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III. Kormányrendeletek

A Kormány 262/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
141/2015. (VI. 9.) 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. §  Hatályát veszti a  Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2015. (VI. 9.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. és 6. sora.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

A Kormány az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 16. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Bejelentés és nyilvántartás

1. § (1) Az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.) 248.  §-a és 250.  §-a szerinti tevékenység 
folytatására irányuló bejelentést az  adótanácsadók, az  adószakértők és az  okleveles adószakértők nyilvántartását 
vezető szervezethez (a  továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) az  egységes Kormányzati Portálon 
közzétett tájékoztatóban megjelölt címre kell megküldeni. Az  adótanácsadói, az  adószakértői és az  okleveles 
adószakértői tevékenység vonatkozásában külön-külön kell bejelentést tenni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentőnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a  továbbiakban: Szolg. törvény) 22.  § 
(1) bekezdése, valamint az Art. 255. § (1) bekezdés b)–c) és e)–g) pontja szerinti adatait.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan 
tényről, körülményről, amely az  Art. 248.  §-a és 250.  §-a szerinti tevékenység folytatását vagy a  nyilvántartásba 
történő felvételét kizárná, továbbá arról, hogy az Art. 255. § (4) bekezdésében foglaltak alapján mely bejelentésében 
feltüntetett egyéb adatainak nyilvánosságra hozatalához járul hozzá.

 (4) Adótanácsadói tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik adótanácsadó szakképesítéssel.
 (5) Adószakértői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik

a) felsőfokú végzettséggel,
b) adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó és illeték szakon vagy adó, illeték és vámszakon) vagy okleveles 

könyvvizsgálói szakképesítéssel, és
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c) a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését követően, a bejelentés benyújtását megelőzően adótanácsadás 
vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal.

 (6) Okleveles adószakértői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik okleveles adószakértő szakképesítéssel.
 (7) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek igazolnia kell

a) az Art. 251. § (1) bekezdés a) és b) pontjában előírt feltételeknek való megfelelést,
b) adótanácsadók esetében az adótanácsadói szakképesítést,
c) adószakértők esetében az (5) bekezdésben meghatározott végzettséget, szakképesítést, valamint a szakmai 

gyakorlat meglétét,
d) okleveles adószakértők esetében az okleveles adószakértői szakképesítést.

 (8) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a  bejelentőnek az  Art. 249.  § (3)  bekezdése szerinti igazolvány 
kiállításához egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet kell benyújtania.

 (9) Ha a  bejelentő kéri a  (4)–(6)  bekezdésben hivatkozott szakképesítésektől eltérő egyéb szakképesítéseinek vagy 
nyelvtudásának a  nyilvánosságra hozatalát, akkor igazolnia kell az  egyéb szakképesítések megszerzését és 
a nyelvvizsga teljesítését.

2. § (1) Ha a  bejelentő a  tevékenység végzése, valamint a  nyilvántartásba vétel Art. és e  rendelet szerinti feltételeinek 
megfelel, a nyilvántartásba vételt végző szervezet a bejelentőt a tevékenység folytatására irányuló bejelentésében 
megjelölt tevékenységnek megfelelően az  adótanácsadók, az  adószakértők vagy az  okleveles adószakértők 
nyilvántartásába felveszi. A nyilvántartásba vett személyek nyilvános adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet 
az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.

 (2) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül gondoskodik 
az  adótanácsadók, az  adószakértők és az  okleveles adószakértők – szakterületnek megfelelő megnevezésű – 
1.  melléklet szerinti tartalmú igazolványának elkészíttetéséről, és a  nyilvántartásba vett személy részére történő 
megküldéséről.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti igazolvány a  kiállítás napját követően 10 évig, az  Art. 252.  §-a szerinti esetekben 
a tevékenység végzésétől történő eltiltás és nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényes.

 (4) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  adótanácsadói, az  adószakértői és az  okleveles adószakértői 
tevékenység végzésére jogosító igazolványt kizárólag magyar nyelven állítja ki.

3. § (1) A  nyilvántartásba vett személy a  nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást az  adatváltozást 
követő 30 napon belül köteles bejelenteni a  nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az  adatváltozás igazolása 
mellett. Amennyiben az  adatváltozás érinti a  2.  § (2)  bekezdése szerinti igazolványon feltüntetett adatokat, 
akkor az  igazolványt a  nyilvántartásba vételt végző szervezet részére meg kell küldeni. A  megküldött igazolványt 
a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti.

 (2) Ha a  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának tényéről 
tudomást szerez, a nyilvántartásba vett személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének 8 napon belüli pótlására.

 (3) Ha a  nyilvántartásba vett személy igazolványa elveszett, megsemmisült, vagy birtokából bűncselekmény, 
szabálysértés során kikerült, a  nyilvántartásba vett személy köteles ennek tényét 30 napon belül bejelenteni 
a  nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, az  1.  melléklet szerinti tartalmú igazolványának pótlására irányuló 
kérelem egyidejű benyújtásával. A  korábban kibocsátott igazolvány a  bejelentéssel érvénytelenné válik, és 
a nyilvántartásba vételt végző szervezet ennek tényét az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti bejelentő a  bejelentéssel egyidejűleg kérheti igazolványának cseréjét vagy pótlását 
az 1. § (8) bekezdése szerinti igazolványkép megküldése mellett.

 (5) Ha a  nyilvántartásba vett személy igazolványának érvényességi ideje lejár, legkorábban a  lejáratot megelőző 
60 napon belül kérheti igazolványának cseréjét az  1.  § (8)  bekezdése szerinti igazolványkép és a  cserével érintett 
korábbi igazolvány megküldése mellett. A  megküldött igazolványt a  nyilvántartásba vételt végző szervezet 
haladéktalanul megsemmisíti.

 (6) Az  (1)–(5)  bekezdés szerinti bejelentésnek, kérelemnek tartalmaznia kell a  bejelentőnek, illetve a  kérelmezőnek 
a Szolg. törvény 22. § (1) bekezdése, valamint az Art. 255. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatait, valamint az 1. § 
(3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.

 (7) Amennyiben a  nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás újabb szakképzettség, szakképesítés vagy 
nyelvvizsga nyilvántartásban való rögzítésére irányul, a kérelemnek tartalmaznia kell a (6) bekezdésben foglaltakon 
túlmenően az Art. 255. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti új adatokat is.
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4. § (1) Nyilvántartásból való törlés esetén a  nyilvántartásba vett személy az  Art. 252.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 
bejelentésekor, valamint az Art. 252. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlésről 
szóló határozat kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a  2.  § (2)  bekezdése szerint kiadott igazolványt 
a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek megküldeni.

 (2) Ha az  Art. 252.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában meghatározott, a  tevékenység végzésétől történő eltiltásra okot 
adó körülmény merült fel, a  nyilvántartásba vett személy vagy a  képviseletében eljárni jogosult személy köteles 
azt a törlést kiváltó ok felmerülésétől számított 30 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek írásban 
bejelenteni a  visszavonás alapjául szolgáló bírósági döntés másolatának, valamint a  2.  § (2)  bekezdése szerint 
kiadott igazolványnak az egyidejű megküldésével.

 (3) Az  Art. 252.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  nyilvántartásból való törlésre a  halálesetet igazoló 
hatósági bizonyítvány, jogerős bírósági határozat másolata vagy a  polgárok személyi adatainak és lakcímének 
adatait tartalmazó nyilvántartás szervének igazolása alapján kerül sor. Amennyiben a  nyilvántartás vezetésével 
összefüggésben a  nyilvántartásba vett személy elhalálozására vonatkozó adat merül fel, az  elhalálozás tényének 
és időpontjának szolgáltatása céljából a  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  polgárok személyi adat- és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti egyedi adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordulhat az  érintett 
személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz. A nyilvántartásba vett személy örökösének 
a 2. § (2) bekezdése szerint kiadott igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek kell megküldenie.

 (4) Ha az  igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság az  e  rendelet szerinti adószakértői nyilvántartás alapján 
vett fel valamely természetes személyt adó- és járulék szakterületen az  igazságügyi szakértői névjegyzékbe, 
értesíti a  nyilvántartásba vételt végző szervezetet. Ha a  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  adószakértői 
nyilvántartásból olyan természetes személyt töröl, aki az  igazságügyi szakértői névjegyzékbe ez  alapján nyert 
felvételt, a törlés tényéről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

5. § (1) Az a nyilvántartásból törölt személy, akinek a nyilvántartásból való törlésére az
a) Art. 252. § (1) bekezdés a)–d), h) pontja vagy (2) bekezdés b) pontja alapján került sor, a törlést követően,
b) Art. 252.  § (1)  bekezdés e)  pontja alapján került sor, a  büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 

mentesülését követően,
c) Art. 252.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján került sor, a  nyilvántartás szerinti tevékenység vonatkozásában 

a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítését követően,
d) Art. 252. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően
a tevékenység végzésére irányuló szándékát ismételten bejelentheti, egyidejűleg kérelmezheti a  nyilvántartásba 
történő ismételt felvételét, amennyiben a  bejelentésekor igazolja, hogy a  nyilvántartásból való törlést megelőző 
továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 6.  § szerinti továbbképzési kötelezettség arányos 
részét teljesítette.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott továbbképzési időszak minden megkezdett évének továbbképzési kötelezettség 
arányos részén – a 6. § (2) és (3) bekezdése alapján – évenként 20 kreditpontot kell érteni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a 6. § (3) bekezdésében előírt kreditpontból legalább 10 kreditpontot az ismételt 
bejelentést megelőző 12 hónapban kell megszerezni.

2. Továbbképzés

6. § (1) A  nyilvántartásba vett személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a  szakterületen, amelyen 
a tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel.

 (2) A  továbbképzési időszak tartama 5 év. Az  első továbbképzési időszak a  nyilvántartásba vétel napjával, a  további 
továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

 (3) A  továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontot kell 
teljesítenie úgy, hogy a  továbbképzési időszak legalább négy naptári évében részt vesz valamely (4)  bekezdés 
szerinti továbbképzésben.

 (4) Továbbképzésnek minősül
a) a 10. § szerint minősített továbbképzési program – annak elszámolhatósági időszakában történő – teljesítése, 

a  minősítés során megállapított kreditpont-értékben, amely továbbképzési programonként legfeljebb 
20 kreditpont lehet,

b) a jogi vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév, félévenként 10 kreditpont 
értékben, ha a félév lezárásának napja a továbbképzési időszakba esik,
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c) az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli 
szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítés megszerzése szakképesítésenként 
20 kreditpont értékben, ha a bizonyítvány kiállításának napja a továbbképzési időszakba esik,

d) az  okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése 25 kreditpont értékben, ha a  bizonyítvány 
kiállításának napja a továbbképzési időszakba esik,

e) a  gazdaságtudományi vagy jogtudományi doktori képzést folytató oktatási intézményben a  doktori 
fokozat megszerzése 30 kreditpont értékben, ha a  fokozat odaítélését igazoló oklevél kiállításának napja 
a továbbképzési időszakba esik.

 (5) A  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti ugyanazon továbbképzési program teljesítése – ideértve annak elektronikus 
változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra.

 (6) A (4) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt és a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások:
a) az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők szakmai továbbképzésének szervezését és 

lebonyolítását végző szervezet (a  továbbiakban: továbbképző szervezet) által kiállított, 11.  § (3)  bekezdése 
szerinti igazolás,

b) a  jogi vagy a  gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév esetén a  lezárt félévre 
vonatkozó, névre szóló leckekönyv képző intézmény által hitelesített másolata,

c) az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli 
szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítés megszerzése esetén a bizonyítvány 
másolata,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése esetén a bizonyítvány másolata,
e) a  gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban megszerzett doktori fokozat esetén az  oklevél 

másolata.
 (7) A  (6) bekezdés a) pontja szerinti kreditpont-igazolás annak a  továbbképzésben részt vevő személynek állítható ki, 

aki nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a  továbbképzésben való részvételének igazolásához szükséges, általa 
megadott adatait a továbbképző szervezet kezelje.

7. §  A 6.  § (4)  bekezdése szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló bejelentést a  továbbképzésre 
kötelezett személynek – külön felszólítás nélkül – a továbbképzési időszak végét követő 30 napon belül kell a 3. § 
(6) bekezdése szerinti tartalommal benyújtania a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a 6. § (6) bekezdése 
szerinti továbbképzésen való részvétel és a teljesített kreditpontok igazolásával, az egységes Kormányzati Portálon 
közzétett tájékoztatóban megjelölt címen.

8. § (1) A  továbbképző szervezetnek adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői szakterületen folytatott 
továbbképzések szervezéséhez és lebonyolításához igazolnia kell, hogy
a) rendelkezik a  tervezett számú továbbképzéshez szükséges, az  oktatott témának megfelelő szakirányú 

felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 3 éves – a kérelem benyújtását megelőző öt évben megszerzett – 
pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkező oktatói 
kapacitással;

b) rendelkezik a  továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi és technikai feltételekkel, ideértve 
az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is; és

c) létesítő okiratában foglaltak alapján felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési 
tevékenységet folytató szervezet, amely az a) és b) pontban foglaltakon túlmenően
ca) rendelkezik legalább 3 éves pénzügyi, számviteli vagy adózási területen szerzett oktatásszervezési 

vagy továbbképzési gyakorlattal,
cb) rendelkezik minőségpolitikával, minőségirányítási rendszerrel, minőségcélokkal, önértékelési 

rendszerrel,
cc) megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelménynek,
cd) nem áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolás alatt; vagy

d) szakmai egyesület vagy köztestület, valamint az  a) és b)  pontban foglaltakon túlmenően létesítő okirata 
szerint
da) a  kreditpont-minősítési kérelem benyújtása évének első napja előtt legalább két évvel 

nyilvántartásba vették, valamint
db) a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői szakképesítés, vagy az adószakértői 

nyilvántartásba vétel.



35602 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 206. szám 

 (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti továbbképző szervezet nem minősül olyan szervezetnek, amely
a) nem az  Európai Unió (a  továbbiakban: EU), az  Európai Gazdasági Térség (a  továbbiakban: EGT), vagy 

a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy nem olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van;

b) a  6.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban 
megszerzett jövedelme az EU-, EGT-tagállamon kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben 
adózna – figyelembe véve a  jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót -, mint 
ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna;

c) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.  § 38.  pontja szerinti tényleges 
tulajdonosa nem megismerhető; vagy

d) szervezetben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelynek tekintetében 
az  a)–c)  pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Ha a  több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az  ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira vonatkozóan kell a (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

 (3) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti szervezetek e  minőségükben kizárólag saját tagjaik számára és ingyenesen 
nyújthatnak kreditpontos továbbképzést.

 (4) A  továbbképző szervezet az  (5) és (6)  bekezdés szerinti kreditpont-minősítési kérelmet a  nyilvántartásba vételt 
végző szervezethez az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban foglaltak szerint elektronikus úton 
nyújthatja be.

 (5) A kreditpont-minősítési kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a  továbbképző szervezet nevét, székhelyét, levelezési címét, cégjegyzékszámát, adószámát, honlapjának 

címét, hivatalos képviselőjének és a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személynek vagy 
oktatásszervezőnek a nevét, beosztását, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, valamint a továbbképző 
szervezet (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti típusát,

b) a  minősítésre benyújtott továbbképzési program címét, szakterületét, a  továbbképzés formáját, 
a  továbbképzés időtartamát, az  elszámolhatóság kérelmezett időszakát, a  továbbképzési program 
jellegét, a  kapcsolódó információs segédanyag bemutatását, a  továbbképzésen oktatók név szerinti 
felsorolását, valamint a  továbbképzési program szakmai tartalmának, tematikájának bemutatását legalább 
2000, legfeljebb 12000 karakter terjedelemben,

c) a továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben a továbbképző szervezet szakmai, 
különös tekintettel a  pénzügyi, számviteli vagy adózási oktatási területen folytatott tevékenységének rövid 
bemutatását legfeljebb 9000 karakter terjedelemben, a  továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, 
technikai feltételek és az  oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszer leírását, a  továbbképző szervezet 
által az  oktatásszervezés területén alkalmazott minőségirányítási rendszer leírását, valamint a  továbbképző 
szervezet (1)  bekezdés a)  pontja szerinti oktatóinak név szerinti felsorolását és szakmai, oktatási 
tevékenységük bemutatását,

d) ha a  kreditpont-minősítési kérelem elektronikus továbbképzési formában megvalósuló továbbképzési 
program minősítésére irányul, az elektronikus továbbképzés programjához való hozzáférési azonosítót.

 (6) A kreditpont-minősítési kérelemnek tartalmaznia kell a továbbképző szervezet nyilatkozatát arról, hogy
a) haladéktalanul bejelenti a  nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, ha a  kérelem tartalmában változás 

következik be, vagy ha a  továbbképző szervezet a  továbbiakban nem felel meg az  e  rendeletben 
meghatározott követelményeknek,

b) teljeskörűen megfelel az  e  rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek, valamint 
a (2) bekezdésben meghatározott követelménynek,

c) a  kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás vagy 
végelszámolás alatt, valamint a  nyilatkozattétel időpontjában az  adózás rendjéről szóló törvény szerint 
köztartozásmentes adózónak minősül, továbbá

d) a  továbbképzési program elektronikus továbbképzési formában tervezett megvalósítása esetén 
rendelkezik olyan elektronikus továbbképzési rendszerrel, amely teljeskörűen megfelel az  e  rendelet 
10.  § (5)  bekezdésében foglalt feltételeknek, ideértve az  igazolás kiállítását, a  résztvevők nyilvántartását és 
az ellenőrzés módszerét is.
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 (7) A továbbképző szervezetnek a kreditpont-minősítési kérelem benyújtásakor igazolnia kell, hogy:
a) a  létesítő okiratában foglaltak alapján felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, 

oktatásszervezési tevékenységet folytat,
b) megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek,
c) a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktatók

ca) szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint releváns szakképesítéssel rendelkeznek,
cb) a  szakterületnek megfelelő – a  kérelem benyújtását megelőző 5 évben megszerzett – legalább 

3 éves pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és oktatási gyakorlattal 
rendelkeznek,

cc) a kérelemben feltüntetett adataiknak – az e rendeletben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése 
érdekében – a  továbbképző szervezet és a  nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő 
kezeléséhez hozzájárulnak, valamint

cd) a továbbképző szervezetnél oktatást vállalnak.
 (8) A (7) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott kreditpont-

minősítési kérelem benyújtása során kell igazolni, amennyiben azok adattartalma az adott továbbképzési év során 
nem változott, és erről a továbbképző szervezet a továbbképzési év során benyújtott további kreditpont-minősítési 
kérelemben nyilatkozatot tesz.

9. § (1) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a kreditpont-minősítési eljárással kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok 
ellátása érdekében bizottságot hoz létre. A bizottság 7 tagból áll, amelyből – a bizottság elnökével együtt – 5 tagot 
saját hatáskörben, 2 tagot az  állami adó- és vámhatóság vezetője ajánlása alapján határozatlan időre bíz meg 
a nyilvántartásba vételt végző szervezet.

 (2) A  bizottság a  döntés-előkészítési feladatainak ellátása során a  (3)  bekezdés szerinti bírálati szempontrendszer 
alapján vizsgálja a  továbbképző szervezet által kreditpont-minősítésre benyújtott továbbképzési programot, majd 
javaslatot tesz a  nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a  továbbképzési program kreditpont-értékére és 
elszámolhatósági időszakára.

 (3) A  bizottság az  ügyrendjét – amely tartalmazza a  10.  § (1)  bekezdésében meghatározott kreditpont-minősítési 
szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását is – maga állapítja meg, és a  nyilvántartásba vételt végző 
szervezet hagyja jóvá. A kreditpont-minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását a nyilvántartásba 
vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon teszi közzé.

10. § (1) A  szabályszerűen benyújtott kreditpont-minősítési kérelem alapján minősítésre kerülő továbbképzési program 
kreditpont-értékének meghatározásakor figyelembe veendő szempontok a  program adott szakterületnek 
megfelelő relevanciája, szakmai tartalma, aktualitása, időtartama, a tartalom és az időkeret összhangja, a tartalom és 
a cím összhangja, valamint a program elméleti vagy gyakorlati jellege.

 (2) A továbbképzési program kreditpont-értékéről és elszámolhatósági időszakáról a bizottság javaslatára figyelemmel 
a  nyilvántartásba vételt végző szervezet dönt. A  kreditpontra minősített továbbképzési program címét, 
elszámolhatósági időszakát, adott szakterület szerinti kreditpont-értékét, a  továbbképzés formáját, időtartamát, 
a  továbbképző szervezet megnevezését a  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  kreditpont-minősítési eljárást 
követő 15 napon belül közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon.

 (3) A továbbképzési program minősítése az elszámolhatósági időszak végéig hatályos.
 (4) A továbbképzési program megvalósítható

a) kontakt továbbképzés formájában, amelynek teljes időtartama alatt a  résztvevő a  továbbképzés helyszínén 
személyesen jelen van; vagy

b) elektronikus továbbképzés formájában, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el 
a  továbbképzésben részt vevőhöz, akinek a  továbbképzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége 
ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az  elektronikus továbbképzés lehet e-learning 
vagy online továbbképzés.

