) a díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. § 

(4) bekezdését,
b) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. § (2) és (3) bekezdését,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatát,
d) a díjfizetés módjára az Itv. 73/A. §-át,
e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az  Itv. 79.  § (2)  bekezdését, valamint az  Itv. 80.  § (1)  bekezdés f ) és 

g) pontját
kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, állami adóhatóság helyett a Hatóságot, lelet helyett jegyzőkönyvet 
kell érteni.

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

8. §  Hatályát veszti a  kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 
20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet.

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

A köztársasági elnök 406/2018. (IX. 3.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, továbbá a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.  törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy Kecsmár Krisztiánnak, az  Igazságügyi Minisztérium államtitkárának e  megbízatása 
2018. augusztus 31-ei hatállyal megszűnik.

Budapest, 2018. augusztus 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03614-3/2018.

A köztársasági elnök 407/2018. (IX. 3.) KE határozata
államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
Dr. Bóka Jánost 2018. szeptember 1-jei hatállyal az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2018. augusztus 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03615-2/2018.
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A Kormány 1407/2018. (IX. 3.) Korm. határozata
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

 1. Hatályát veszti a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 58. pont (2) bekezdés g) pontja.
 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1408/2018. (IX. 3.) Korm. határozata
a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás 
nélküli túllépésének engedélyezéséről

A Kormány a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
17. §-a, valamint 4. melléklet 2. pontja alapján a Beruházás ösztönzési célelőirányzat terhére finanszírozott feladatok 
kötelezettségeinek finanszírozása céljából jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
jogcímcsoportnak legfeljebb 19 400 000 000 forint összeggel történő túllépését.

Felelős: pénzügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a kiadások felmerülésének ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1409/2018. (IX. 3.) Korm. határozata
a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány
 1. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 78. Lenti város fejlesztésének 
támogatása cím létrehozását;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet, 78. Lenti város fejlesztésének támogatása cím javára, ingatlanvásárlás támogatása céljából 
240 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 
20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 13. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 
jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
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 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére ingatlanvásárlás 
támogatása céljából, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, költségvetési támogatásként az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  § hatálya alá tartozó támogatást 
nyújtson Lenti Város Önkormányzata részére a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit 
meghatározó támogatói okirat alapján;

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását 
követően folyósítsa Lenti Város Önkormányzata számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1409/2018. (IX. 3.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

376206 78 Lenti város fejlesztésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 240 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
360239 13 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -240 000 000

forintban 
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban 
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

360239 13 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -240 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 240 000 000 240 000 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

K I A D Á S O K 

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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A Kormány 1410/2018. (IX. 3.) Korm. határozata
a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési 
megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – szükség szerint az  általa kijelölt személy útján  – 
gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. (székhelye: 2890 Tata, Szomódi út 4., 
cégjegyzékszáma: 11-09-000412) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében 
történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1411/2018. (IX. 3.) Korm. határozata
a REHAU-Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai 
együttműködési megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – szükség szerint az  általa kijelölt személy útján  – 
gondoskodjon a  Magyarország Kormánya és a  REHAU-Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
9027  Győr, Tibormajori út 2–12.; cégjegyzékszáma: 08-09-024706) között kötendő stratégiai együttműködési 
megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1412/2018. (IX. 3.) Korm. határozata
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet 
(OTIF) 2018. szeptember 25–26. között Bernben sorra kerülő 13. Közgyűlésén történő módosítása 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) és annak E  és 

G Függelékei módosításával, valamint annak új H Függelékkel történő kiegészítésével (a továbbiakban: Módosítások);
 2. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyeket a Módosítások 

szövegének – a  megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására, amennyiben az  nem ellentétes 
a nemzeti érdekekkel;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  küldöttség részére a  Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi 
Szervezet (OTIF) Bernben, 2018. szeptember 25–26-án sorra kerülő 13. Közgyűlésén történő részvételhez és 
a Módosítások szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Módosítások szövegének végleges 
megállapítását követően a  Módosítások kihirdetéséről szóló törvény tervezetét – a  külgazdasági és 
külügyminiszterrel, valamint az igazságügyi miniszterrel egyetértésben – haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1413/2018. (IX. 3.) Korm. határozata
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös 
jogsegélyről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Vietnami Szocialista Köztársaság között a  polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös 

jogsegélyről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a  Megállapodás 

szövegének végleges megállapítását követően terjessze a Kormány elé.

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