 (5) A továbbképző szervezet a továbbképzési programot akkor szervezheti és bonyolíthatja elektronikus továbbképzési 
formában, valamint az  elektronikus továbbképzési program akkor minősíthető kreditpontra, ha a  továbbképző 
szervezet
a) elektronikus továbbképzési rendszere által biztosított a  résztvevő által teljesített továbbképzési program 

kezdeti és befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítése, valamint a továbbképzésben való folyamatos 
jelenlétének ellenőrzése;
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b) elektronikus továbbképzési rendszerének elektronikus naplójában rögzíthető, valamint a  továbbképzésen 
való részvételkor és azt követő 6 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy
ba) az  elektronikus felületre bejelentkezve a  továbbképzési programot – több oktatási egység, modul 

esetén az egyes egységeket, modulokat – megkezdte és a továbbképzési program – több oktatási 
egység, modul esetén az egyes egységek, modulok – befejezéséig a továbbképzésben kijelentkezés 
nélkül részt vett,

bb) a  továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes 
időtartama alatt jelen volt, ezáltal a továbbképzés oktatási programjának egészét, annak valamennyi 
oktatási egységét, modulját teljesítette,

bc) egy adott továbbképzési program megkezdését követően, annak befejezéséig újabb továbbképzési 
programot nem kezdett meg, és

bd) a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül teljesítette; 
és

c) a  résztvevő részére a  továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a  továbbképzési program teljes egészének 
teljesítése esetén, a  teljesítés b)  pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően, legkésőbb 10 napon 
belül kiállítja.

 (6) Az  elektronikus továbbképzés teljesítéséért a  továbbképző a  továbbképzésben részt vevő személy számára csak 
akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a továbbképzés teljesítése az (5) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek 
megfelel.

 (7) A  továbbképzésben részt vevő személy továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be az  elektronikus 
továbbképzésben való részvételért a  továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha 
az elektronikus továbbképzést az (5) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint a rá vonatkozó továbbképzési 
időszakban teljesíti.

11. § (1) A továbbképző szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggő tevékenysége során köteles:
a) az  e  rendelet, valamint a  kreditpont-minősítési kérelemben foglaltak szerint, szakirányú felsőfokú 

végzettséggel és legalább 3 éves szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkező oktatókkal, a  továbbképzés 
tárgyi és technikai feltételeinek biztosításával, a  saját neve alatt szervezni és lebonyolítani a  továbbképzési 
programot;

b) a  továbbképzéseket a  kreditpont-minősítési kérelemben rögzített tematika szerint, a  kérelemben foglalt 
időtartamban szervezni és lebonyolítani;

c) legkésőbb a  továbbképzés időpontját – elektronikus továbbképzés esetén az  elektronikus továbbképzési 
tevékenység megkezdését – megelőző 11. napon bejelenteni az egységes Kormányzati Portálon erre a célra 
rendszeresített internetes felületen keresztül a  tervezett továbbképzések kreditpont-minősítési kérelem 
szerinti adatait és biztosítani a bejelentett továbbképzések ellenőrizhetőségét;

d) a  kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktató személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, 
de legkésőbb a  továbbképzés megkezdése előtt bejelenteni, valamint az  új oktatóra vonatkozóan a  8.  § 
(7)  bekezdés c)  pontjában foglalt feltételek igazolását az  egységes Kormányzati Portálon közzétett 
tájékoztatóban megjelölt címre megküldeni;

e) kontakt továbbképzés esetén a  c)  pont szerint bejelentett időpontban és helyszínen a  továbbképzés 
teljes időtartama alatt a  továbbképző képviseletére legalább 1 fő részvételét biztosítani a  továbbképzés 
adminisztratív teendőinek ellátására, valamint a  továbbképzési szabályoknak megfelelő lebonyolítás 
érdekében;

f ) elektronikus továbbképzés esetén ellenőrzés céljából folyamatos hozzáférést biztosítani az  elektronikus 
továbbképzés továbbképzési programjához a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára;

g) a  továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevő számára térítésmentesen biztosítani az  információs 
anyagot, ha azt a kreditpont-minősítési kérelemben vállalta;

h) a  továbbképzésen a  részvétel igazolására jelenléti íveket vezetni a  (2)  bekezdésben meghatározott 
adattartalommal, elektronikus továbbképzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani az  elektronikus 
továbbképzési programot teljesítőket;

i) a  jelenléti íveket a  továbbképzés lebonyolítását követően lezárni és legkésőbb 5 napon belül megküldeni 
a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban 
megjelölt címre;
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j) az  elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a  továbbképzésen való 
részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a továbbképzés 
befejezését követő 30 napon belül a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére a (3) bekezdésben 
meghatározott adattartalommal, elektronikus továbbképzés esetén a 10. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt 
szabályok szerint teljesítő résztvevők részére az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül, utólag nem 
szerkeszthető formátumban;

k) a  továbbképzésekről nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen nyomon követhető, hogy 
a továbbképzésen részt vevő személy mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást;

l) az  általa vezetett nyilvántartásokat, a  jelenléti íveket és valamennyi továbbképzéssel összefüggő 
dokumentációt legalább 6 évig megőrizni;

m) a  Kormányzati Portálon közzétett, a  továbbképzések szervezésének és lebonyolításának szabályairól szóló 
tájékoztatóban foglaltakat betartani.

 (2) Az  (1)  bekezdés h)  pontja szerinti jelenléti ívet mind a  továbbképzés kezdetekor, mind a  befejezésekor vezetni 
kell. A  jelenléti íveknek tartalmazniuk kell a  továbbképző szervezet nevét, címét, a  továbbképzés helyét, címét, 
a továbbképzési program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát, szakterületének pontos megjelölését, 
a  továbbképzésen előadó oktató nevét, a  továbbképzés kezdési és befejezési időpontját, a  résztvevők nevét, 
nyilvántartási számát, aláírását, a  jelenléti ívek lezárásának időpontját, valamint a  továbbképző bélyegzőjét és 
cégszerű aláírását.

 (3) Az  (1)  bekezdés j)  pontja szerinti kreditpont-igazolásnak tartalmaznia kell az  igazolás továbbképző szervezet által 
kiadott egyedi azonosítóját, a továbbképzésben részt vevő személy nevét, nyilvántartási számát, a nyilvántartásban 
nem szereplők esetében a továbbképzésben részt vevő természetes személyazonosító adatait, valamint az igazolást 
kibocsátó továbbképző szervezet nevét, székhelyét, a  továbbképzés szakterületét, a  továbbképzés formáját, 
időtartamát, nem elektronikus továbbképzés esetén a  helyszínét, pontos kezdeti és befejezési időpontját, 
a teljesített továbbképzési program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát, elszámolhatósági időszakát, 
kreditpont-értékét a megjelölt szakterületen, az igazolást aláíró személy nevét, beosztását, az igazolás kiállításának 
dátumát, továbbá a továbbképző szervezet bélyegzőjét és cégszerű aláírását.

12. § (1) A kreditpont-minősítési kérelem elfogadása esetén a lebonyolításra kerülő továbbképzési program megvalósítását, 
a továbbképző szervezet kérelmében vállalt feltételeknek való megfelelését, valamint a továbbképzés szervezésével 
és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét a nyilvántartásba vételt végző szervezet folyamatosan ellenőrzi.

 (2) Ha az  ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a  továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységét nem 
a kreditpont-minősítési kérelmében vállalt, és nem az e rendeletben előírt feltételek szerint végzi,
a) az  első alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a  nyilvántartásba vételt végző szervezet felhívja 

a továbbképző szervezetet – határidő kitűzésével – a szabálytalanság megszüntetésére,
b) a  második alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a  nyilvántartásba vételt végző szervezet 

az  ellenőrzés eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően 60 napra felfüggeszti 
a továbbképző szervezet e rendelet szerinti szakmai továbbképzési tevékenységre való jogosultságát,

c) a  harmadik alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a  nyilvántartásba vételt végző szervezet 
az  ellenőrzés eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően 2 évre felfüggeszti 
a továbbképző szervezet e rendelet szerinti szakmai továbbképzési tevékenységre való jogosultságát.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzésre a  nyilvántartásba vételt végző szervezet által megbízólevéllel erre 
feljogosított személy jogosult. A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző személy nevét, továbbá azt, hogy 
mely továbbképző szervezetnél, mely időszakban, mely kötelezettségek ellenőrzésére jogosult. Az  ellenőrzés 
eredményéről a  nyilvántartásba vételt végző szervezet jegyzőkönyv megküldésével értesíti a  továbbképző 
szervezetet, amelyre a továbbképző szervezet 8 napon belül észrevételt tehet.

3. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

14. § (1) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti nyilvántartásban az  adótanácsadói, az  adószakértői és az  okleveles adószakértői 
tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a  kapcsolódó 
nyilvántartás vezetésének és a  nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII.  30.) 
PM rendelet [a továbbiakban: 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet], az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles 
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adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet [a továbbiakban: 
45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet], valamint az e rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők 
és okleveles adószakértők szerepelnek.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt benyújtott adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői 
nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket a  45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet 2018. december 31-én hatályos 
rendelkezései szerint kell elbírálni.

 (3) A  26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet, valamint a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján nyilvántartásba vett 
adótanácsadókra, adószakértőkre és okleveles adószakértőkre az  e  rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, 
hogy ezen személyekre az Art. 248. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség csak azt követően vonatkozik, 
amennyiben az Art. 252. §-a szerint a nyilvántartásból való törlésükre kerül sor.

 (4) A  26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadóknak, adószakértőknek és okleveles 
adószakértőknek a  2018. január 1-je előtt megkezdett, az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
továbbképzési időszakukra vonatkozóan a  26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet 2017. december 31-én hatályos 
rendelkezései, a  2018. január 1-jén vagy azt követően megkezdett továbbképzési időszakokban a  45/2017. 
(XII. 22.) NGM rendelet 2018. december 31-én hatályos rendelkezései, a  2019. január 1-jén vagy azt követően 
megkezdett továbbképzési időszakokban az  e  rendelet szerinti szabályok alapján kell teljesíteniük továbbképzési 
kötelezettségüket.

 (5) A  45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadóknak, adószakértőknek és okleveles 
adószakértőknek az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő továbbképzési időszakukra vonatkozóan 
a  45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet 2018. december 31-én hatályos rendelkezései, a  2019. január 1-jén vagy azt 
követően megkezdett továbbképzési időszakokban az  e  rendelet szerinti szabályok alapján kell teljesíteniük 
továbbképzési kötelezettségüket.

 (6) A  26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján a 2017. december 31-ig kiadott igazolványok 2020. december 31-éig, 
illetve az Art. 252. §-a szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényesek.

 (7) A 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján a 2018. december 31-ig kiadott igazolványok a kiállítás napját követően 
10 évig, illetve az Art. 252. §-a szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényesek.

15. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendelet 8. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

16. §  Hatályát veszti a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői igazolvány tartalmi követelményei

Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:
 1. Kibocsátó szervezet megnevezése: „Pénzügyminisztérium”
 2. Igazolvány megnevezése: „Adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői* igazolvány”
 3. Nyilvántartási szám
 4. Személyi azonosító adatok:

4.1. Név
4.2. Születési hely, idő
4.3. Anyja születési neve

 5. Igazolványszám

* A nyilvántartásba vett szakterületnek megfelelő megnevezést kell feltüntetni.
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 6. Fénykép
 7. „A pénzügyminiszter az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről 

és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján adótanácsadói/adószakértői/okleveles 
adószakértői* tevékenység végzése céljából …………… számon nyilvántartásba vette. Ezen nyilvántartásba 
vétel alapján az  igazolvány tulajdonosa adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői* tevékenység 
folytatására jogosult.”

 8. Igazolvány érvényességi ideje
 9. Kiállítás dátuma
10. Kibocsátó aláírása, bélyegzője

A Kormány 264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
a kormányablakok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 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 21/A. § b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

1. §  A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 4–7. § és az 1. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.”

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 18–22. ponttal egészül ki:
„18. Tiltakozás továbbítása Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt személyes adatok kezelése ellen
19. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása
20. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentésének továbbítása
21. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti 
kérelem továbbítása
22. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása”
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A Kormány 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
a honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam 
folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó 
szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a  magyar állam folytonosságát és 
függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az  őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) 
Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  köztársasági elnökhöz és a  miniszterelnökhöz kötődő, Országházon kívüli, hivatalos feladatokhoz 
kapcsolódó protokolláris objektumőrzési és díszelgési feladatokat a Nemzeti Honvéd Díszegység látja el.
(2) A  Nemzeti Honvéd Díszegység szolgálati feladatai ellátása során együttműködik a  Sándor-palota épületének 
védelmét megszervező és végrehajtó Készenléti Rendőrséggel, valamint a miniszterelnök állandó személyvédelmét 
megszervező és végrehajtó Terrorelhárítási Központtal.
(3) A  Nemzeti Honvéd Díszegység működésével, szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerült költségek 
a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét terhelik.”

2. Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra 
vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról 
szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] 1.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítése esetén a tényleges katonai szolgálatteljesítés időtartamára 
kompenzációra jogosult
a) a munkáltató az önkéntes tartalékos munkavállalója után,
b) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, 
továbbá a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.  § 18.  pontja szerinti mezőgazdasági 
őstermelő.”

3. §  A 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-át a Mód. rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.”
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3. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában honvédelmi létfontosságú rendszerelem:)
„a) a  Honvédelmi Minisztérium (a  továbbiakban: HM), a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a  Magyar 
Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), valamint a miniszter tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok által működtetett vagy használt rendszerelem és létesítmény 
(a továbbiakban: ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem),”
(amely a 2. §-ban felsorolt ágazati kritériumok valamelyike alá esik.)

5. §  A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a  létesítményt, infrastruktúrát, eszközt, szolgáltatást 
(a továbbiakban: rendszerelemet),]
„h) amely speciális igényeket elégít ki, nincs helyettesítője és kiesése vagy meghibásodása a  honvédelmi ágazat 
működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza.”

6. § (1) A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hadiipari rendszerek esetében a nyilvántartó hatósági feladatokat a Magyar Honvédség központi logisztikai 
ellátását végző szervezet látja el.”

 (2) A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  honvédelmi létfontosságú információs rendszerelemek esetében az  ellenőrzést koordináló szerv feladatait 
a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság látja el.”

 (3) A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ágazati javaslattevő hatóság a  hadiipari rendszerelem esetében a  javaslattétel során figyelembe veszi 
a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóság véleményét.”

 (4) A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  ágazati javaslattevő hatóság a  honvédelmi célú elektronikus információs rendszer esetében a  javaslattétel 
során figyelembe veszi a  honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó 
hatóság véleményét.”

4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

 1. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet „19. Egyéb ügyek” pontjában foglalt táblázat A/9. mezője helyébe 
a következő mező lép:

(A

Közigazgatási hatósági eljárás)

(9.)
Létfontosságú rendszer és létesítmény – kivéve honvédelmi létfontosságú rendszerek és létesítmények – 
kijelölése és a kijelölés visszavonása

 2. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet „19. Egyéb ügyek” pontjában foglalt táblázat a következő 9a. sorral 
egészül ki:

(A B C D E F

Közigazgatási 

hatósági eljárás

Szakkérdés Bevonás és 

közreműködés 

feltétele

Elsőfokon eljáró 

szakhatóság

Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság

Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

9a. Honvédelmi 
létfontosságú 
rendszer és 
létesítmény 
kijelölése és 
a kijelölés 
visszavonása.

A nemzeti létfontosságú 
rendszerelemmé történő 
kijelölésre, valamint a kijelölés 
visszavonására vonatkozó 
eljárás során a létfontosságú 
rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről 
és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény végrehajtásáról 
szóló 65/2013. (III. 8.)  
Korm. rendelet 
1. mellékletében 
meghatározott horizontális 
kritériumok fennállása, illetve 
teljesülése.

Minden 
esetben.

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv központi 
szerve országos 
illetékességgel.

– 21 nap

A Kormány 266/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési 
és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 
282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.  évi 
CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti 
követelményeiről, valamint az  azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § Az  alap- és mesterképzési szakokon, felsőoktatási szakképzésekben a  szak, szakképzés a  képzési program 
jellege alapján lehet:
a) kiemelten elméletorientált, amelyben a  gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az  elméleti jellegű 
ismeretátadás aránya 70–80 százalék,
b) elméletorientált, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 
60–70 százalék,
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c) kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 
40–60 százalék,
d) gyakorlatorientált, amelyben az  elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a  gyakorlati jellegű ismeretszerzés 
aránya 60–70 százalék vagy
e) kiemelten gyakorlatorientált, amelyben az  elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a  gyakorlati jellegű 
ismeretszerzés aránya 70–80 százalék.”

 (2) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 266/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

 1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A  B  C  D  E  F  G  H  I

 1.  Képzési 

terület

 Képzési 

terület angol 

nyelvű 

megnevezése

 Felsőoktatási 

terület

 Felsőoktatási 

terület angol 

nyelvű 

megnevezése

 Alapképzési 

szak

 Alapképzési szak 

angol nyelvű 

megnevezése

 Szakképzettség  Alapképzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

 EKKR és 

MKKR 

szint)

„         

 3.    rendészeti Law 

Enforcement

bűnügyi 

igazgatási

Criminal 

Administration

a) bűnügyi 

igazgatásszervező, 

bűnügyi nyomozó 

szakirányon

b) bűnügyi 

igazgatásszervező, 

bűnügyi hírszerző 

szakirányon

c) bűnügyi 

igazgatásszervező, 

gazdaságvédelmi 

nyomozó szakirányon

d) bűnügyi 

igazgatásszervező, 

pénzügyi nyomozó 

szakirányon

e) bűnügyi 

igazgatásszervező, 

informatikai nyomozó 

szakirányon

a) Crime Administration 

Manager in Crime 

Investigation

b) Crime Administration 

Manager in Criminal 

Intelligence

c) Crime Administration 

Manager in Economic 

Crime Investigaton

d) Crime Administration 

Manager in Finance 

Investigation

e) Crime Administration 

Manager in Information 

Technology

 6

 4.      bűnügyi Criminal Policing  a) bűnügyi nyomozó tiszt

b) bűnügyi felderítő tiszt

c) gazdaságvédelmi 

nyomozó tiszt

d) pénzügyi nyomozó

e) kiber nyomozó tiszt

a) Criminal Investigation 

Officer

b) Criminal Intelligence 

Officer

c) Economic Crime 

Investigation Officer

d) Financial Crime 

Investigation Officer

e) Cybercrime 

Investigation Officer

 6

”
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 2. Az R. 2. melléklet 2. BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség:
a) bűnügyi igazgatásszervező, bűnügyi nyomozó szakirányon
b) bűnügyi igazgatásszervező, bűnügyi hírszerző szakirányon
c) bűnügyi igazgatásszervező, gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon
d) bűnügyi igazgatásszervező, pénzügyi nyomozó szakirányon
e) bűnügyi igazgatásszervező, informatikai nyomozó szakirányon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Crime Administration Manager in Crime Investigation
b) Crime Administration Manager in Criminal Intelligence
c) Crime Administration Manager in Economic Crime Investigaton
d) Crime Administration Manager in Finance Investigation
e) Crime Administration Management in Information Technology
– választható szakirányok: bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai nyomozó, 
pénzügyi nyomozó (Crime Investigation, Criminal Intelligence, Economic Crime Investigaton, Finance Investigation, 
Information Technology).”

 3. Az R. 2. melléklet 2. BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 7. pont 7.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„7.3. Szakirányú specifikus kompetenciák:
– a bűnügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati 
ismereteknek, amelyek alkalmazásával a bűnügyi szolgálati területen a bűncselekmények felderítése és bizonyítása 
terén egyaránt eredményes munkát tud végezni;
– a bűnügyi hírszerző szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati 
ismereteknek – különösen a humán információszerzés területén –, amelyek alkalmazásával képes a büntetőeljárások 
megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére;
– a gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és bűnügyi 
szolgálati, valamint pénzügyi és gazdasági jogi ismereteknek, amelyek alkalmazásával a  gazdasági jellegű 
bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkát tud végezni;
– a pénzügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális jövedéki, adójogi, gazdaságvédelmi, 
valamint vám és vámeljárás jogi, Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai (NCTS, CDPS, Robotzsaru, TADLEK 
rendszerek) ismereteknek, illetve bűnügyi szolgálati ismereteknek, amelyek alkalmazásával képes a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekmények vizsgálatára;
– az  informatikai nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a  speciális kriminalisztikai és bűnügyi 
szolgálati, valamint informatikai ismereteknek, amelyek alkalmazásával a  kiberteret sértő, illetve informatikai 
eszközök felhasználásával elkövetett bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkát tud 
végezni.”

 4. Az R. 2. melléklet 2. BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 8. pont 8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):]
„8.3. differenciált szakmai ismeretek: 33–37 kredit
bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó, informatikai nyomozó 
szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.”

 5. Az R. 2. melléklet 3. BŰNÜGYI ALAPKÉPZÉSI SZAK 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
2.1. végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; rövidítve: BA fokozat)
EKKR: 6
MKKR: 6
2.2. szakképzettség: szakirányoknak megfelelő
2.3. választható szakirányok:
2.3.1. bűnüldözési
2.3.2. bűnügyi felderítő
2.3.3. gazdasági nyomozó
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2.3.4. adó- és pénzügyi nyomozó
2.3.5. kiber nyomozó
2.4. a választható szakirányok angol nyelvű megjelölése:
2.4.1. Criminal Investigation
2.4.2. Criminal Intelligence
2.4.3. Economic Crime Investigation
2.4.4. Financial Crime Investigation
2.4.5. Cybercrime Investigation
2.5. szakirány esetén a szakképzettség:
2.5.1. bűnügyi nyomozó tiszt
2.5.2. bűnügyi felderítő tiszt
2.5.3. gazdaságvédelmi nyomozó tiszt
2.5.4. pénzügyi nyomozó
2.5.5. kiber nyomozó tiszt
2.6. a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
2.6.1. Criminal Investigation Officer
2.6.2. Criminal Intelligence Officer
2.6.3. Economic Crime Investigation Officer
2.6.4. Financial Crime Investigation Officer
2.6.5. Cybercrime Investigation Officer
2.7. választható specializációk: –”

 6. Az R. 2. melléklet 3. BŰNÜGYI ALAPKÉPZÉSI SZAK 7. pontja a következő 7.5. alponttal egészül ki:
„7.5. Szakirány megnevezése: kiber nyomozó szakirány
Tudás:
1. mélyreható tudással bír a valós és a kibertérben elkövetett olyan információs rendszer és elektronikus adat elleni 
bűncselekmények felderítéséről, bizonyításáról és minősítéséről, azok informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és 
bűnügyi szolgálati ismeretekről;
2. ismeri az információs rendszerek működésének alapjait;
3. az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik;
4. behatóan ismeri a  büntetőeljárásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések 
foganatosításának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.
Képesség:
1. képes az információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése 
terén egyaránt eredményes munka végzésére;
2. képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka
koordinálására;
3. képes az információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, 
bizonyítása érdekében együttműködni az  információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, 
szervezetekkel;
4. képes az  információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális 
forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára;
5. képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni;
6. képes beosztott vezetőként az állomány munkájának irányítására;
7. képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges nemzetközi bűnügyi együttműködésben 
aktívan részt venni.
Attitűd:
1. jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás;
2. nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra;
3. nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.
Autonómia és felelősség:
1. felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt;
2. törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.”
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 7. Az R. 2. melléklet 3. BŰNÜGYI ALAPKÉPZÉSI SZAK 8. pont 8.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakmai jellemzők)
„8.1.3. ha a  szakon választható szakirány, abban az  esetben önálló szakképzettséget eredményező szakirányok, 
azoknak szakképzettség szempontjából meghatározó szakterületeinek jellemzői:
Szakirányok ismeretkörei 60–96 kredit
bűnüldözési szakirány:
– bűnüldözési ismeretek;
– értékelő-elemező ismeretek;
– speciális bűnügyi ismeretek (bűnügyi szolgálati ismeretek tantárgy)
bűnügyi felderítő szakirány:
– hírszerzéssel, felderítéssel kapcsolatos ismeretek;
– nemzetbiztonsági ismeretek;
– titkos ügykezeléssel kapcsolatos ismeretek;
gazdasági nyomozó szakirány:
– pénzügyi, számviteli ismeretek;
– közgazdasági ismeretek;
– gazdaságvédelmi ismeretek;
adó- és pénzügyi nyomozó szakirány:
– adóztatási ismeretek;
– vám- és jövedéki ismeretek;
– külkereskedelmi ismeretek;
kiber nyomozó szakirány:
– adatbázisok, operációs rendszerek;
– informatikai biztonság alapjai;
– számítógép hálózatok, távközlési rendszerek és adatvédelem;
– kiber bűncselekmények nyomozása, minősítése.”

2. melléklet a 266/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

 1. Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Felsőoktatási 

terület

Felsőoktatási 

terület angol 

nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési szak Osztatlan szak

Mesterképzési 

szak, osztatlan 

szak angol nyelvű 

megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint]

„

3a. kiberbiztonsági Cyber Security

okleveles 

kiberbiztonsági 

szakértő

Cyber Security 

Expert
7

”

 2. Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Felsőoktatási 

terület

Felsőoktatási 

terület angol 

nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési szak Osztatlan szak

Mesterképzési 

szak, osztatlan 

szak angol nyelvű 

megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint]

„

6a.

nemzetközi 

vízpolitika és 

vízdiplomácia

International 

Water 

Governance 

and 

Diplomacy

okleveles 

nemzetközi 

vízpolitikai 

menedzser

International 

Water Governance 

Manager

7

”
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 3. Az R. 3. melléklete a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. KIBERBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kiberbiztonsági (Cyber Security)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles kiberbiztonsági szakértő
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cyber Security Expert
3. Képzési terület: államtudományi, az  NKE tv. 3.  §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi és 
közigazgatási
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: –
4.2. A  9.4.  pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az  államtudományi 
osztatlan mesterképzési szak, a bűnügyi igazgatási, a gazdaságinformatikus, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, 
a  katasztrófavédelem, a  katonai gazdálkodási, a  katonai logisztika, a  katonai üzemeltetés, a  katonai vezetői, 
a közigazgatás-szervező, a mérnök informatikus, a nemzetbiztonsági, a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, 
a  biztonság- és védelempolitikai, a  nemzetközi igazgatási, a  polgári nemzetbiztonsági, a  programtervező 
informatikus és a rendészeti igazgatási alapképzési szak.
4.3. A  9.4.  pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az  alapképzési és 
mesterképzési szakok, illetve a  felsőoktatásról szóló 1993.  évi LXXX.  törvény szerinti szakok, amelyeket a  kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. A szak orientációja: kiegyensúlyozott (40–60 százalék)
6.2. A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 0312
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek felkészítése, akik a  közigazgatás, a  védelmi 
igazgatás, a  külügyi igazgatás területeihez tartozó szervezeteknél vezetői és szakértői munkakörökben képesek 
a  kiberbiztonsági feladatok tervezését, szervezését és irányítását eredményesen végrehajtani. A  mesterképzés 
azokra a  kiberbiztonsági kérdésekre, aktuális és jövőbeli kihívásokra fókuszál, amelyekkel az  állami és 
a  magánszférának, illetve a  társadalomnak egyaránt szembe kell néznie. A  hallgatók széles körű ismereteket 
szereznek a  kiberbiztonság elméleti és gyakorlati oldaláról, biztonsági, környezeti, társadalmi és gazdasági 
aspektusairól. A  differenciált szakmai tananyag elsajátítása során (nemzetközi kapcsolatok a  kiberbiztonságban, 
közszolgálati kiberbiztonság-menedzsment, létfontosságú elektronikus információs rendszerek védelme) 
alkalmassá válnak szakterületüknek megfelelően kutatási, fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, védelmi 
problémakörök tudományos igényű elemzésére és következtetések kialakítására. Felkészültségük alapján 
alkalmassá válnak tanulmányaik doktori (PhD) képzés keretében folytatására.
8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. Az okleveles kiberbiztonsági szakértő
a) tudása
– Ismeri azokat a fontosabb előírásokat a szabályozásokból, melyek a mindennapi munkáját befolyásolják.
– Ismeri a nemzetközi jog alkalmazhatóságát a kibertérben.
– Átlátja, hogy milyen védelmi megoldások vannak a kibertámadás ellen.
– Ismeri a kibertámadás esetén alkalmazandó eljárásokat.
– Ismeri a létfontosságú rendszerelemek fogalmát.
– Átlátja a  munkáltatók által meghatározott belső szabályzatok megalkotásának szükségességét az  információs 
rendszerekben tárolt adatok sértetlensége és a rendelkezésre állás tekintetében.
– Tisztában van a  nyomozóhatóság feladataival az  egyes állami szervezetek, vállalatok és intézményeket érő 
támadások esetén.
– Átlátja a  kibertérrel kapcsolatos diplomáciai, illetve politikai információmegosztás folyamatát, valamint 
az esetleges válaszlépéseket.
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– Tisztában van az információmegosztás folyamatával bűncselekmény felmerülése esetén.
– Ismeri a fedett környezetből történő információgyűjtés eljárásait.
– Tisztában van az emberi tényező szerepével a kibertámadások kivitelezése során.
– Ismeri a kártékony kódok fogalmát és hatásmechanizmusát.
– Tisztában van az állami kibervédelmi rendszerrel.
– Megérti a szervezeti feladatokat a kibervédelemben.
b) képességei
– Képes értelmezni a jogszabályokból eredő követelményeket.
– Képes megszerezni a szervezet vezetőinek támogatását a jogszabályi megfelelőség kiépítéséhez.
– Képes átlátni a kibertér speciális jogállását.
– Képes a szükséges mértékben alkalmazni a kibertérre vonatkozó nemzetközi jogot kibertámadások esetén.
– Képes olyan védelmi intézkedések meghozatalára, melyek segítik a humán fenyegetettségből eredő kockázatok 
csökkentését.
– Képes olyan technológiai védelmi intézkedések meghozatalára, melyek a  cyber kill chain egyes elemeihez 
kapcsolódnak.
– Képes felmérni a belső munkavállalók jelentette kiberbiztonsági kockázatokat.
– Képes olyan szabályzatok alkotására, melyek a  belső munkavállalók jelentette fenyegetések kezelésére 
vonatkoznak.
– Képes együttműködni a nyomozóhatósággal a kiberbiztonsági eseményeket érintő nyomozások során.
– Képes a szervezeténél keletkezett információkat oly módon megosztani külső szereplővel, hogy az ne sértse saját 
szervezetének érdekét, de hatékonyan tudja támogatni a külső felet.
– Képes a  keletkezett információk megosztásának szükségességével kapcsolatban komplex következtetések 
levonására.
– Képes átlátni a kibertér aktuális fenyegetéseit.
– Képes támogatni szervezetét a kibervédelmi képességek kialakításában.
– Képes megfelelően támogatni szervezetét és a külső feleket egy kibertámadás kezelésében.
c) attitűdje
– Munkája során figyelembe veszi és alkalmazza a kiberbiztonsággal kapcsolatos jogszabályokat.
– Megérti és elfogadja a nemzetközi kiberjog komplexitását, ennek köszönhetően a munkája során törekszik ennek 
a komplexitásnak a kezelésére.
– A maga komplexitásában tervezi meg az információbiztonsági irányítási rendszert.
– Hatékony lépéseket tesz a kibertámadások megelőzése érdekében, így csökkentve a szervezete kitettségét.
– Kiemelt kockázatként kezeli a belső munkavállalókat, és ennek megfelelően tervezi meg az információbiztonsági 
folyamatokat.
– Szükség esetén támogatja a külső feleket a szervezeténél keletkezett információk megosztásával.
– Partner abban, hogy se a szervezete, se ő maga ne váljon kibertámadás áldozatává.
d) autonómiája és felelőssége
– Tudatosan törekszik a kiberbiztonság sajátosságainak megfelelő, korszerű ismeretek hazai és nemzetközi szinten 
történő gyakorlati alkalmazására.
– Önállóan dolgozza fel az új és összetett információkat, problémákat, illetve jelenségeket rendszerszerű és kritikus 
módon.
– Kezdeményező módon lép fel az alternatív, eredeti megoldások kidolgozásában, bemutatásában és a bonyolult, 
nem tipikus helyzetekben történő adekvát döntések meghozatalában.
– Vállalja a szakterület, a szakmai praxis módszertanának fejlesztéséhez szükséges elméleti, tudományos kutatási és 
gyakorlati információk beszerzésének, értékelésének és hasznosításának végrehajtását.
– Felelősséget vállal a  kiberbiztonság összefüggő ismeretének és a  meghatározó jogi, szabályozási és gazdasági 
összefüggések ismeretének alapján a szakmai javaslatok kidolgozásában.
– Értékkötelezett módon vesz részt a  kibertér komplexitásának és kölcsönhatásainak ismerete által a  különböző 
hivatásrendek feladatainak szervezésében.
– Önállóan és pontosan vesz részt a  kiberbiztonsági fenyegetések technológiai, politikai és adminisztratív 
megoldásában.
– Vállalja a kiberbiztonsági fenyegetések kezelésének felelősségét.
– Kezdeményezőként dolgozik a technikai és operatív teendők stratégiai célokká való konvertálásában.
– Gyakorlatába beépíti és alkalmazza az e szakterületen folyó kutatások eredményeit.
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9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
– Államtudományi, jogi és közigazgatás-szervezési ismeretek (Jogi és közigazgatási ismeretek, A  magyar 
közigazgatás szervezeteinek és szakigazgatási rendszereinek működése, Közmenedzsment, elektronikus 
közszolgáltatások, Kiberbiztonsági szabályozások és szabványok, Adatvédelem, adatbiztonság): 10–15 kredit
– Információbiztonsági és biztonságszervezési ismeretek (Kockázatértékelés, kockázatmenedzsment, 
Irányítási rendszerek, Kiberbiztonsági stratégia és vezetés, Információs rendszerek és hálózatok biztonsága, 
Biztonságtechnika, Incidensmenedzsment): 25–30 kredit
– Nemzetközi tanulmányok és biztonságpolitikai ismeretek (Biztonságpolitika, Kiberdiplomácia, A kibertér aktorai): 
10–15 kredit
– Rendészeti szakismeretek (Kiberbűnözés, Hírszerzés a kibertérben, Digitális nyomrögzítés): 10–15 kredit
– Alkalmazott infokommunikációs szakismeretek (Adatbányászat, Biztonsági technológiák alkalmazása, Kriptográfia 
a közszolgálatban, Biztonsági tesztelés): 10–15 kredit
– Katonai és védelmi szakismeretek (Kiberhadviselés, Létfontosságú rendszerek védelme): 10–15 kredit
– Vezetési és kommunikációs szakismeretek (Vezetéselmélet, Válságmenedzsment és kommunikáció, 
A kiberbiztonság pszichológiai aspektusai, A kiberbiztonság humán tényezői): 10–15 kredit
9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga 
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél, vagy legalább STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga-
bizonyítvány szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény, amelynek időtartama – egybefüggően – legalább 10 hét, amelyet 
kifejezetten kiberbiztonsággal foglalkozó szakmai környezetben kell a hallgatónak teljesítenie.
9.4. A  4.2. és 4.3.  pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a  mesterképzési képzési ciklusba való belépés 
minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
– informatikai ismeretek (30 kredit): a  szoftvertechnológia, a  rendszertechnika és az  adatbázisok és információs 
rendszerek ismeretkörei, kriptográfia alkalmazása, számítógépek architektúrája és számítógépes hálózatok 
témakörei;
– államtudományi és társadalomtudományi ismeretek (30 kredit): közigazgatási jog, alkotmányjog, büntetőjog, 
közigazgatási büntetőjog, közigazgatási rendtartás, alkotmány- és jogtörténet, európai közjog, nemzetközi jog, 
államtan, közgazdaságtan, szociológia, politológia, pszichológia, vezetés- és szervezéselmélet.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a  felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen 
a  hallgató. A  hiányzó krediteket a  mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a  felvételtől 
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
meg kell szerezni.”

 4. Az R. 3. melléklete a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. NEMZETKÖZI VÍZPOLITIKA ÉS VÍZDIPLOMÁCIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia (International Water Governance and 
Diplomacy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles nemzetközi vízpolitikai menedzser
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Water Governance Manager
3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, nemzetközi és európai 
közszolgálati
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd 
intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán vagy mesterképzési 
szakán szerzett felsőfokú végzettség.
4.2. A 9.4.  pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az  alapképzési és 
mesterképzési szakok, illetve a  felsőoktatásról szóló 1993.  évi LXXX.  törvény szerinti szakok, amelyeket a  kredit 
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megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. A szak orientációja: elméletorientált (60–70 százalék)
6.2. A diplomamunka készítéshez rendelt kreditérték: 5 kredit
6.3. Az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 0312
8. A mesterképzési szak képzési célja, a szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, az európai 
uniós és a hazai vízügyi szervezeteknél nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására.
8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Az okleveles nemzetközi vízpolitikai menedzser
a) tudása
– Ismeri a nemzetközi vízügyi kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait.
– Ismeri az Európai Unió vízügyi politikáját, illetve intézményi rendszerét.
– Ismeri a nemzetközi vízügyi rendszer működésének regionális dimenzióit.
– Átlátja a vízdiplomácia összefüggéseit.
– Átlátja a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét.
– Ismeri a vízgazdálkodás összefüggéseit.
– Tisztában van a vízügyi terület alapvető nemzetközi ismeretköreivel.
– Átlátja a magyar állam és államigazgatás nemzetközi vízügyi kapcsolatrendszerét.
– Ismeri a magyar nemzeti vízstratégia fejlődésének irányait.
– Átlátja a vízgazdálkodás hazai és nemzetközi összefüggéseit.
– Ismeri a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet.
b) képességei
– Képes a vízgazdálkodás témakörét integráltan kezelni.
– Képes a nemzetközi, illetve európai vízpolitikai folyamatok értelmezésére és formálására.
– Képes a vízdiplomáciai döntések előkészítésére és meghozatalára.
– Képes integrált ismeretek széles körű alkalmazására nemzetközi vízügyi területeken.
– Képes a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységében való részvételre.
– Képes konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák alkalmazására.
– Képes végrehajtó és irányító feladatkörök ellátására.
c) attitűdje
– Elkötelezett a vízügy iránt, felelősségteljes, toleráns magatartást tanúsít, mások véleményét tiszteletben tartja.
– Elemzőkészség, problémafelismerő és problémamegoldó készség jellemzi.
– Információ-feldolgozási készség, módszertani tudatosság jellemzi.
– Kezdeményezőkészség, személyes felelősségvállalás jellemezi, döntéshozatali képességgel rendelkezik.
– Alkalmas a csoportmunkára.
– Magas fokú kommunikációs és kapcsolatteremtő készség és viselkedéskultúra jellemzi.
d) autonómiája és felelőssége
– Tudatosan törekszik a  vízpolitika és vízdiplomácia sajátosságainak megfelelő, korszerű ismeretek hazai és 
nemzetközi szinten történő gyakorlati alkalmazására.
– Önállóan dolgozza fel az új és összetett információkat, problémákat, jelenségeket rendszerszerű és kritikus módon.
– Vállalja a  szakterület módszertanának fejlesztéséhez szükséges elméleti, tudományos kutatási és gyakorlati 
információk beszerzésének, értékelésének és hasznosításának végrehajtását.
– Felelősséget vállal a vízpolitikával és vízdiplomáciával összefüggő ismeretének és a meghatározó jogi, szabályozási 
és gazdasági összefüggések ismeretének alapján a szakmai javaslatok kidolgozásában.
– Kezdeményező módon lép fel a bonyolult, nem tipikus helyzetekben történő adekvát döntések meghozatalában.
– Kezdeményezőként dolgozik a technikai és operatív teendők stratégiai célokká való konvertálásában.
– Gyakorlatába beépíti és alkalmazza az e szakterületen folyó kutatások eredményeit.
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9. A mesterképzés jellemzői:
9.1. Szakmai jellemzők
A szakképzettség szempontjából meghatározó tudományágak illetve szakterületek, amelyekből a szak felépül:
– Vízügyi ismeretek (Bevezetés a hidrológiába, Víz az antropocén korában: a globális vízválság és hatásai, Integrált 
vízgazdálkodás, Vízgyűjtő-gazdálkodás) (15–40 kredit)
– Vízpolitikai alapismeretek és konfliktuskezelés (Általános vízpolitikai ismeretek, Döntéstámogató eszközök, 
Közgazdaságtan, Kommunikáció és vízügyi konfliktuskezelés és -megelőzés) (12–25 kredit)
– Jogi ismeretek (Bevezetés a  vízjogba, Nemzetközi vízjog, Az  Európai Unió vízügyi politikája és szabályozása) 
(15–35 kredit)
– Nemzetközi vízpolitikai ismeretek (A vízpolitikai irányítás alapvető kérdései, A  nemzetközi vízpolitika alapvető 
kérdései, A  nemzetközi vízpolitikai irányítás intézményei, Víz az  Egyesült Nemzetek Szervezetében, Magyarország 
nemzetközi vízügyi kapcsolatai, együttműködései) (20–45 kredit)
– Nemzetközi konfliktuskezelés és diplomáciai alapismeretek (Konfliktus és együttműködés elméletei, Nemzetközi 
konfliktuskezelés intézményei, Diplomáciai alapismeretek, Konfliktuskezelés és kommunikáció, A  vízügyi 
konfliktusmegelőzés és -kezelés) (9–20 kredit)
9.2. Idegen nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy 
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama – egybefüggően – legalább 4 hét, amelyet kifejezetten vízpolitikával, illetve 
vízdiplomáciával foglalkozó szakmai környezetben kell a hallgatónak teljesítenie.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális 
feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit a korábbi tanulmányok alapján, 
az alábbi ismeretkörökben:
– politikatudományi, jogi, műszaki, vízgazdálkodási, gazdasági, természettudományi, társadalomtudományi 
ismeretek, nemzetközi tanulmányok.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a  felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen 
a  hallgató. A  hiányzó krediteket a  mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a  felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
9.5. A képzést megkülönböztető speciális jegyek:
A képzés kizárólag angol nyelven folyik.”
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A Kormány 267/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Budapest Főváros Kormányhivatala a  tengeri hajókkal kapcsolatos, a  lobogó szerinti állam kötelezettségein 
alapuló hatósági feladatai operatív ellátásával összefüggésben – a vonatkozó nemzetközi minőségügyi szabványok 
szerinti és tanúsítvánnyal igazolt – hatékony minőségbiztosítási rendszert hoz létre és működtet.”

2. §  Az R. 26. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„g) a  lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/21/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.  cikk b)  pontjának, 6.  cikk d)–e)  pontjának, 7.  cikkének, valamint 8.  cikk 
(1) bekezdésének,”
(való megfelelést szolgálja.)

3. §  Az R. 8. § (5) bekezdésben a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/21/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 268/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti hidak 
üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya között 
a  közös államhatáron lévő közúti hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:
„Agreement 
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Croatia on operation, 
maintenance and reconstruction of road bridges on the common state border

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as “the 
Contracting Parties”), in regard of operation, maintenance and reconstruction of road bridges on the common state 
border, have agreed as follows:
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Article 1
This Agreement deals with road bridges (hereinafter “the Bridges”) as referred to in Article 3 of this Agreement, 
located on the common state border of the two States and owned jointly and undividedly by the States of the 
Contracting Parties. This Agreement governs operation, maintenance and reconstruction of the Bridges.

Article 2
 (1) For the purposes of this Agreement:

a) “operation” means identification and regulation of traffic on the Bridges, posting appropriate markings to 
that purpose, supervision and lighting of the Bridges as well as collection of relevant information thereof;

b) “maintenance” means any activity related to the regular maintaining of condition and necessary repair of the 
Bridges, resulting in preserving technical parameters, as well as maintaining the Bridges in secure condition 
and prevention of sliding;

c) “reconstruction” means any activity not covered by sub-paragraphs a) and b), including complete 
reconstruction of the Bridges, resulting in modification of their technical parameters.

 (2) Operation, maintenance and reconstruction of the Bridges include following elements:
a) substructure (foundations, abutments, pillars, bearings, head beams);
b) superstructure (main girders, deck girders, deck slob, bridge edges);
c) deck structure (insulation, deck surfacing, dilatation, drainage, sidewalk surfacing, pavement connection 

points, expansion joints);
d) bridge equipment (railing, stairs, grooves, embankment lining, safety devices);
e) bridge surroundings (utility ducts, the space under the bridge).

Article 3
 (1) The Government of Hungary undertakes, in conformity with technical and legal regulations in force in Hungary, to 

ensure operation, maintenance and reconstruction of following Bridges:
a) the three-span bridge across Mura River, at the national road, between Goričan and Letenye, owned by 

Hungary 1/2  and the Republic of Croatia 1/2;
b) the five-span bridge across Mura River, at the motorway, between Goričan and Letenye owned by Hungary 

1/2 and the Republic of Croatia 1/2;
 (2) The Government of the Republic of Croatia undertakes, in conformity with technical and legal regulations in force in 

the Republic of Croatia, to ensure operation, maintenance and reconstruction of following Bridges:
a) the bridge across Drava River between Terezino Polje and Barcs owned by Hungary 1/2 and the Republic of 

Croatia 1/2 ;
b) the bridge across Drava River between Donji Miholjac and Drávaszabolcs owned by Hungary 1/3 and the 

Republic of Croatia 2/3.
 (3) The Contracting Parties undertake:

a) to carry out operation, maintenance and the preparation of reconstruction activities on the Bridges referred 
to in paragraphs (1) and (2) at their own cost and shall request no refund from the other Contracting Party;

b) reconstruction costs for the Bridges referred to in paragraphs (1) and (2) shall be borne jointly, proportionate 
to their share in property.

Article 4
The competent authorities for the implementation of this Agreement are:
–  in Hungary: the ministry headed by the minister responsible for transport;
–  in the Republic of Croatia: the ministry headed by the minister responsible for transport and infrastructure
(hereinafter “the Competent Authorities”).

Article 5
 (1) The Contracting Parties shall carry out all activities related to operation, maintenance and reconstruction of the 

Bridges through natural or legal persons appointed by the Competent Authorities (hereinafter “the Contractors”).
 (2) The Competent Authorities shall keep informing each other of names and addresses of the Contractors.
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Article 6
The order and frequency of checks of the Bridges:
a) The Contracting Parties agree that the experts appointed by the Contractors shall jointly perform checks of 

technical condition of the Bridges at least once a year. Conclusions of checks and descriptions of necessary 
interventions shall be recorded in a protocol;

b) General inspection of the Bridges shall be carried out by the Contractors at least every 6 years. The 
Contractors shall jointly evaluate results of such general inspections and take necessary measures;

c) In cases of any unforeseeable event the Contracting Parties shall jointly perform an additional check of the 
bridge. Conclusions of checks and descriptions of necessary interventions shall be recorded in a protocol;

d) All relevant documents shall be drafted in the Hungarian and Croatian languages.

Article 7
 (1) Operation and maintenance activities shall be performed as required by the operation and maintenance 

instructions provided by the Contractors and drafted in accordance with relevant provisions in force in the States of 
the Contracting Parties and approved by Competent Authorities.

 (2) During the preparation, implementation and guarantee period for the activities related to operation, maintenance 
and reconstruction of the Bridges the Contractors shall keep coordinating activities required and informing each 
other of the measures taken.

 (3) For the purposes of bridge reconstruction activities, the Contractors shall set up a  Working Group for 
implementation of the public procurement procedures, technical supervision and final account. Both Contracting 
Parties shall be equally represented in the Working Group and shall have equal mandate.

Article 8
 (1) The persons engaged in operation, maintenance and reconstruction of the Bridges may freely move on the working 

sites located near the state border. In cases where nationals of third countries are employed by the Contractors in 
the activities connected to operation, maintenance and reconstruction of the Bridges, their employment shall be in 
conformity with the legislation governing residence and employment of aliens in force.

 (2) The persons referred to in paragraph (1) shall, on the request of control authorities authorized by the Contracting 
Parties, present their personal identification or passport with a  letter of credit issued by the Contractor. Nationals 
of third countries shall, in conformity with the legislation of the European Union and national legislation of the 
respective country, present a  valid document proving their right of residence, employment and a  valid passport 
with a letter of credit issued by the Contractor.

 (3) At least fifteen (15) days before the beginning of the works, the list of persons referred to in paragraph (1), as well 
as the technical specifications of the area near the common state border where the works are carried out, shall be 
communicated by the Contractors to the authorities of the Contracting Parties responsible for supervision of the 
state border.

Article 9
The Contractors shall ensure that the permits which are required for carrying out of the activities connected to 
operation, maintenance and reconstruction of the Bridges are obtained. During the works, the Contracting Parties 
shall ensure normal operation of border traffic.

Article 10
All activities related to operation, maintenance and reconstruction of Bridges that might affect the borderline or 
border markings have to be approved by the Hungarian–Croatian Mixed Commission for the reconstruction, 
marking and maintenance of the state border.

Article 11
All disputes arising from the interpretation or application of this Agreement shall be settled through negotiations 
between the Competent Authorities of the Contracting Parties.
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Article 12
 (1) This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of receipt of the last written notification by 

which the Contracting Parties notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal 
legal procedures required for the entry into force of this Agreement.

 (2) This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate this 
Agreement at any time by a written notification to the other Contracting Party, through diplomatic channels. In that 
case, the Agreement shall terminate six (6) months from the date of receipt of the termination notice.

 (3) This Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Contracting Parties.

Article 13
By the entry into force of this Agreement, the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and 
the Government of the Republic of Croatia on operation and maintenance of road border bridges on the common 
state border of the two countries, signed in Zagreb, on 19th April 2001, shall terminate.

Done at Budapest on 2nd October, 2018 in two originals in the Hungarian, Croatian and English languages, all texts 
being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Megállapodás 
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti 
hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról

Magyarország Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”) a  közös 
államhatáron lévő közúti hidak üzemeltetése, fenntartása és rekonstrukciója tekintetében a  következőkben 
állapodnak meg:

1. Cikk
Jelen Megállapodás tárgyát a  két állam közös államhatárán lévő, a  Szerződő Felek államai osztatlan közös 
tulajdonában levő 3. Cikk szerinti közúti hidak (a továbbiakban: „Hidak”) képezik. Jelen Megállapodás szabályozza 
a Hidak üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját.

2. Cikk
 (1) Jelen Megállapodás alkalmazása szempontjából:

a) üzemeltetés: a Hidak forgalmi rendjének meghatározása és szabályozása, az azt biztosító jelzések elhelyezése, 
a Hidak ellenőrzése, világítása, valamint a vonatkozó adatok összegyűjtése;

b) fenntartás: a  Hidak műszaki paramétereinek biztosításához, állagának megőrzéséhez és a  szükséges 
javításokhoz kapcsolódó tevékenység, valamint a  Hidak üzemszerű biztonságos állapotának fenntartása és 
a síkosság-mentesítés;

c) rekonstrukció: az  (a) és (b)  pontokban nem érintett bármely tevékenység, beleértve a  műszaki paraméterek 
módosítását eredményező teljes hídfelújítást is.

 (2) A Hidak üzemeltetése, fenntartása és rekonstrukciója a következő elemeket foglalja magába:
a) alépítmény (alapozás, hídfők, pillérek, saruk, fejgerendák);
b) felszerkezet (főtartók, pályatartók, pályalemez, hídszegélyek);
c) pályaszerkezet (szigetelés, pályaburkolat, dilatációk, vízelvezetés, járda burkolat, pályacsatlakoztatás, 

dilatációs szerkezet);
d) hídtartozékok (korlátok, lépcsők, víznyelők, töltéslezárás, forgalombiztonsági berendezések);
e) a híd környezete (közművezetékek, híd alatti terület).

3. Cikk
 (1) Magyarország Kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyarországon hatályos műszaki és jogi előírásokkal 

összhangban biztosítja a következő Hidak üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját:
a) a Goričan (Muracsány) és Letenye közötti háromnyílású főúti híd a  Mura folyó felett, amely 1/2  részben 

Magyarország és 1/2 részben a Horvát Köztársaság tulajdonát képezi,
b) a Goričan (Muracsány) és Letenye közötti ötnyílású autópálya híd (mederhíd) a  Mura folyó felett, amely 

1/2 részben Magyarország és 1/2 részben a Horvát Köztársaság tulajdonát képezi.
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 (2) A Horvát Köztársaság Kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy a Horvát Köztársaságban hatályos műszaki és jogi 
előírásokkal összhangban biztosítja a következő Hidak üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját:
a) a Terezino Polje (Trézenföld) és Barcs közötti híd a  Dráva folyó felett, amely 1/2  részben Magyarország és 

1/2 részben a Horvát Köztársaság tulajdonát képezi,
b) A Donji Miholjac (Alsómiholjác) és Drávaszabolcs közötti híd a  Dráva folyó felett, amely 1/3 részben 

Magyarország és 2/3 részben a Horvát Köztársaság tulajdonát képezi.
 (3) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy

a) az (1) és (2)  bekezdés szerinti Hidak üzemeltetési, fenntartási és rekonstrukciójának előkészítési 
tevékenységeit saját költségükre, a másik Szerződő Féltől való megtérítés igénye nélkül elvégzik;

b) az (1) és (2) bekezdésben megjelölt hidak rekonstrukciós költségeit közösen, tulajdoni hányaduk arányában 
viselik.

4. Cikk
Jelen Megállapodás végrehajtása tekintetében az illetékes szervek a következők:
–  Magyarország részéről a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
–  a Horvát Köztársaság részéről a közlekedésért és infrastruktúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: „Illetékes Szervek”).

5. Cikk
 (1) A Szerződő Felek a hidak üzemeltetésével, fenntartásával és rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokat az Illetékes 

Szervek által kijelölt természetes vagy jogi személyeken keresztül látják el (a továbbiakban: „Kezelők”).
 (2) Az Illetékes Szervek folyamatosan tájékoztatják egymást a Kezelők nevéről és címéről.

6. Cikk
A Hidak vizsgálatának rendje és gyakorisága:
a) A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a  Kezelők által kijelölt szakértők a  Hidak műszaki állapotának 

ellenőrzését legalább évente közösen elvégzik. A vizsgálatok megállapításait és a szükséges beavatkozások 
leírását jegyzőkönyvben rögzítik.

b) A Hidak fővizsgálatát a  Kezelők hatévente kötelesek elvégezni. A  Kezelők a  fővizsgálatok eredményeit 
közösen értékelik és megteszik a szükséges intézkedéseket.

c) Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén a  Szerződő Felek további közös vizsgálatot végeznek. 
A vizsgálat eredményét és a szükséges beavatkozások leírását jegyzőkönyvben rögzítik.

d) A vonatkozó dokumentumok magyar és horvát nyelven készülnek.

7. Cikk
 (1) Az üzemeltetési és fenntartási tevékenységeket a  Szerződő Felek államaiban hatályos rendelkezésekkel 

összhangban a  Kezelők által elkészített és az  illetékes hatóságok által jóváhagyott üzemeltetési és fenntartási 
utasítások szerint kell végezni.

 (2) Az üzemeltetéshez, fenntartáshoz és rekonstrukcióhoz kapcsolódó előkészítési, megvalósítási és garanciális 
időszakok során a  Kezelők a  szükséges tevékenységeket koordinált módon végzik, és a  megtett intézkedésekről 
egymást értesítik.

 (3) A Kezelők a Hidak rekonstrukciós munkáinak elvégzése érdekében a közbeszerzési eljárások, a műszaki felügyelet 
és a végelszámolás lebonyolítása céljából Munkacsoportot hoznak létre. A Munkacsoportban mindkét Szerződő Fél 
egyenlő képviselettel és azonos döntési jogkörrel rendelkezik.

 (4)

8. Cikk
 (1) A Hidak üzemeltetése, fenntartása és rekonstrukciója során az  ilyen tevékenységeket ellátó személyek szabadon 

mozoghatnak az  államhatár közelében lévő munkaterületeken. Amennyiben a  Kezelők az  üzemeltetési, 
fenntartási és rekonstrukciós munkálatok elvégzése céljából harmadik országbeli állampolgárokat alkalmaznak, 
munkaviszonyuknak meg kell felelnie a  külföldiek tartózkodásáról és munkavállalásáról szóló belső 
jogszabályoknak.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a Szerződő Felek által felhatalmazott ellenőrző szervek felszólítására 
érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal és a  Kezelő által kiállított megbízólevelükkel 
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kötelesek igazolni személyazonosságukat. A  harmadik országbeli állampolgárok az  uniós és az  adott ország 
területén hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően a  tartózkodási jogosultságot igazoló érvényes 
okmányokkal és érvényes úti okmánnyal, valamint a  Kezelő által kiállított megbízólevelükkel kötelesek igazolni 
magukat.

 (3) Az (1)  bekezdésében meghatározott személyek névjegyzékét, továbbá a  határsávnak a  munkálatok által érintett 
részének megjelölését a  Kezelők a  munkák megkezdését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal megküldik 
mindkét Szerződő Fél illetékes határőrizeti szerveinek.

9. Cikk
A Kezelők gondoskodnak arról, hogy a Hidak üzemeltetési, fenntartási és rekonstrukciós munkáinak elvégzéséhez 
esetleg szükséges engedélyek rendelkezésre álljanak. A  munkálatok időszakára a  Szerződő Felek biztosítják 
a határforgalom megfelelő lebonyolításához szükséges feltételeket.

10. Cikk
Minden olyan üzemeltetési, fenntartási és rekonstrukciós munkavégzéshez, amely érintheti az  államhatár 
vonalát vagy a  határjeleket, szükség van az  Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására létrehozott  
Magyar–Horvát Vegyesbizottság jóváhagyására.

11. Cikk
A jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerülő esetleges vitákat az  Szerződő Felek Illetékes 
Szervei tárgyalások útján rendezik.

12. Cikk
 (1) Jelen Megállapodás a  későbbi, diplomáciai úton kapott értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) nap 

elteltével lép hatályba, melyben a  Szerződő Felek értesítik egymást, hogy a  Megállapodás hatálybalépéséhez 
szükséges belső jogi eljárásaik befejeződtek.

 (2) A Megállapodást a  Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A  Megállapodást bármely Szerződő Fél bármikor 
felmondhatja, a  másik Szerződő Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az  esetben 
a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított hat (6) hónap elteltével hatályát 
veszti.

 (3) Jelen Megállapodás bármikor módosítható a Szerződő Felek kölcsönös írásbeli beleegyezésével.

13. Cikk
Jelen Megállapodás hatályba lépésével a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között 
Zágrábban, 2001. április 19-én Zágrábban aláírt, a  közös államhatáron levő közúti határhidak üzemeltetéséről és 
fenntartásáról szóló megállapodás hatályát veszti.

Készült Budapesten, 2018. október 2-án, kettő eredeti példányban, magyar, horvát és angol nyelven, valamennyi 
szöveg egyaránt hiteles. Értelmezési eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 12. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

6. §  Hatályát veszti a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya között a  két ország közös 
államhatárán lévő közúti határhidak üzemeltetéséről és fenntartásáról szóló, Zágrábban, 2001. április 19-én aláírt 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 134/2002. (VI. 21.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén 
a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló,  
2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi  
LXXVI. törvény 53. § f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Központi hatóságok

1. § (1) A Kormány az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén 
a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i 
(EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. cikk (1) bekezdése alapján
a) a belügyminisztert,
b) a külgazdasági és külügyminisztert és
c) a Miniszterelnökséget vezető minisztert
jelöli ki központi hatóságként.

 (2) A Kormány a Rendelet 15. cikk (2) bekezdése szerinti központi hatóságként (a továbbiakban: fő központi hatóság) 
az igazságügyi minisztert jelöli ki.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti központi hatóság
a) fogadja és megválaszolja a  lakóhely, a  tartózkodási hely és a  büntetlen előélet igazolására szolgáló 

magyar közokiratokkal kapcsolatban a  Rendelet 14.  cikk (1)  bekezdés b)  pontja alapján külföldről érkező 
megkereséseket, és

b) gondoskodik az a) pontban felsorolt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti információknak a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és 
a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1024/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: IMI rendelet) szerinti belső piaci információs rendszerbe 
(a továbbiakban: IMI-rendszer) történő feltöltéséről.

 (2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti központi hatóság
a) fogadja és megválaszolja a konzuli tisztviselők által kiállított magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet 

14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket, és
b) gondoskodik az  a)  pontban megjelölt közokiratokra vonatkozó, a  Rendelet 22.  cikk (1)  bekezdés b) és 

c) pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről.
 (3) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott központi hatóság az anyakönyvi és állampolgársági ügyekért való 

felelőssége keretében
a) fogadja és megválaszolja a  születés, a  haláleset, a  név, a  házasságkötés, a  bejegyzett élettársi kapcsolat és 

az állampolgárság igazolására szolgáló magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket, és

b) gondoskodik az a) pontban felsorolt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről.

 (4) A fő központi hatóság
a) fogadja és a  3.  § (1) bekezdése alapján továbbítja vagy közvetlenül megválaszolja a  Rendelet 14.  cikk 

(1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket,
b) a  4.  §-nak megfelelően külföldre továbbítja a  Rendelet 14.  cikk (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 

megkereséseket,
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c) az  5.  §-nak megfelelően az  (1)  bekezdés a)  pontjában, a  (2)  bekezdés a)  pontjában és a  (3)  bekezdés 
a)  pontjában felsorolt közokiratok kivételével gondoskodik a  Rendelet 22.  cikk (1)  bekezdés b) és c)  pontja 
szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről,

d) képviseli Magyarországot a Rendelet 23. cikke szerinti ad hoc bizottságban,
e) kezdeményezi a  Rendelet 24. és 25.  cikkében megjelölt, az  e  rendelet 5. és 6.  §-a alapján beszerzett 

információknak a Bizottsággal történő közlését, és
f ) az IMI rendelet 6. cikke szerinti nemzeti IMI-koordinátornál kezdeményezi magyar bíróság, hatóság vagy más 

szerv (a továbbiakban együtt: hatóság) regisztrálását az IMI-rendszerben.

3. § (1) A  fő központi hatóság a  más központi hatóság hatáskörébe tartozó közokiratra vonatkozó külföldi megkeresést 
három munkanapon belül a hatáskörrel rendelkező központi hatóságnak teszi át.

 (2) A  központi hatóság és a  fő központi hatóság a  Rendelet 14.  cikk (1)  bekezdés b)  pontja alapján külföldről érkező 
megkeresések megválaszolása érdekében szükség esetén megkeresi az érintett közokiratot vagy hiteles másolatot 
kiállító hatóságot.

 (3) A megkeresett hatóság a megkeresésre az annak átvételétől számított öt munkanapon belül válaszol.

4. § (1) Ha valamely hatóságnak, amelyhez a  Rendelet hatálya alá tartozó külföldi közokiratot vagy hiteles másolatot 
mutattak be (a továbbiakban: eljáró hatóság), észszerű kétsége támad a bemutatott közokirat vagy hiteles másolat 
hitelességét illetően, és a  Rendelet 14.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja szerinti ellenőrzést követően az  észszerű 
kétség fennmarad, az eljáró hatóság a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti megkeresés előterjesztése 
érdekében megkeresi a fő központi hatóságot. Az eljáró hatóság a megkereséshez csatolja a bemutatott közokiratot 
vagy hiteles másolatát, illetve megjelöli az észszerű kétség indokát.

 (2) A fő központi hatóság az eljáró hatóság megkeresésének megérkezésétől számított öt munkanapon belül terjeszti 
elő a külföldi hatósághoz a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti megkeresést.

 (3) A fő központi hatóság a megkeresett külföldi hatóság válaszáról az annak megérkezésétől számított öt munkanapon 
belül tájékoztatja az eljáró hatóságot.

5. § (1) A  fő központi hatóság a  Rendelet 22.  cikk (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti információk beszerzése érdekében 
szükség esetén megkeresi az érintett közokiratra vonatkozó szabályozásért felelős minisztert, a közokirat kiállítására 
hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy más olyan hatóságot, amely az  IMI-rendszerbe feltöltendő információkkal 
rendelkezhet.

 (2) A megkeresett miniszter vagy hatóság a kért adatokat a megkeresés megérkezésétől számított tizenöt munkanapon 
belül köteles megadni. A fő központi hatóság ennél hosszabb határidőt is megjelölhet.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés alapján közölt információkban utóbb változás következik be, a  megkeresett miniszter vagy 
hatóság haladéktalanul tájékoztatja a fő központi hatóságot.

 (4) Az (1)–(3) bekezdést a Rendelet 24. cikk (1) bekezdésében megjelölt információk tekintetében is alkalmazni kell.

6. §  Ha a  Rendelet 25.  cikke alapján az  országspecifikus bejegyzések megnevezései módosításának közlése válik 
szükségessé, a  módosítás hatálybelépését megelőzően négy hónappal az  érintett közokiratra vonatkozó 
szabályozásért felelős miniszter a módosításokról tájékoztatja a fő központi hatóságot.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 
szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 9.  §-a a  következő 
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  eljáró hatóság a  családi állapot igazolással egyidejűleg – a  polgár kérelmére – kiállítja az  (EU) 2016/1191 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványt.”

 (2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az eljáró hatóság a hatósági igazolványhoz – a polgár kérelmére – kiállítja az (EU) 2016/1191 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványt.”
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 (3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A.  § (1) E  rendeletnek az  egyes közokiratoknak az  Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások 
egyszerűsítése révén a  polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az  1024/2012/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 269/2018. (XII. 20.)
Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2019. február 16. napját követően indult családi állapot igazolás és 
hatósági igazolvány kiállítására irányuló eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Az  (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány 
kiállítása a 2019. február 16. napját megelőzően kiadott, érvényes hatósági igazolványokhoz is kérelmezhető.”

 (4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51.  § (1) E  rendelet 9.  § (6)  bekezdése, 10/A.  § f )  pontja, 19.  § (3a) és (6)  bekezdése és 21.  § (2)  bekezdése 
a  2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a  nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése 
tekintetében a  fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet 9. § (8) bekezdése, 17. § (4) bekezdése és 50/A. §-a az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli 
bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a  polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és 
az  1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, 
valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség 
teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„2.  § Az  IMI-koordinátorok és a  hatóságok a  közvetlenül az  IMI-rendszerben való részvétellel és az  IMI-rendszer 
használatával összefüggő ügyekben egymással, az  uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, valamint 
az  Európai Bizottsággal elektronikus úton, az  IMI-rendszeren belül vagy – ha az  IMI-rendszeren belül erre nincs 
mód – erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen keresztül tartanak kapcsolatot.”

9. §  A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 3. §-a a következő h)–j) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya kiterjed:)
„h) az  egyes közokiratoknak az  Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén 
a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i 
(EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott eljárásokra,
i) a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikkében, 60–66. cikkében és 70. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatok 
végrehajtására,
j) az  információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést 
biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az  1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló,  
2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6.  cikk (4)  bekezdésében, 15. és 
19. cikkében foglalt feladatok végrehajtására.”

10. §  A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 4. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) uniós szerv, hivatal és ügynökség: az IMI rendelet 5. cikk g) pontja szerinti IMI-szereplő, amelyet az IMI-rendszerben 
regisztráltak.”

11. §  A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nemzeti IMI-koordinátor)
„d) figyelemmel kíséri az  IMI-rendszerben a  hatóságok, uniós szervek, hivatalok és ügynökségek regisztrációját, 
továbbá a más EGT-államból érkező megkeresések, valamint a hatóságok, uniós szervek, hivatalok és ügynökségek 
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által más EGT-államokba küldött megkeresések teljesítését, és – ha szükséges – a  megkeresések megfelelő 
teljesítése érdekében kezdeményezi a  hatáskörrel rendelkező IMI-koordinátornál vagy más EGT-állam nemzeti 
IMI-koordinátoránál a szükséges intézkedések megtételét, továbbá”

12. §  A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nemzeti IMI-koordinátor)
„f ) közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága, az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek és az általa koordinált 
hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben a  vita rendezése 
érdekében,”

13. §  A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 7. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A delegált IMI-koordinátor)
„c) közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága, az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek és az általa koordinált 
hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben a  vita rendezése 
érdekében,”

14. §  A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatóság – az IMI-rendszerben a megkeresések intézésén túlmenően –)
„b) együttműködik az  IMI-koordinátorokkal, az  uniós szervekkel, hivatalokkal, ügynökségekkel és az  Európai 
Bizottsággal az  IMI-rendszer megfelelő működése érdekében, ennek keretében részükre az  IMI-rendszer 
alkalmazásáról – az  általuk igényeltek szerint, a  szükséges körben – adatot szolgáltat, és jelez bármilyen, 
az IMI-rendszer alkalmazásával összefüggésben felmerült problémát,”

15. §  A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § Ez a rendelet
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek és
b) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján 
a  tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések 
megállapításáról szóló, 2009. október 2-i 2009/739/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja, továbbá
c) a  belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a  2008/49/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek és
d) az  információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést 
biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az  1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló,  
2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

4. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló  
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az  anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Anykr.) 12. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Anyakönyvi kivonat kiállítására az At. 4. § (7) bekezdése alapján jogosult szervek – az ügyfél kérelmére – az EAK 
rendszer alkalmazásával az  anyakönyvi kivonat mellékleteként kiállítják az  (EU) 2016/1191 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványt.
(5) Az  (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány 
kizárólag a 2014. július 1. után kiállított anyakönyvi kivonathoz kérelmezhető.
(6) Az anyakönyvi kivonat kiállítására jogosult szerv a bemutatott anyakönyvi kivonat adattartalmát összehasonlítja 
az ügyfél elektronikus anyakönyvbe bejegyzett adataival. Az anyakönyvi kivonat adattartalmát érintő adatváltozás 
megállapítása esetén a  bemutatott anyakönyvi kivonathoz az  (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány nem állítható ki.
(7) Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz egyidejűleg az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető.”
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17. §  Az Anykr. a következő 30. §-sal egészül ki:
„30. § E rendelet 12. § (4)–(7) bekezdése az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó 
előírások egyszerűsítése révén a  polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az  1024/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3–4. §, a 6–7. § és a 16–17. § 2019. február 16. napján lép hatályba.

19. §  Ez a rendelet
a) az  egyes közokiratoknak az  Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése 

révén a  polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az  1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló,  
2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i (EU) 1024/2012 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és

c) az  információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz 
hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az  1024/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 20/2018. (XII. 20.) MvM rendelete
a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló  
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi  
CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. §  A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: NEAr.) 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos támogatási döntés meghozatala során a 4. §-ban meghatározott 
eljárást – a 4. § (2) bekezdés b)–e) pontjában foglaltak kivételével – nem kell alkalmazni.”

2. §  A NEAr. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.  § A  Civil tv. 64.  §-a szerinti alapkezelő a  Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.”

3. §  A NEAr. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 28. § (1) bekezdés a)–o) pontjában foglalt feladatok ellátására fordítható forrás mértéke a tárgyévre vonatkozó 
költségvetési törvényben az Alap támogatásaként meghatározott összeg hat százaléka.”

4. §  A NEAr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  A NEAr.
a) 2. § 4. pontjában, 2. § 25. pontjában és 13. § (1) bekezdésében az „56. § (2) bekezdés c) pontja” szövegrész 

helyébe az „56. § (2) bekezdés b) pontja”,
b) 2. § 5. pontjában az „a Civil tv. 56. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Civil tv. 59. § (4) bekezdése”,
c) 2. § 11. pontjában a „pályázati felhívás” szövegrész helyébe a „pályázati kiírás”,
d) 5. § (3) bekezdésében a „nem kérhető olyan adat, melléklet megküldése” szövegrész helyébe a „nem kérhető 

olyan adat, okirat, dokumentum, melléklet megküldése”,
e) 12. § (4) bekezdés b) pontjában a „százezer” szövegrész helyébe a „kétszázezer”,
f ) 14/A. § (1) bekezdésében az „öt százaléka” szövegrész helyébe a „tíz százaléka”,
g) 14/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „megelőző két lezárt üzleti évben” szövegrész helyébe a „megelőző utolsó 

két lezárt üzleti évben”,
h) 29.  § (7) bekezdésében az  „56.  § (2)  bekezdés c)  pontjában” szövegrész helyébe az  „56.  § (2)  bekezdés 

b) pontjában”,
i) 31.  § (1) bekezdés a)  pontjában a „tárgyévre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatok” szövegrész helyébe 

a „tárgyévet megelőző évi költségvetési előirányzatok”,
j) 31. § (1) bekezdés g) pontjában az „adott évi” szövegrész helyébe a „tárgyévet megelőző évi költségvetési”,
k) 31.  § (2) bekezdés b)  pontjában és a  31. § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „tárgyévi” szövegrész helyébe 

a „tárgyévet megelőző évi költségvetési előirányzathoz kapcsolódó”,
l) 32. § c) pontjában a „tárgyévi” szövegrész helyébe a „tárgyévet megelőző évi költségvetési”,
m) 33.  § b)  pontjában és a  33.  § c)  pontjában az „adott évi” szövegrész helyébe a „tárgyévet megelőző évi 

költségvetési előirányzathoz kapcsolódó”
szöveg lép.
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6. §  Hatályát veszti a NEAr. 29. § (6) bekezdése.

7. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 20/2018. (XII. 20.) MvM rendelethez
„1. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez

Nemzeti Együttműködési Alap elektori és támogatási szerkezete

 A  B  C  D  E

 1
 Kollégium/ elektori 

gyűlés elnevezése

 Támogatható/választásra jogosult civil szervezetek 

tevékenységi köre (NSZOR alapján)

 Civil tv. 61. § (2) bekezdés 

b) és c) pont szerint tagokat 

delegáló miniszterek

 A kollégium 

által nyújtható 

támogatási 

forrás aránya 

a teljes 

támogatási 

forráshoz képest

 Támogatás 

formája

2

Közösségi 
környezet

A közművelődés, tudomány és 
kutatás, audio- és telekommunikáció, 
informatika, elektronikus hírközlés, 
szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, 
fogyasztóvédelem, a település- és 
közösségfejlesztés, kulturális tevékenység 
területén működő civil szervezetek, 
társadalmi párbeszéd területén működő 
civil szervezetek

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, 
emberi erőforrások 
minisztere, innovációért 
és technológiáért 
felelős miniszter, 
pénzügyminiszter

 17,00%  pályázat

3

Mobilitás és 
alkalmazkodás

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, 
önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa 
elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság 
védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők 
és férfiak esélyegyenlőségének védelme 
területén működő civil szervezetek

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, 
honvédelmi miniszter, 
belügyminiszter, emberi 
erőforrások minisztere

17,00%  pályázat

4

Nemzeti 
összetartozás

 A kárpát-medencei együttműködés mint 
a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
nemzetközi tevékenység, az európai 
integráció és a vallási tevékenység 
elősegítése, továbbá a Magyarországon 
élő nemzetiségek, valamint az emberi 
és állampolgári jogok védelme, egyéb 
kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, 
néptánc), hagyományápolás

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, 
igazságügyi 
miniszter, emberi 
erőforrások minisztere, 
miniszterelnök 
általános helyettese

 17,00%  pályázat
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5

 Társadalmi 
felelősségvállalás

 Nonprofit szervezeteknek, 
ernyőszervezeteknek nyújtott 
szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, 
adományosztás, szociális tevékenység, 
család- és gyermekjóléti szolgáltatók, 
időskorúak gondozása, rehabilitációs 
foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek 
segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, 
természet- és környezetvédelem területén 
működő civil szervezetek, polgári védelem

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, 
belügyminiszter, emberi 
erőforrások minisztere, 
miniszterelnök 
általános helyettese 

 17,00%  pályázat

6

Új nemzedékek 
jövőjéért

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
gyermek- és ifjúságvédelem, 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
gyógyító, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, kábítószer-megelőzés 
területén működő civil szervezetek

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, 
emberi erőforrások 
minisztere, innovációért 
és technológiáért 
felelős miniszter, 
miniszterelnök 
általános helyettese

 17,00%  pályázat

7  MINDÖSSZESEN  85,00%  
”

Az agrárminiszter 43/2018. (XII. 20.) AM rendelete
egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
és c)  pont 6.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm.  rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben  – 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 12.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 52.  §-a a  következő (1a) és 
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vadászati engedély kiváltása
a) megkezdett harminc naponként tízezer forint,
b) egy évre százezer forint.
(1b) A fel nem használt vadászati engedély nem váltható vissza. A vadászati engedély elvesztése, megsemmisülése 
esetén a pótlásként kiadott engedély után a teljes összeget kell ismételten megfizetni.”

2. §  A Rendelet 50. § (1) bekezdésében, az „állami vadászjegy” szövegrész helyébe a „vadászjegy”, a „tízezer” szövegrész 
helyébe a „húszezer” szöveg lép.
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2. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok  
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól  
szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a  megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, 
valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet
a) 6. alcíme; és
b) 1. melléklet 13.1. pontja.

3. Záró rendelkezés

4. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 44/2018. (XII. 20.) AM rendelete
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.  évi 
LII. törvény 30. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kísérleti célú vetőmag felhasználása iránti, a NÉBIH-hez benyújtott kérelem tartalmazza 
a kísérleti cél, a faj, a fajta, a mennyiség, valamint a kísérlet helyének megjelölését.”

2. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  érintett fajtajelölt vizsgálatát végző fajtavizsgálati hatósághoz az  (1)  bekezdés szerint benyújtott, kísérleti 
célú vetőmag forgalomba hozatal iránti kérelem tartalmazza a tervezett kísérletek leírását és helyszínét a tagállam 
megjelölésével.”

3. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szántóföldi ellenőrzés végrehajtására e  rendelet 1–5. számú mellékletei, valamint a  NÉBIH szántóföldi 
ellenőrzésre vonatkozó, honlapján közzétett szabályzata irányadó.”

4. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A „Vetőmagnak nem alkalmas” minősítéskor, ha a  termés fajtatisztaságát nem befolyásoló helyrehozható hiba 
történt, és a  vetőmag-előállító 24 órán belül a  NÉBIH szántóföldi ellenőrzésre vonatkozó szabályzatában foglaltak 
szerint a  hiba megszüntetése melletti minősítés megismétlését kezdeményezi a  NÉBIH-nél, a  vetőmag-előállító 
a hibát a megismételt szemléig kijavítja.”
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5. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) Ha a  vetőmag-előállító a  növényállomány szántóföldi ellenőrzésének eredményével nem ért 
egyet, és az  ellenőrzést követő 24 órán belül minősítés-felülvizsgálatot kezdeményez, annak megtörténtéig 
a  növényállományban semmiféle tevékenység – ideértve a  szelekciót, a  gyomirtást, a  növényvédelmi 
tevékenységet  – nem folytatható vagy végezhető. A  szántóföldi minősítés-felülvizsgálatra a  NÉBIH szántóföldi 
ellenőrzésre vonatkozó szabályzata irányadó.
(2) Nem kérhető felülvizsgálat olyan esetekben, ha a  kizárás helyrehozhatatlan – fajtatisztaságot veszélyeztető  – 
hiba miatt történt, ideértve az idegen beporzást is.
(3) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat költségei a vetőmag-előállítót terhelik, kivéve, ha a minősítés módosítására 
a minősítő hibájából kerül sor.”

6. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyarországon árutermesztésre és továbbszaporításra forgalomba kerülő, továbbá minden export és import 
vetőmagot ISTA minősítés esetén a NÉBIH, egyéb minősítés esetén a járási hivatal („A fémzárolás általános előírásai” 
alcím vonatkozásában a  továbbiakban együtt: eljáró hatóság) fémzárolja a  törvény 20.  §-a és a  NÉBIH honlapján 
közzétett fémzárolási szabályzatában foglaltak szerint.”

7. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő v) és z) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)
„v) a  Bizottság 2018/1027/ EU végrehajtási irányelve (2018. július 19.) a  66/402/EGK tanácsi irányelvnek 
a Sorghum spp-re vonatkozó izolációs távolság tekintetében történő módosításáról,
z) a  Bizottság 2018/1028/EU végrehajtási irányelve (2018. július 19.) az  új fajok, valamint a  Lolium x boucheanum 
Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a  66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 
(EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv helyesbítéséről.”

8. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
a) 5. § (3) bekezdésében az „a kérelmet” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet” 

szöveg,
b) 49.  § (1)  bekezdésében az  „A NÉBIH kérelemre hatóságilag fémzárolt vetőmagnak ismeri el” szövegrész 

helyébe a „Hatóságilag fémzárolt vetőmagnak kell elismerni” szöveg,
c) 49.  § (2)  bekezdésében az „A NÉBIH kérelemre hatóságilag zárt, nem véglegesen minősített vetőmagnak 

ismeri el” szövegrész helyébe” a „Hatóságilag zárt, nem véglegesen minősített vetőmagnak kell elismerni” 
szöveg,

d) 49. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „a NÉBIH kérelemre hatóságilag fémzárolt vetőmagnak ismeri el” 
szöveg helyébe a „hatóságilag fémzárolt vetőmagnak kell elismerni” szöveg,

e) 3. számú melléklet A. részében foglalt táblázat A:14 mezőjében a „Hibrid perje (Lolium x hybridum Hausskn)” 
szövegrész helyébe a „Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)” szöveg,

f ) 3. számú melléklet C. rész I.  pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a  „Fűfélék” szövegrész helyébe 
a „Fűfélék¹” szöveg,

g) 3. számú melléklet C. rész I.  pontjában foglalt táblázat A:14 mezőjében a „Hibrid perje (Lolium x hybridum 
Hausskn)” szövegrész helyébe a „Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)” szöveg,

h) 3. számú melléklet C. rész II. 1.1.2.1.  pontjában foglalt táblázat A:15 mezőjében a „Hibridperje (Lolium x 
hybridum Hausskn)” szövegrész helyébe a „Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)” szöveg,

i) 3. számú melléklet C. rész II. 1.2.2.1.  pontjában foglalt táblázat A:15 mezőjében a „Hibridperje (Lolium x 
hybridum Hausskn)” szövegrész helyébe a „Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)” szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
a) 5. § (2) bekezdése,
b) 20. § (2) bekezdése,
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c) 32. §-a,
d) 39. § (2) és (3) bekezdése és
e) 53. §-a.

12. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E rendelet

a) a 66/402/EGK irányelvnek a  Sorghum spp-re vonatkozó izolációs távolság tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2018. július 19-i, 2018/1027/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek és

b) az új fajok, valamint a  Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében  
a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv helyesbítéséről szóló, 
2018. július 19-i, 2018/1028/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 44/2018. (XII. 20.) AM rendelethez

 1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B részének 6. pontja helyébe a következő pont lép:
„6. Cirokfélék
6.1. Seprűcirok (Sorghum bicolor L. Moench var. technicum)
6.1.1. Az ellenőrzések száma: három.
6.1.2. Az ellenőrzések időpontja:
6.1.2.1. Első ellenőrzés a bugahányás kezdete előtt 1–2 héttel.
6.1.2.2. Második ellenőrzés a főbugák 40–60%-os virágzásánál.
6.1.2.3. Harmadik ellenőrzés magéréskor.
6.1.3. Elővetemény-korlátozás: seprűcirok-vetőmagot csak olyan táblán szabad termeszteni, amelyen Sorghum fajt 
2 éven belül nem termesztettek.
6.1.4. A mintatér nagysága: 200 db növény.
6.1.5. A mintaterek száma: 20 ha-ig 4 db, minden további megkezdett 10 ha után 2 db.
6.1.6. Egyéb követelmények:
6.1.6.1. Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás 
határértékeivel.
6.1.6.2. Azokon a  területeken, ahol az  S. halepense vagy az  S. sudanense jelenléte különös keresztbeporzási 
problémát jelent, a következők alkalmazandók:
6.1.6.2.1. a  Sorghum bicolor vagy hibridjei elit vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen 
szennyező pollenforrástól legalább 800 m távolságra kell elhelyezni;
6.1.6.2.2. a Sorghum bicolor vagy hibridjei minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen 
szennyező pollenforrástól legalább 400 m távolságra kell elhelyezni.
6.1.7. A vetőmag-előállítás ellenőrzésének szempontjai:

A B C D

1. A vizsgálat tárgya Egység Elit szaporítási fok I. szaporítási fok

2.
1. Izolációs távolság más seprűcirok 
fajtáktól és Sorghum fajoktól legalább

méter 400 200

3. 2. Gyomosság, legfeljebb minősítő szám 2 2

4. 3. Fejlettség legalább értékszám 3 3

5. 4. Kiegyenlítettség legalább értékszám 3 3

6. 5. Kultúrállapot legalább értékszám 3 3

7.
6. Idegen fajta a mintaterek átlagában 
legfeljebb

% 0,3 1
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8.
7. Idegen faj a mintaterek átlagában 
legfeljebb

%
9. 7.1. fenyércirok (Sorghum halepense) 0 0 

10. 7.2. egyéb rendeltetésű Sorghum fajok 0 0,1

11.
8. Vírusos megbetegedések a mintaterek 
átlagában, legfeljebb értékszám

12. 8.1. kukorica-mozaikvírus (mdmv vírus) 2 2

13.
9. Gombabetegségek a mintaterek 
átlagában, együttesen legfeljebb 

minősítő szám

14.
9.1. fedett vagy magüszög (Sphacelotheca 
sorghi)

2 2

15.
9.2. rostos vagy bugaüszög (Sorosporium 
holci-sorghi f.sp. sorghi)

2 2

16.
9.3. kukorica-levélfoltosság 
(Helminthosporium carbonum)

2 2

6.2. Takarmánycirok (a hibrid kivételével) (Sorghum bicolor L. Moench)
Szudánifű (a hibrid kivételével) (Sorghum sudanense Piper Stapf )
6.2.1. Az ellenőrzések száma: három.
6.2.2. Az ellenőrzések időpontja:
6.2.2.1. Első ellenőrzés a bugahányás kezdete előtt 1–2 héttel.
6.2.2.2. Második ellenőrzés a főbugák 40–60%-os virágzásánál.
6.2.2.3. Harmadik ellenőrzés magéréskor.
6.2.3. Elővetemény-korlátozás: a megelőző 2 évben nem termesztettek Sorghum fajt az adott táblán.
6.2.4. A mintatér nagysága: 200 db növény.
6.2.5. A mintaterek száma: 20 ha-ig 4 db, minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.
6.2.6. Egyéb követelmények:
6.2.6.1. Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az Elit (E) fokú szaporítás határértékeivel meg 
kell egyezniük.
6.2.6.2. Azokon a  területeken, ahol az  S. halepense vagy az  S. sudanense jelenléte különös keresztbeporzási 
problémát jelent, a következők alkalmazandók:
6.2.6.2.1. a  Sorghum bicolor vagy hibridjei elit vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen 
szennyező pollenforrástól legalább 800 m távolságra kell elhelyezni;
6.2.6.2.2. a Sorghum bicolor vagy hibridjei minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen 
szennyező pollenforrástól legalább 400 m távolságra kell elhelyezni.
6.2.7. A vetőmag-előállítás ellenőrzésének szempontjai:

A B C D

1. A vizsgálat tárgya Egység Elit szaporítási fok I. szaporítási fok

2.
1. Izolációs távolság a faj más fajtáitól és 
más Sorghum fajoktól, legalább

méter 400 200

3. 2. Gyomosság legfeljebb minősítő szám 2 2

4. 3. Fejlettség legalább értékszám 3 3

5. 4. Kiegyenlítettség legalább értékszám 3 3

6. 5. Kultúrállapot legalább értékszám 3 3

7.
6. Idegen fajta a mintaterek átlagában, 
legfeljebb

% 0,3 1

8.
7. Idegen kultúr- és gyomnövények 
a mintaterek átlagában, összesen 
legfeljebb %

9. 7.1. más rendeltetésű Sorghum fajok 0 0,1

10. 7.2. fenyércirok (Sorghum halepense) 0 0
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11.
8. Baktériumos betegségek a mintaterek 
átlagában, legfeljebb 

növény db12.
8.1. cirok-fedettüszög (Sphacelotheca 
sorghi)

2 5

13.
8.2. cirok-porüszög (Sphacelotheca 
cruenta)

2 5

14.
9. Gombabetegségek a mintaterek 
átlagában, legfeljebb 

értékszám

15.
9.1. levélcsíkosság (Pseudomonas 
andropogoni)

2 2

6.3. Hibrid szemescirok (Sorghum bicolor L. Moench)
Hibrid silócirok (Sorghum bicolor L. Moench)
Hibrid szudánifű (Sorghum bicolor L. Moench x Sorghum sudanense Piper Stapf )
6.3.1. Az ellenőrzések száma: öt.
6.3.2. Az ellenőrzések időpontja:
6.3.2.1. Első ellenőrzés a virágzás kezdete előtt 1–2 héttel.
6.3.2.2. Második ellenőrzés az anyai növényállomány virágzásának kezdeti időszakában (amikor a virágzás a főbugák 
10–20%-án megkezdődött, azaz a bugák felső 5 cm-es szakaszán a bibék megjelentek).
6.3.2.3. Harmadik és negyedik: a termékenyülés – a vetőmagtermő növényállomány termékenyülésének – ideje alatt 
három hivatalos ellenőrzést kell végezni.
6.3.2.4. Ötödik ellenőrzés: az érés idején, a betakarítás kezdete előtt, az apai növényállomány eltávolítása után.
6.3.3. Elővetemény-korlátozás: hibrid cirok vetőmagot csak olyan táblán szabad előállítani, amelyen a megelőző két 
évben cirokfélét (Sorghum spp.) nem termeltek vagy nem állítottak elő.
6.3.4. A mintatér nagysága: 200 db növény (egy sorban 200 vagy két egymás melletti sorban 100–100 db növény).
6.3.5. A mintaterek száma:

A B

1.
Terület 

(ha)

Mintaterek száma 

(db)

2. 8 vagy kevesebb 5

3. 8,1–16 8

4. 16,1–25 10

5. 25,1–40 15

6. 40,1–60 20

7. 60,1–85 25

8. 85,1 vagy több 30

6.3.6. Egyéb követelmények:
6.3.6.1. Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás 
határértékeivel.
6.3.6.2. Izolációs távolság nélküli szülői komponens – elit – vetőmag-előállító növényállománya szántóföldi 
ellenőrzésre és minősítésre nem kerülhet.
6.3.6.3. Engedélyezett azonos apával, de eltérő anyával történő cirok vetőmag-előállítás esetén a  izolációs 
távolságon belül levő cirok vetőmag-előállító táblákat egymásra nézve kölcsönösen szigeteltnek kell tekinteni; 
ilyenkor az eltérő fajtájú anyasorokat elválasztó apasorok számát legalább négy sorral kell növelni.
6.3.6.4. Álfertil anyai összetevő: az  anyai összetevő azon növény egyedei, melyeknél ökológiai stressz hatására 
megjelenő – termékenyítésre nem alkalmas pollent tartalmazható – portokok csökevényes alakban észlelhetők, 
az anterák nem duzzadtak.
6.3.6.5. Amennyiben a  szántóföldi ellenőrzés során fertilnek tűnő egyedek aránya a  próbaterek átlagában 
meghaladja a  0,1%-ot, akkor legalább 2 db virágport hullató növény még nem virágzó sarjbugáját izolálni kell, 
magkötés észlelése esetén a szaporítást alkalmatlannak kell minősíteni.
6.3.6.6. Azokon a  területeken, ahol az  S. halepense vagy az  S. sudanense jelenléte különös keresztbeporzási 
problémát jelent, a következők alkalmazandók:
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6.3.6.6.1. a  Sorghum bicolor vagy hibridjei elit vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen 
szennyező pollenforrástól legalább 800 m távolságra kell elhelyezni;
6.3.6.6.2. a Sorghum bicolor vagy hibridjei minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen 
szennyező pollenforrástól legalább 400 m távolságra kell elhelyezni.
6.3.7. A vetőmag-előállítás ellenőrzésének szempontjai:

A B C D E

1. A vizsgálat tárgya Egység Elit szaporítási fok I. szaporítási fok Megjegyzés

2.
1. Izolációs távolság, más 
fajtától, illetve egyéb 
Sorghum fajoktól, legalább

méter 400 200
a virágzás 

időpontjáig el 
kell távolítani

3. 2. Gyomosság legfeljebb minősítő szám 2 2

4. 3. Fejlettség legalább értékszám 3 3

5. 4. Kiegyenlítettség legalább értékszám 3 3

6. 5. Kultúrállapot legalább értékszám 3 3

7.
6. Fenyércirok (Sorghum 
halepense)

növény db 0 0  

8.

7. Az anyasorokban idegen 
sorghum-fajok vagy 
idegen buga a mintaterek 
átlagában, legfeljebb %

az anyai 
összetevő 

virágzásának 
időszakában  

a 3 ellenőrzésen 
összesen

9. 7.1. virágzáskor 0,1 0,3* 
*ebből virágzó 

0,1% lehet

10. 7.2. éréskor 0,1 0,1

11.

8. Fertilis pollent 
hullató anyanövények 
az anyasorokban 
a mintaterek átlagában, 
összesen

% 0,1 0,1

az anyai 
összetevő 

virágzásának 
időszakában  

a 3 ellenőrzésen 
összesen

12.

9. Idegen fajtájú vagy 
idegen más rendeltetésű 
sorghum faj virágzó 
buga az apasorokban 
a mintaterek átlagában, 
összesen

% 0,1 0,1

az anyai 
összetevő 

virágzásának 
időszakában  

a 3 ellenőrzésen 
összesen

13.

10. Baktériumos 
betegségek, a mintaterek 
átlagában, együttesen 
legfeljebb 

minősítő szám
14.

10.1. cirok baktériumos 
levélcsíkossága 

1 2

15.
10.1.1. Pseudomonas 
andropogni

1 2

16. 10.1.2. levélszíneződés 1 2

17.
10.1.3. vörösrozsda 
(Ramulispora sorghi)

1 2
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18. 11. Gombabetegségek 

%

 

19.
11.1. a mintaterek 
átlagában legfeljebb 
Helminthosporium maydis

0 0

20.

11.2. a mintaterek 
átlagában együttesen 
legfeljebb cirok fedettüszög 
(Sphacelotheca sorghi)

5 10  

21.

11.3. cirok porüszög 
(Sphacelotheca cruenta) 
együtt, mintaterek 
átlagában legfeljebb

5 10

”

2. melléklet a 44/2018. (XII. 20.) AM rendelethez

 1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C rész I. Mintavétel táblázata „A tétel maximális tömege nem 
haladható meg több mint 5%-kal.” sorát követően a következő mondattal egészül ki:
„1. A  tétel maximális tömege 25 tonnára növelhető, amennyiben a  szállító erre vonatkozó engedélyt kapott 
az illetékes hatóságtól.”

A honvédelmi miniszter 19/2018. (XII. 20.) HM rendelete
a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá 
a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 27.  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.  törvény 81. § (2) bekezdés 
f )  pontjában és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  kondicionáló-kiképzési, valamint a  katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a  regeneráló 
pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés 
5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. igényjogosult: a 2. § (1) bekezdésében, a 3. § (1) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdésében, 
a 8. § (1) és (5) bekezdésében, a 11/A. § (6) bekezdésében, a 12. § (1) és (2) bekezdésében, a 15. § (1) bekezdésében, 
a 16. § (1) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, a 19. § (1), (2) és (3) bekezdésében felsorolt személyek,”

 (2) A Rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 5b. és 5c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5b. igénylő: az  az igényjogosult, illetve nem igényjogosult, aki a  szolgáltatást nyújtó szervezet szolgáltatásait 
igénybe veszi, vagy azt igénybe venni szándékozik,
5c. nem igényjogosult: az 5a. pontban fel nem sorolt igénylő,”

2. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szakmai felkészítés, képzés, továbbképzés, a  parancsnoki állomány vezetői ismereteinek bővítése, fejlesztése, 
kiemelt hazai és nemzetközi gyakorlatok előkészítése és végrehajtása, valamint hazai és nemzetközi konferenciák 
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lebonyolítása érdekében az  MH regenerálódást segítő és rekreációt végző, valamint az  MH regenerálódást és 
kiképzést végző szervezeténél térítési díj megfizetése nélkül, katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényen való 
részvételre jogosult munkanapokon
a) a hivatásos és a szerződéses katona,
b) a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
c) a honvéd tisztjelölt,
d) a honvéd altiszt-jelölt,
e) a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló, és
f ) azon gazdálkodó szervezet munkavállalója, amely állami tulajdonú részesedése felett az  államot megillető 
tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a miniszter gyakorolja.”

 (2) A Rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény a  tárgyév első kiképzési napjától május 30-ig, valamint 
szeptember 15-től a tárgyév utolsó kiképzési napjáig terjedő időszakban szervezhető az (1) bekezdésben szereplő 
szervezeteknél.”

 (3) A Rendelet 6. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  miniszter által vezetett minisztériummal (a  továbbiakban: minisztérium) együttműködési megállapodást 
kötött érdekvédelmi, valamint országos hatáskörű honvédségi civil szervezetek (a  továbbiakban: honvédségi 
érdekvédelmi- és civil szervezetek) az  (1a)  bekezdésben meghatározott időszakban a  tagok részére szervezett, 
MH működését segítő katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényeit az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti térítési 
díj ellenében a Honvéd Vezérkar főnöke engedélyezi.
(3a) A  honvédelem érdekében tevékenykedő, a  (3)  bekezdés hatálya alá nem tartozó civil szervezetek 
jelenlegi és volt tagjai, tisztségviselői részére az  MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezete és 
az  MH  regenerálódást és kiképzést végző szervezete szolgáltatásainak igénybevételét a  miniszter engedélyezi. 
A  szolgáltatások az  1.  melléklet 1., 1b., 1d., 2., 3. és 3a.  pontjában meghatározott kedvezményes térítési díj 
megfizetésével vehetők igénybe.
(4) A Honvéd Vezérkar főnöke az (1) bekezdés szerinti katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény megtartását térítési 
díj nélkül, a  (3)  bekezdés szerinti katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény megtartását az  1.  melléklet 1.  pontja 
szerinti térítési díj ellenében, az (1a) bekezdésben meghatározott időszakban az (1) bekezdésben szereplő szervezeteknél 
engedélyezheti. A  Honvéd Vezérkar főnöke az  (1)  bekezdés szerinti katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény 
megtartását kivételesen az (1a) bekezdésben meghatározott időszaktól eltérő időpontban is engedélyezheti.”

3. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 8. § (1) bekezdés szerinti regeneráló pihenés időtartama
a) elő- és utószezonban nem korlátozott azzal, hogy ugyanazon MH regenerálódást és kiképzést végző 
szervezeténél legfeljebb 2 turnus, azaz 10 vendégéjszaka vehető igénybe, a  második turnus a  szabad férőhelyek 
terhére, vagy
b) főszezonban az adott évre kijelölt turnusokhoz igazodva 2 turnus, azaz 10 vendégéjszaka vehető igénybe azzal, 
hogy a 2 turnus ugyanazon MH regenerálódást és kiképzést végző szervezeténél nem vehető igénybe.”

 (2) A Rendelet 9. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  8.  § (1)  bekezdés szerinti regeneráló pihenés időtartamába be kell számítani a  főszezonban igénybe vett, 
a 12–15. §-ban szereplő rekreációs szolgáltatások időtartamát, a belföldi gyermek rekreáció kivételével.
(1b) A 8. § (3) bekezdés szerinti regeneráló pihenés időtartama alkalmanként 5 vendégéjszaka”

 (3) A Rendelet 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) El kell utasítani azon kérelmeket, melyek kettőnél több elő-, utószezoni turnusra, kettőnél több főszezoni, vagy 
az  egy turnus időtartamát meghaladó főszezoni igénybevételre vonatkoznak, vagy nem a  kijelölt turnusokhoz 
igazodnak.”

4. § (1) A Rendelet 11/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti döntés rendelkezhet arról, hogy a 8. § (1) bekezdése szerinti állomány tagja a honvédelmi 
szervezetek kiemelt feladataiban való részvételt követően
a) családtagjaival vagy
b) az a) pontban nem szereplő vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekkel a gyermek életkorától 
függetlenül, továbbá a  vér szerinti, az  örökbefogadó, a  mostoha- vagy a  nevelőszülővel, a  testvérrel, vagy 
a mostohatestvérrel együtt
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vehet részt a különleges regeneráló pihenésen.”
 (2) A Rendelet 11/A. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A különleges regeneráló pihenést a (3) bekezdésben foglalt döntés esetén
a) az igényjogosult és a (3) bekezdés a) pontjában megnevezett személyek térítési díj megfizetése nélkül,
b) a  (3)  bekezdés b)  pontjában felsorolt személyek az  1.  melléklet 2.  pontjában szereplő hétközi-hétvégi 
igényjogosulti térítési díj megfizetésével
vehetik igénybe.
(7) A  különleges regeneráló pihenés elő-, utó- és főszezonban vehető igénybe, az  adott évre kijelölt turnusok 
alapján.”

5. § (1) A Rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében rekreációs szolgáltatás igénybe vételére jogosult)
„b) a  legalább 6 hónap tényleges szolgálatot teljesített önkéntes tartalékos katona, ha legalább 3 év önkéntes 
tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkezik,”

 (2) A Rendelet 12. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében rekreációs szolgáltatás igénybe vételére jogosult)
„e) azon gazdálkodó szervezet munkavállalója, amely állami tulajdonú részesedése felett az  államot megillető 
tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a  miniszter gyakorolja, ha legalább 1 év munkaviszonnyal rendelkezik, 
kivéve az önkéntes védelmi tartalékos katonát,”

 (3) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  rekreációs szolgáltatás az  MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében, elő-, utó- és 
főszezonban vehető igénybe, időtartama
a) elő-, utószezonban nem korlátozott, azzal, hogy egybefüggően legfeljebb 2 turnus, azaz 14 vendégéjszaka vehető 
igénybe,
b) főszezonban az adott évre kijelölt turnusokhoz igazodva 1 turnus, azaz 7 vendégéjszaka, vagy
c) az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezete által üzemeltetett Honvéd Kempingben a szervezet 
által közzétett tájékoztató szerinti időtartam. ”

 (4) A Rendelet 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) El kell utasítani azon kérelmeket, melyek kettőnél több elő-, utószezoni turnusra, egynél több főszezoni, vagy 
az  egy turnus időtartamát meghaladó főszezoni igénybevételre vonatkoznak, vagy nem a  kijelölt turnusokhoz 
igazodnak.”

 (5) A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdést az  (1)  bekezdés b) és g)–m)  pontja szerinti igényjogosultak esetén azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy főszezonban csak a szabad férőhely terhére jogosultak rekreációs szolgáltatás igénybevételére.”

6. § (1) A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 12. § (1) bekezdés
a) g)–m)  pontja szerinti igényjogosult elő-, utó- és főszezoni rekreáció igénybevétele iránti kérelmét a  tárgyévet 
megelőző év november 1-ig a  lakóhelye szerint illetékes katonai igazgatási szervhez a  miniszteri utasítás szerinti 
nyomtatványon nyújthatja be, azzal, hogy a rekreációs szolgáltatások főszezoni igénybevétele a 12. § (1) bekezdés 
a)–f )  pontja szerinti igényjogosult által történő igénybevételt követően fennmaradó szabad férőhely terhére 
biztosítható,
b) f )  pontja szerinti igényjogosult a  főszezoni rekreáció igénybevétele iránti kérelmét a  tárgyév március 20-ig, 
az MH központi személyügyi szervéhez a miniszteri utasítás szerinti nyomtatványon nyújthatja be.”

 (2) A Rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt határidőt követően beérkezett kérelmek pótigényként kerülnek feldolgozásra.”

7. §  A Rendelet 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  gyermek rekreáció az  MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében, valamint 
az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezeténél a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti 
pedagógus felügyeletével főszezonban vehető igénybe.
(3) A gyermek rekreációra a 13. § (3) bekezdését, valamint a 9. § (3) bekezdését is alkalmazni kell.”
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8. § (1) A Rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kérelemre, egyénileg vagy csoportosan, hétközi vagy hétvégi pihenést vehet igénybe
a) az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetében a 12. § (1) bekezdés a)–k) pontja szerinti igényjogosult és 
családtagjai, valamint unokája a 16. életévének betöltéséig, az 1. melléklet 2–3a. pontja szerinti térítési díj ellenében,
b) az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében a  12.  § (1)  bekezdése szerinti igényjogosult és 
családtagjai, az 1. melléklet 1. és 4. pontja szerinti térítési díj ellenében.
(2) A hétközi és a hétvégi pihenés az igényjogosult kérelme alapján kizárólag a rendelkezésre álló szabad férőhelyek 
függvényében, elő-, fő- és utószezonban vehető igénybe.”

 (2) A Rendelet 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében a szabad kapacitás terhére a nem igényjogosult 
az  igényjogosulttal együtt, valamint önállóan is igénybe veheti a  hétközi és hétvégi pihenést az  1.  melléklet 
1a. pontja szerinti térítési díj ellenében.”

9. §  A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti jogosultság szállás igénybevétele nélkül az  MH regenerálódást segítő és rekreációt 
végző szervezete és az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezete területére történő belépésre, és az általuk 
nyújtott szolgáltatások térítés ellenében történő igénybe vételére terjed ki. A Honvéd Kempingben napi pihenést és 
intézménylátogatást az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetének parancsnoka egyedi elbírálás 
alapján engedélyezhet. A  Bujákon és Erdőbényén működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetében 
napi pihenést és intézménylátogatást egyedi esetekben az  MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetet 
üzemeltető katonai szervezet állományilletékes parancsnoka engedélyezhet.”

10. § (1) A Rendelet 20. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az igényjogosult – az Erdőbényén működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetében a 11/A. §-ban 
szereplő különleges regeneráló pihenés kivételével –
a) regeneráló pihenésen az 1. melléklet 2. pontja szerinti regeneráló pihenés térítési díj ellenében,
b) hétközi és hétvégi pihenésen az 1. melléklet 2. pontja szerinti hétközi és hétvégi
pihenés térítési díj ellenében vehet részt.”

 (2) A Rendelet 20. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  (2a)  bekezdés szerinti pihenést az  igényjogosulttal együtt pihenő nem igényjogosult családtagok 
az 1. melléklet 2. pontja szerinti hétközi és hétvégi pihenés térítési díj 150%-a ellenében vehetik igénybe.
(2c) A  nem igényjogosultak az  Erdőbényén működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezete 
szolgáltatásait az 1. melléklet 2a., 2b. pontja szerinti térítési díj ellenében vehetik igénybe.”

 (3) A Rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Mátraházán és Bujákon működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezete szolgáltatásait a  nem 
igényjogosult az  1.  melléklet 2.  pontja szerinti hétközi és hétvégi pihenés térítési díj 150%-a ellenében veheti 
igénybe. Az  MH Badacsonylábdihegyen, Csopakon és Mályiban működő MH regenerálódást és kiképzést végző 
szervezete szolgáltatásait a nem igényjogosult az 1. melléklet 3. pontja szerinti hétközi és hétvégi pihenés térítési 
díj 140%-a ellenében veheti igénybe. A Bánkon működő MH regenerálódást és kiképzést végző szervezeténél a nem 
igényjogosult a szolgáltatásokat az 1. melléklet 3a. pontja szerinti térítési díj 140%-a ellenében veheti igénybe.”

 (4) A Rendelet 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezete szolgáltatásait igénybe vevő nem igényjogosultak 
térítési díját az 1. melléklet 1a. pontja tartalmazza.”

11. §  A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) Ha az  igényjogosult a  missziós regeneráló pihenés, a  kondicionáló-kiképzési rendezvény, a  regeneráló 
pihenés, a rekreáció, valamint a hétközi és hétvégi pihenés lemondását a szolgáltatás igénybevétele tervezett első 
napját megelőző 15. napig írásban nem juttatja el a szolgáltatást nyújtó szervezetnek, vagy a pihenés első napján 
nem jelenik meg, és a 21. § (2) pontjában jelzett 20%-os összeget nem fizeti meg, a szolgáltatást nyújtó szervezetek 
tájékoztatják az  MH központi személyügyi szervét. Az  MH központi személyügyi szerve az  előzőekről való 
tudomásszerzéstől számított 20. napig javaslatot tesz az  állományilletékes parancsnok részére annak érdekében, 
hogy az igényjogosultat a regeneráló pihenésből és a rekreációs szolgáltatásból egy évre kizárják.
(2) Ha a  szolgáltatást igénybe vevő személy a  szolgáltatást nyújtó szervezet házirendjében (a  továbbiakban: 
Házirend) foglalt rendelkezéseket megsérti, őt a  szolgáltatást nyújtó szervezet parancsnoka szóban figyelmezteti. 
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A  Házirend súlyos, illetve azonos turnuson belüli ismételt megsértése esetén a  szolgáltatást nyújtó szervezet 
parancsnoka a  szolgáltatás megszakítására azonnali hatállyal intézkedik, az  MH központi személyügyi szervének 
egyidejű tájékoztatása mellett. A  szolgáltatás igénybevételének megszakítása esetén a  teljes szolgáltatás térítési 
díját meg kell fizetni.
(3) A Házirendet a szolgáltatást nyújtó szervezetek honlapján elérhetővé kell tenni, a recepciókon, közös használatú 
helyiségekben ki kell függeszteni, és minden szobában, villában, apartmanban, lakosztályban, faházban nyomtatott 
formában el kell helyezni. A  Házirend megsértésének következményeiről a  szolgáltatást igénybe vevő személyt 
érkezéskor írásban tájékoztatni kell.
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában a Házirendet súlyosan megsérti az, aki:
a) a szolgáltatást nyújtó szervezet tagját szidalmazza, sértegeti, illetve tettleg bántalmazza;
b) a szolgáltatást nyújtó szervezet közös használatú helyiségeiben botrányos magatartást tanúsít,
c) a  szolgáltatást igénybevevő személyek pihenését jelentős mértékben zavarja, és ezen tevékenységét felszólítás 
ellenére is tovább folytatja,
d) a  rendelkezésre bocsátott férőhely, villa, apartman, lakosztály, faház, szoba, továbbá a  közös használatú 
helyiségek berendezését, felszereléseit rongálja, és ezen tevékenységét felszólítás ellenére is tovább folytatja,
e) a  szolgáltatást nyújtó szervezet területén elhelyezett, a  szolgáltatást igénybevevő személyek kényelmét, 
szórakozását szolgáló eszközöket, így különösen szabadtéri fitneszgépet, kerékpárt vagy strandeszközöket rongálja, 
és ezen tevékenységét felszólítás ellenére is tovább folytatja,
f ) a d)–e) pontba tartozó berendezéseket, felszereléseket, eszközöket eltulajdonítja.
(5) Ha az igényjogosult a 2–5. §, 8–12. § és 16. § szerinti szolgáltatások esetén a turnus első napján önhibáján kívül 
nem jelenik meg a szolgáltatást nyújtó szervezetnél, és azt a parancsnoka vagy az orvos igazolja, mentesül a kizárás 
alól.”

12. §  A Rendelet 12. alcíme a következő 24/B. §-sal egészül ki:
„24/B.  § A  kérelemben szereplő igények visszaigazolását a  beutaló tartalmazza. A  kérelmen szereplő nem 
igényjogosultra vonatkozó igények csak az igényjogosult által történő igénybevételt követően fennmaradó szabad 
férőhely terhére biztosíthatók. A beutalón nem szereplő személyek fogadására még szabad férőhely terhére sincs 
lehetőség.”

13. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. § (1) bekezdés 2a. pontja, 20. § (2) és (5a) bekezdése.

15. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 19/2018. (XII. 20.) HM rendelethez

 1. A Rendelet 1. melléklet 1a. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1a. nem igényjogosulti térítési díjak az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetében”

 2. A Rendelet 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Belföldi gyermek rekreáció térítési díjai az MH regenerálódást és kiképzést végző, valamint az MH regenerálódást 
segítő és rekreációt végző szervezeteinél

A B

1. Pihenés formája Nettó térítési díj 

(Ft/fő/éj)

2. Gyermektábor 12. életév betöltéséig 2362

3. Gyermektábor 12–16 életév között 2835
                                 ”
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A pénzügyminiszter 17/2018. (XII. 20.) PM rendelete
a könyvviteli szolgáltatást végzők, az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők 
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A rendelet hatálya kiterjed
a) arra a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Knyr.) szerinti
aa) természetes személyre, aki kérelmezi a  könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító 

engedélyt, a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását (ideértve a nyilvántartásban szereplő 
szakterületének kiegészítését, törlését is), az igazolványának pótlását, cseréjét, valamint az engedély 
visszavonását és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlését,

ab) természetes személyre, aki a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152/B.  §-a szerinti határon 
átnyúló könyvviteli szolgáltatás végzésére irányuló szándékát bejelenti, és a  bejelentése alapján 
a  hatóság nyilvántartásba veszi, adatainak módosítását bejelenti, illetve a  nyilvántartásból való 
törlését kéri,

ac) szervezetre, amely a  könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szervezésére és 
lebonyolítására irányuló akkreditációs eljárás lefolytatását, valamint továbbképzési programjának 
kreditpont-minősítését kérelmezi,

ad) szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetre, amely kérelmezi szakmai kiadványa 
kreditpontértékének megállapítását,

ae) a  könyvviteli szolgáltatást végzők kreditrendszerű továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai 
szervezeti minősítési eljárást kezdeményező szervezetekre;

b) arra az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és 
továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Anyr.) szerinti
ba) természetes személyre, aki adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenység 

végzésére vonatkozó bejelentést tesz, a  nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását, 
az igazolványának pótlását, cseréjét, valamint a nyilvántartásból való törlését kérelmezi,

bb) természetes személyre, aki az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: 
Art.) 250.  §-a szerint határon átnyúló adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői 
tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést tesz, valamint

bc) továbbképző szervezetre, amely az  adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői 
tevékenységet végzők nyilvántartásában szereplő személyek továbbképzési programjainak 
szervezésére és lebonyolítására vonatkozó kreditpont-minősítési eljárást kezdeményez a hatóságnál.

2. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő 
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

2. § (1) A Knyr. 5. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás díja 9 000 forint, a Knyr. 5. § (10) és (11) bekezdése, valamint 
6.  § (3)  bekezdése szerinti új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosítás (ideértve a  nyilvántartásban 
szereplő szakterület kiegészítését, törlését is) díja 3 000 forint. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását 
nem vonja maga után, a  Knyr. 5.  § (6) és (9)  bekezdése szerinti, a  nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok 
módosításának, valamint az engedély visszavonásának és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésnek a díja  
2 000 forint.
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 (2) A  Knyr. 8/B.  § (2)  bekezdése szerinti, a  határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végző természetes személy 
bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételének díja 8 000 forint, a  Knyr. 8/B.  § (6)  bekezdése szerinti 
adatmódosítás, valamint a nyilvántartásból való törlés díja 2 000 forint.

3. § (1) A  Knyr. 10/A.  §-a szerinti, a  könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésének szervezésére és 
lebonyolítására jelentkező szervezet akkreditációs eljárás díja 15 000 forint.

 (2) A Knyr. 10/D. § (1) bekezdése, valamint 10/F. § (1) bekezdése szerinti kreditpont-minősítési eljárás díja 8 000 forint, 
amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön kell megfizetni.

 (3) A Knyr. 10/B. § (9) bekezdése szerinti szakmai szervezeti minősítési eljárás díja 4 000 forint.

4. § (1) A 2. és 3. § szerinti díjakat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni, 
amelyet az  e  célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák 
közötti átutalással kell teljesíteni.

 (2) A 2. és 3. § szerinti díjak a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevételét 
képezik.

 (3) Ha megállapítható, hogy az  ügyfél a  2. és 3.  §-ban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, 
a  többletet vissza kell téríteni. A  többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon 
belül intézkedni kell.

3. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és 
továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

5. § (1) Az  Art. 248.  § (1)  bekezdése szerinti adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység 
megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárás díja 9 000 forint.

 (2) Az  Anyr. 3.  §-a szerinti adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői igazolvány pótlásának, cseréjének, 
valamint az  új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak a  díja 3 000 forint. Ha az  adatmódosítás új 
igazolvány kiadását nem vonja maga után, az  Anyr. 3.  §-a és 4.  § (1)  bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő 
adatmódosításnak, valamint a nyilvántartásból való törlésnek a díja 2 000 forint.

 (3) Az Art. 250. § szerinti bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétel díja 8 000 forint, az adatmódosítás, valamint 
a nyilvántartásból való törlés díja 2 000 forint.

 (4) Az Anyr. 8. § (4) bekezdése szerinti kreditpont-minősítési kérelmet benyújtó továbbképző szervezetnek a kreditpont-
minősítési eljárás díja 8 000 forint, amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön kell megfizetni.

6. § (1) Az  5.  § szerinti díjakat a  Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni, 
amelyet az  e  célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák 
közötti átutalással kell teljesíteni.

 (2) Az 5. § szerinti díjak az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevételét képezik.
 (3) Ha megállapítható, hogy az ügyfél az 5. §-ban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a  többletet 

vissza kell téríteni. A többlet-visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

4. Az illetékekről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása

7. §  A 2. és 3. alcím szerinti díjfizetés vonatkozásában az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28.  §  
(2) és (3) bekezdésében, 73. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában és 73/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2–4. §, az 5. § (2)–(4) bekezdése és a 10. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

9. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
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10. §  Hatályát veszti a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a  nyilvántartásban szereplő adatok 
módosításáért, valamint a  nyilvántartásból való törlésért, továbbá a  továbbképző szervezetek akkreditációs 
eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a  díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. 
(XII. 31.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 18/2018. (XII. 20.) PM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A.  § (1)  bekezdés c) és g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet F)  pontjában foglalt 
táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. és a 4. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés e) és g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben,
az 5. alcím tekintetében az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213.  § (1)  bekezdés 2. és 6.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 
1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és 
a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről szóló  
44/2013. (X. 8.) NGM rendelet módosítása

1. § (1) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a  szolgálati 
igazolványokról, valamint a  szolgálati jelvény rendszeresítéséről szóló 44/2013. (X. 8.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 2. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„r) vegyesruhás állomány: azok a  pénzügyőrök, akik nem tartoznak az  egyenruhás, valamint a  polgári ruhás 
állományba, és szolgálati feladataik során egyenruhát és polgári ruházatot is viselhetnek;”

 (2) Az R1. 2. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„t) polgári ruhás állomány: azok a  NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó központi és területi szerv állományába 
tartozó pénzügyőrök, akik a mindennapi szolgálatteljesítést polgári ruházatban látják el.”

2. §  Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyőr felelős a részére elszámolási kötelezettség mellett kiadott, valamint az általa átvett egyenruházati 
termékek és felszerelési tárgyak megőrzéséért, állagmegóvásáért, továbbá az  egyenruházat utánpótlására kapott 
ellátmány célirányos felhasználásáért.”
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3. §  Az R1. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  polgári ruhás állományba tartozó pénzügyőrök a  szolgálati feladataikat polgári öltözetben látják el, eltérő 
rendelkezés hiányában nem viselhetnek – átalakított formában sem – olyan egyenruházati eredetű ruházati 
terméket és felszerelési tárgyat, amelyből szervezeti hovatartozásukra lehet következtetni.”

4. §  Az R1. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati jelvénnyel és a hozzá tartozó két darab hímzett azonosító számmal minden pénzügyőrt a hivatásos 
szolgálati jogviszony létesítésekor kell ellátni. A  szolgálati jelvényt és a  hímzett azonosító számot – a  jelvény 
számának a  NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történő bejegyzését követően – az  átvétel 
igazolása után kell a pénzügyőr részére kiadni.”

5. §  Az R1. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Határozott idejű szolgálati jogviszonyban álló pénzügyőr akkor jogosult az (1) bekezdés szerinti egyenruházati 
és utánpótlási ellátmányra, ha a határozott idejű szolgálati jogviszony ideje legalább egy év.”

6. §  Az R1. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § (1) A  próbaidős pénzügyőr részére a  véglegesítésének napjáig csak a  próbaidős egyenruházati normában 
meghatározott egyenruházati termékek adhatók ki.
(2) A  ruházati ellátó egység a  szerv vezetőjének írásos előterjesztése alapján adhatja ki a  rendszeresen díszelgési 
feladatokat ellátó pénzügyőr vagy pénzügyőr zenekar tagja részére a 3. mellékletben meghatározott alapfelszerelési 
normát, valamint a próbaidős pénzügyőr szakmai feladata ellátásához szükséges további egyenruházati termékeket. 
Az így kiadott egyenruházati termékek az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány részét képezik.”

7. §  Az R1. 14. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„14. Az egyenruházati ellátmány elszámolásának rendje”

8. § (1) Az R1. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  szolgálati jogviszony az  (1)  bekezdés szerint szűnik meg, az  alapfelszerelési egyenruházati ellátmány 
elszámolásakor az alapellátmány részét képező új, bontatlan csomagolású és még rendszerben lévő egyenruházati 
termék visszavehető, amelynek értékével a  tartozás csökkenthető. A  kihordási időn belül visszaszolgáltatott 
egyenruházati termékek értéke csak a  tartozás csökkenthetősége érdekében vehető figyelembe, járandóságként 
nem írható elő.”

 (2) Az R1. 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség alól az  állami adó- és vámhatóság vezetője méltányosságból 
részben vagy egészben felmentést adhat, kivéve, ha a  szolgálati jogviszony a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 80. § 
(1) bekezdés f )–g) pontja, 82. § (1) bekezdés a) és c) pontja, vagy a 86. § (2) bekezdés b) pontja alapján szűnik meg.”

9. §  Az R1. 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem jár egyenruházati utánpótlási ellátmány:
a) a három hónapot meghaladó illetmény nélküli szabadság időtartamára, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII. törvény 32/U. § (1) bekezdésében és a 32/V. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt eseteket kivéve,
b) állásból való felfüggesztés, valamint az  előzetes letartóztatásba helyezés, a  lakhelyelhagyási tilalom vagy 
ideiglenes kényszergyógykezelés alatt, továbbá a  szabadságvesztés büntetését katonai fogházban töltött 
időtartamára, annak első napjától kezdődően, valamint a  szolgálati viszony Hszt. 73.§ (1)  bekezdése, 74.  § 
(1) bekezdése, valamint 75. §-a szerinti szünetelése idejére,
c) nyugdíj előtti rendelkezési állomány időtartamára, a Hszt. 78. § (2) bekezdés a) pontban foglalt eset kivételével.”

10. §  Az R1. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  szolgálati jogviszony elhalálozás következtében szűnik meg, akkor az  elhunyt örököseit megilleti 
–  az  (1)  bekezdésben meghatározottak szerint – az  időarányos egyenruházati utánpótlási ellátmány, illetve 
az  elhunyt örököseitől nem követelhető vissza a  már kifizetett egyenruházati utánpótlási ellátmány, ez  esetben 
a NAV viseli a számlával le nem fedett összeg adó- és járulékterheit.”
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11. § (1) Az R1. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. §  Az R1.
a) 2. § s) pontjában a „díszöltözet.” szövegrész helyébe a „díszöltözet;” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdés c) pontjában a „fém névkitűző” szövegrész helyébe a „névkitűző” szöveg,
c) 9. § (2) bekezdésében a „szerv vezetőjének a” szövegrész helyébe a „közvetlen vezető” szöveg,
d) 9. § (5) bekezdésében a „váltak” szövegrész helyébe a „vált” szöveg,
e) 19. § (1) bekezdésében az „egyenruhás és a vegyesruhás” szövegrész helyébe az „egyenruhás, a polgári ruhás 

és a vegyesruhás” szöveg,
f ) 24. § (3) bekezdésében a „116. §” szövegrész helyébe a „175. §” szöveg,
g) 1. mellékletében a „szolgálati kesztyű téli,” szövegrész helyébe a „szolgálati kesztyű,” szöveg,
h) 1. mellékletében a „gyakorló kabát,” szövegrész helyébe a „gyakorló télikabát,” szöveg,
i) 2.  mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a „Gyakorló pantalló nyári” szövegrész helyébe a „Szolgálati/

gyakorló pantalló nyári” szöveg,
j) 2.  mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a  „Gyakorló pantalló téli” szövegrész helyébe a  „Szolgálati/

gyakorló pantalló téli” szöveg,
k) 2.  mellékletében foglalt táblázat 8. sorában a „Téli sapka szerelvényezve” szövegrész helyébe a „Téli sapka” 

szöveg,
l) 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sorában a „Szolgálati pantalló/szoknya téli kivitelben” szövegrész 

helyébe a „Szolgálati pantalló téli kivitelben” szöveg,
m) 5. melléklet 7. pontjában a „kör” szövegrészek helyébe az „ovális” szöveg,
n) 5. melléklet 18. pont 18.1. alpontjában az „arannyal” szövegrész helyébe az „arannyal vagy ezüsttel” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti az R1.
a) 2. § k) pontjában a „központi” szövegrész,
b) 6. § (2) bekezdés d) pontja,
c) 28. §-a,
d) 5. melléklet 12. pontja.

2. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

14. §  A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 78/C.  §-ban a  „2018. december 31-éig” szövegrész 
helyébe a „2019. december 31-éig” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti a  R2. 3.  melléklet C) Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók 
alcím 1. pont 1.2. alpontja.

3. A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet módosítása

16. §  A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet
a) 1.  melléklet C) rész 5.  pont 5.7 alpontjában a  „jogi szakreferens,” szövegrész helyébe a  „valamennyi 

foglalkoztatott,” szöveg,
b) 1. melléklet C) rész 5. pont 5.8 alpontjában az „a belső ellenőr” szövegrész helyébe az „a kiemelt belső ellenőr” 

szöveg,
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c) 1.  melléklet C) rész 5.  pont 5.11.  alpontjában az „a Központi Irányítás azon foglalkoztatottja, aki munkaköri 
leírása” szövegrész helyébe az „a munkaköri leírásuk” szöveg, a „módszertanok, módszerek kidolgozásában 
közreműködik,” szövegrész helyébe az „feladatokat ellátó foglalkoztatottak,” szöveg

lép.

4. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 
9/2016. (III. 25.) NGM rendelet módosítása

17. §  Nem lép hatályba a  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő 
szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet
a) 36. § d) pontja és
b) 4. melléklete.

18. §  Hatályát veszti a  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő 
szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet.

5. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 
módosítása

19. § (1) Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 
13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  INF 4 adatlap kiadására irányuló kérelem az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2015/2447/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: VA) 22-02. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon papír alapon is benyújtható.”

 (2) Az R3. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az INF 4 adatlap kiadására irányuló kérelem elektronikus benyújtása esetén a kérelem tartalmazza a 952/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes 
szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU bizottsági rendelet 
(a továbbiakban: FJA) 22-02. számú mellékletében meghatározott adatokat.”

20. §  Az R3. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § A  regisztrált exportőrként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem papír alapon, a  VA 22-06A. számú 
mellékletében meghatározott formai követelményeknek megfelelően is benyújtható.”

21. §  Az R3. 25. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  Európai Unió által kötött megállapodásokban, valamint a  VA 22–10. számú mellékletében meghatározott 
EUR. 1 szállítási bizonyítvány első példánya a  rendeltetési országban az  áru származásának igazolására szolgál. 
Az  okmányt, annak hitelesítését követően, az  exportőr ország vámszerve adja ki a  vámeljárás jogosultja részére. 
Az  importőr ország vámhatósága a  vámeljárás során ezt a  példányt bevonja. A  második példány, a  „Szállítási 
Bizonyítvány iránti kérelem”, a  hitelesítést végző illetékes vámhivatalnál marad. A  „Szállítási Bizonyítvány iránti 
kérelem exportőr példánya” megnevezésű harmadik példányt a  vámhatóság az  exportőr kérelmére záradékolja. 
A záradékolt példány a vámhatóság előtt igazolásul nem használható. A negyedik, „Fordítási Példány” megnevezésű 
példányt az okmány idegen nyelvű kiállítása esetén a hitelesítést végző vámszerv bevonja.
(2) A preferenciális megállapodásokban meghatározott EUR-MED szállítási bizonyítvány példányainak rendeltetése 
megegyezik az (1) bekezdésben foglaltakkal.”

22. §  Az R3. 2.  §-ában az „az 1.  mellékletben foglaltak szerint.” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
honlapján található formanyomtatvány felhasználásával.” szöveg lép.
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23. §  Hatályát veszti az R3. 23. § (7) bekezdése és az R3. 1. melléklete.

6. A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló  
12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása

24. §  A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kormányrendeletben kijelölt vámszerv 
(a továbbiakban: engedélyező vámszerv) kérelemre vámmentes vámeljárás kérelmezésére jogosító engedélyt adhat ki]
„b) a vámmentességi rendelet
ba) XI. fejezet 44. cikk (2) bekezdés b) pontjában és 45. cikkében,
bb) XI. fejezet 51. cikk (2) bekezdés a) pontjában,
bc) XII. fejezet 53. cikk (2) bekezdés b) pontjában,
bd) XIII. fejezet 54–55. cikkeiben, a XIV. fejezet 57. cikk (1) bekezdésében,
be) XV. fejezet 59. cikkében,
bf ) XVII. fejezet 61., 67. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjában, 74. cikkében,
bg) XIX. fejezet 82. cikk c) pontjában és
bh) XXIX. fejezet 112. cikkében
foglaltak alapján, azoknak az  intézményeknek, szervezeteknek, valamint laboratóriumoknak, amelyek 
a  tevékenységi körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott módon történő felhasználásra szánt 
árukat hoznak be, és a vámmentességi rendeletben, és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott feltételeket 
teljesítik,”

25. §  Az R4. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vissza kell vonni a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyt, ha
a) a kérelmező az  engedély kiadásától számítva két éven belül az  engedélyben megadott jogcímen nem 
kezdeményez vámmentes vámkezelést,
b) a kérelmező az  engedélyben megadott jogcímen kezdeményezett utolsó vámmentes vámkezelést követő két 
éven belül az engedélyben megadott jogcímen nem kezdeményez vámmentes vámkezelést,
c) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy
d) az engedélyben előírt kötelezettségeit az engedélyes megszegi.”

7. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. december 30-án lép hatályba.
 (2) Az 1–13. §, a 16. §, a 19–25. §, a 27. §, valamint az 1–3. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 18. § 2019. január 2-án lép hatályba.
 (4) Ez a rendelet 2019. február 4-én hatályát veszti.

27. § (1) Az 5. alcím
a) a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire 

vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU 
bizottsági rendelet,

b) az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 
2015/2447/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (2) A  6. alcím a  vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK 

tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelethez

A R1. 3. melléklet 1. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Alapfelszerelési egyenruházati ellátmány

(Férfi-női)

A B C D E F G

Sor- 

szám
Termék megnevezése

Mennyiségi 

egység

Egyenruhás, vegyesruhás állomány tagja

Polgári ruhás 

állomány tagja

Pénzügyőr, aki nem 

lát el rendszeresen 

díszelgési feladatokat, és 

nem tagja a Pénzügyőr 

Zenekarnak

Rendszeresen 

díszelgési  

feladatokat ellátó 

pénzügyőr

Pénzügyőr 

Zenekar tagja

1.
Társasági felöltő 
szerelvényezve

db 1 2 1 1

2.
Társasági zubbony 

szerelvényezve
db 1 2 1 1

3.
Társasági pantalló/

szoknya
db 1 2 2 1

4. Társasági ing/blúz db 1 2 2 1

5. Társasági nyakkendő db 1 2 1 1

6. Társasági cipő pár 1 2 2 1

7.
Társasági tányérsapka/
kalap szerelvényezve

db 1 2 1 1

8. Társasági deréköv db 1 1 1 1

9. Társasági bőrkesztyű pár 1 1 1 1

10. Szolgálati télikabát db 1 1 1

11. Szolgálati pulóver db 1 1 1

12. Szolgálati dzseki db 1 1 1

13. Széldzseki db 1 1 1

14.
Szolgálati/gyakorló 

pantalló/ téli 
kivitelben

db 1 1 1

15.
Szolgálati/gyakorló 
pantalló/szoknya* 

nyári kivitelben
db 2 2 2

16.
Szolgálati rövid ujjú 

ing/blúz
db 3 3 1

17. Szolgálati póló db 1 1 1

18.
Szolgálati sapka/kalap 

szerelvényezve
db 1 1 1

19. Szolgálati nyakkendő db 1 1 1

20. Boka zokni pár 3 6 4

21. Azonosítószám db 2 2 2 2

22. Névkitűző db 1 1 1 1

23. Gyakorló póló db 1 1 1

24. Thermo alsó és felső db 1 1 1

* A pénzügyőr hölgyek esetében a 15. sorban feltűntetett 2 db-os normán belül a felvétel idején egyénileg meghatározható a szoknya és a pantalló 
aránya. Külön intézkedés hiányában 1 db szolgálati pantalló nyári kivitelben és 1 db szolgálati szoknya kerül kiadásra.”
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2. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelethez

Az R1. 4. melléklet I. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Egyetemi váll-lap általános leírása
A 95 mm hosszú, 40 mm széles mindkét végén egyenes váll-lap körbehajtott zöld színű anyagból, alja közepén 
varrott bújtatós kialakítással és tépőzárral készül. Az  évfolyamnak megfelelően sárga színű „V” alakú paszomány 
és hosszanti irányba középre paszomány csík van elhelyezve. A  hosszanti paszomány csík „V” formájú paszomány 
csúcsából kiindulva a zöld színű anyagra van hímezve.
Körben a széleken élben 2 mm-es, a sárga színű szállal készített szélhímzéssel.
I. Évfolyam 1db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.
II. Évfolyam 2db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.
III. Évfolyam 3db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.
IV. Évfolyam 4 db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.”

3. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelethez

Az R1. 5. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Névkitűző
Nikkel fém alapra ragasztással rögzített fehér műanyag lap fekete felszínébe nyomtatott nagybetűvel vésett a kitűző 
viselőjének a neve, amely az eljárás folytán fehéren mutatkozik. Kitűző mérete: 80 x 14 mm, betű típusa: „BODONI 
ANTIQUA”, betű nagyság: 4 mm. A  fém alap hátoldalán a  kitűző felhelyezésére szolgáló tüskék 2 db középen 
egymástól 50 mm-es távolságra helyezkednek el. Rögzítése 2 db pillangós patenttal történik.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  magyar turizmus fejlesztése, a  természetjárás tradícióinak gondozása és a  természetjárás 

alapinfrastruktúrája részének tekinthető turistaszállás-hálózat megújítása érdekében a  Téry Ödön Nemzeti 
Turistaház-fejlesztési Program (a  továbbiakban: Program) végrehajtásának kiemelt fontosságával, és azzal, hogy 
az eddigi tapasztalatokra alapozva a Programot át kell alakítani;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  agrárminiszter bevonásával  – 
gondoskodjon az  a)–c)  alpont szerinti ingatlanok alpontokban megnevezett társaságok részére történő 
vagyonkezelésbe adásáról:
a) a Badacsonytördemic, Rodostói turistaház (a  továbbiakban: Rodostói turistaház) –  Badacsonytördemic, 

külterület 044/40 helyrajzi szám alatti ingatlan – a  Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság részére,

b) a Kisgyóni Turistacentrum – Balinka, belterület 702, 706/3, 707, 708, 709, 710 és 711 helyrajzi szám alatti 
ingatlan – a  VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére, 
valamint

c) a Lajos-forrási menedékház – Szentendre, külterület 0603/1 helyrajzi szám alatti ingatlan – a Pilisi Parkerdő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

agrárminiszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Sportközpontok részére a  2014–2017.  években a  Program megvalósítása céljából 
biztosított összesen 1 250 000 000 forint elszámolása során a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Programmal 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1377/2015. (VI. 9.) 
Korm.  határozat] jelen kormányhatározat közzétételét megelőzően megállapított rendelkezései kerüljenek 
alkalmazásra;

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnökével együttműködve – gondoskodjon 
a  3.  pont szerinti elszámolás eredményeként a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program jogcímcsoporton 
(a  továbbiakban: jogcímcsoport) keletkező bevételen felül a  Rodostói turistaház és a  Kisgyóni Turistacentrum 
fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról a jogcímcsoport részére;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a 3. pont szerinti elszámolás eredményeként képződött bevétel keletkezését követő 30 napon 
belül

 5. egyetért azzal, hogy a  miniszterelnök kabinetfőnöke a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 
2017.  évi C.  törvény 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 15. Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program jogcímcsoporton rendelkezésre 
álló 1 000 000 000 forint forrás terhére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatást nyújtson az  1.  mellékletben meghatározott célokra, 
az 1. mellékletben nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal

 6. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében egyetért azzal, hogy a 2019. évtől az aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos szakmai javaslata alapján kerüljön meghatározásra a  Programban résztvevő további fejlesztések 
köre, illetve azzal, hogy a 2020. évtől a 2022. évig a Kormány bázisba épülő jelleggel évente 1 000 000 000 forint 
forrást biztosítson a Program további ütemeinek megvalósítására;
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 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnökével együttműködve – gondoskodjon 
a  6.  pontban foglaltak szerint a  költségvetési forrás biztosításáról központi költségvetés XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezete számára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a 2020–2022. évekre vonatkozó költségvetési törvények tervezésekor
 8. visszavonja az 1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

A B C D

1. A fejlesztés megnevezése A támogatás célja
A támogatás összege 

(forint)
Kedvezményezett

2.
Rostallói Ökotudatos Nevelési 
Központ

ingatlanfejlesztés 450 000 000

ÉSZAKERDŐ 
Erdőgazdasági 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

3. Kőhányási Ökocentrum ingatlanfejlesztés 420 500 000

Vértesi Erdészeti 
és Faipari 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

4.
Fecskeház Erdei Iskola és 
Turistaszállás

korszerűsítés 30 000 000
Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatóság

5. Borostyán panzió korszerűsítés 56 000 000
Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság

6.
Nomád Baradla Kemping és 
Turistaszálló

korszerűsítés 6 000 000
Aggteleki Nemzeti Park 

Igazgatóság

7.
Szalamandra Ház és Erdei 
Iskola

korszerűsítés 34 000 000
Aggteleki Nemzeti Park 

Igazgatóság
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A Kormány 1740/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Magyarországot népszerűsítő nemzetközi kulturális produkciók 2019. évi megrendezéséről és 
finanszírozásának támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország kulturális diplomáciai célkitűzéseinek megvalósítása, valamint turisztikai 

népszerűsítése érdekében 2019. évben három művészeti produkcióból álló kulturális rendezvénysorozat kerüljön 
bemutatásra;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 
gondoskodjon a kulturális események megrendezésével összefüggő feladatok ellátásáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti előadás-sorozat megvalósításához 2019. évben 150 000 000 forint forrás 
biztosítása szükséges, valamint felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – 
gondoskodjon arról, hogy a támogatás fedezete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 15. Kulturális diplomáciai projektek támogatása jogcímcsoport javára biztosításra kerüljön.

Felelős: pénzügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok 
kinevezéséről és visszahívásáról

 1. A Kormány
a) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint az  Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

Kormányzótanácsában a  Magyarországot képviselő kormányzóvá a  nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért 
felelős minisztert jelöli ki,

b) felhatalmazza a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős minisztert, hogy
ba) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint az  Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

Kormányzótanácsában a Magyarországot képviselő helyettes kormányzót, továbbá
bb) a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség Kormányzótanácsában a  Magyarországot képviselő 

kormányzót és helyettes kormányzót
 kinevezze és visszahívja,
c) felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy szükség esetén az  a) és b)  alpontban foglaltak szerinti 

kinevezésekről és visszahívásokról az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeket tájékoztassa.
 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Kormány visszavonja

a) az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó felmentéséről 
és új kormányzók kinevezéséről szóló 2214/2002. (VII. 24.) Korm. határozatot,

b) az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzók és helyettes 
kormányzók felmentéséről és új kormányzók és helyettes kormányzók kinevezéséről szóló 2047/2004. (III. 4.) 
Korm. határozatot,

c) az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a  Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és 
helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről szóló 
2285/2004. (XI. 13.) Korm. határozatot,
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d) az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a  Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és 
helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről szóló 
2135/2005. (VII. 8.) Korm. határozatot,

e) az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a  Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és 
helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről szóló 
2208/2006. (XI. 30.) Korm. határozatot,

f ) az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a  Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és 
helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről szóló  
2040/2008. (III. 29.) Korm. határozatot,

g) a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökségnél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzótanácsi tagok 
felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről szóló 1089/2011. (IV. 13.) Korm. határozatot,

h) az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a  Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok 
felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről szóló 1183/2013. (IV. 5.) Korm. határozat 
1. pont b) és c) alpontját,

i) az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a  Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag 
felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről szóló 1197/2014. (IV. 1.) Korm. határozatot és

j) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banknál Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag 
felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről szóló 1796/2015. (XI. 10.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1742/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyólag tudomásul veszi a  Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 2018. március 6-án, Budapesten 

megtartott XIV. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a  Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság előző 
ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott, 
az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat;

 2. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, mint a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy  
a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a határozat közzétételét követő 15. nap

 3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnökét, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg 
az alábbiak szerint:
3.1. az ajánlások 3. alpontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

3.2. az ajánlások 5. alpontja tekintetében:
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. március 31.

3.3. az ajánlások 7. alpontja tekintetében:
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. március 31.

3.4. az ajánlások 8. alpontja tekintetében:
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos
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3.5. az ajánlások 9. alpontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

3.6. az ajánlások 10. alpontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.7. az ajánlások 11. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

3.8. az ajánlások 12. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. december 31.
3.9. az ajánlások 14. alpontja tekintetében:

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 
emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. december 31.
3.10. az ajánlások 15. alpontja tekintetében:

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2019. március 31.

3.11. az ajánlások 16. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2019. március 31.

3.12. az ajánlások 17. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.13. az ajánlások 18. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: folyamatos

3.14. az ajánlások 19. alpontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.15. az ajánlások 22. alpontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

3.16. az ajánlások 23. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2019. március 31.

3.17. az ajánlások 25. alpontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének felkérésével
Határidő: 2019. március 31.

3.18. az ajánlások 26. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: folyamatos

3.19. az ajánlások 28. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.
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3.20. az ajánlások 31. alpontja tekintetében:
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

3.21. az ajánlások 32. alpontja tekintetében:
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. december 31.

3.22. az ajánlások 33. alpontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

3.23. az ajánlások 36. alpontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

3.24. az ajánlások 37. alpontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 31.

3.25. az ajánlások 40. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. március 31.
3.26. az ajánlások 42. alpontja tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felkérésével
Határidő: 2019. március 31.

3.27. az ajánlások 44. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

3.28. az ajánlások 45. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

3.29. az ajánlások 50. alpontja tekintetében:
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos
 4. felhívja a  feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az  1.  melléklet 2.  pontjában közzétett ajánlások 

végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
4.1. az ajánlások 1. alpontja tekintetében:

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



35660 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 206. szám 

1. melléklet az 1742/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

1. A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 2018. március 6-án, Budapesten megtartott  
XIV. ülésén az előző ülésen elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös 
tájékoztatást követően a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:

 1. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy további eszközök biztosításával segítse elő az eszéki–rétfalui (Osijek–Retfala), 
csúzai (Suza), nagypiszanicai (Velika Pisanica), várdaróci (Vardarac), sepsei (Kotlina), vörösmarti (Zmajevac) 
református templomok, valamint a  nagybodolyai (Podolje) katolikus templom felújítási munkálatainak folytatását, 
illetve befejezését. A KVB üdvözli mindkét fél folyamatos beruházásait a magyar kisebbség számára jelentőséggel 
bíró református templomok felújításában.

 2. A KVB megállapítja, hogy 2013. január 20-án életbe lépett a Határon Átnyúló Együttműködési Fórum létrehozására 
vonatkozó kétoldalú megállapodás, amelyet a  felek a  két kormány 2009. szeptember 17-én, Barcson megtartott 
harmadik együttes ülésén írtak alá; a megállapodást a magyar fél a 293/2009. (XII. 21.) számú kormányrendeletben, 
a  horvát fél pedig a  Hivatalos Közlönyben 10/2012. szám alatt közzétett, 2012. november 29-én kelt 
kormányrendeletben hirdette ki. Mindkét fél üdvözli a  Magyar–Horvát Regionális Koordinációs Fórum alapjául 
szolgáló kormányközi megállapodást, mert annak működését a határon átnyúló együttműködések erősítése végett 
kiemelten fontosnak tartja. A KVB továbbra is javasolja, hogy a horvát fél nevezze ki a társelnököt és a Fórum tagjait, 
amit a magyar fél már megtett.

 3. A KVB megállapítja, hogy a  horvátországi magyar gyermekek zánkai és a  magyarországi horvát gyermekek Pag 
szigeti táboroztatásának támogatása mindkét fél részéről csak részben valósult meg. A KVB javasolja mindkét félnek, 
vizsgálja meg, illetve tegyen intézkedéseket a szükséges anyagi források biztosítására 100-100 horvát, illetve magyar 
gyermek anyaországi táboroztatásához.

 4. A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg az Országos Horvát Önkormányzat Pag szigeti (hrsz. 132/3 és 132/4) 
ingatlan feletti jogai kibővítésének lehetőségét, mely ingatlant az OHÖ a Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési 
és Szabadidő Központja színtereként tart fenn. A KVB üdvözli az OHÖ elmúlt időszakban nevezett épületre fordított 
befektetéseit (tetőszerkezet felújítás, ingatlan földhivatali telekkönyvi hitelesítése, wellness központ kialakítása). 
A KVB üdvözli a magyar félnek az épület felújítás első szakasza lezárásához nyújtott pénzügyi támogatását.

 5. A KVB üdvözli, hogy a  Horvát Köztársaság Európai Uniós csatlakozása óta megnyílt az  út az  európai területi 
társulások (ETT) alapítása előtt, és ennek eredményeként már két magyar–horvát ETT is működik a határszakaszon, 
melyek új tagokkal bővültek és nyertes pályázatokat bonyolítanak le. A  KVB továbbra is javasolja mindkét félnek, 
tegyék intenzívebbé az együttműködést annak érdekében, hogy az ETT-k a 2014–2020 közötti fejlesztési periódus 
sikeres szereplői legyenek, valamint további tagokkal bővüljenek.

 6. A KVB megállapítja, hogy Magyarországon külön forrás áll rendelkezésre a  nemzetiségi önkormányzatok uniós 
pályázati önrészének és előfinanszírozásának biztosítására. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy az uniós fejlesztésű 
projektekben a horvátországi nemzetiségek számára is biztosított legyen az önrész és előfinanszírozás lehetősége.

 7. A KVB továbbra is fontosnak tartja a  két ország közötti vasúti összeköttetés biztosítását, különösen a  Pécs–
Pélmonostor (Beli Manastir)–Eszék (Osijek) és a  Budapest–Szarajevó (Sarajevo) vonatjáratok újbóli biztosításának 
lehetőségét, mely az egyetlen tömegközlekedési lehetőség a Magyarországon tanuló drávaszögi és kelet-szlavóniai 
középiskolások és egyetemisták számára. A KVB javasolja mindkét félnek, hogy az illetékes szaktárcák bevonásával 
mielőbb hozzák létre a Pécs–Pélmonostor–Eszék személyszállítási vasúti kapcsolatokat.
A KVB mindkét félnek javasolja, segítsék elő az Eszék (Osijek) és Pécs közti rendszeres autóbuszjáratok visszaállítását.

 8. A KVB üdvözli, hogy jelentős előrehaladás történt a  V/C páneurópai közlekedési folyosó nyomvonalán levő 
M6–A5 autópályáknak mindkét oldalon teljes autópálya keresztmetszetben kialakított összeköttetése, az  M60 
gyorsforgalmi út ütemezett megvalósítása és a horvát oldali csatlakozás (Pécs–Barcs (E6) – Virovitica – Nova Gradiška 
(E661) valamint a  Sárok–Főherceglak (Kneževo) kisléptékű útkapcsolat horvát oldali szakaszának megvalósítása 
érdekében szükséges műszaki előkészítés terén. A  KVB támogatja, hogy az  államhatáron átvezető közúti 
kapcsolatok fejlesztése Magyarország és Horvátország közúti szervezeteinek és szakértőinek együttműködése 
keretében meghatározott ütemezésben és tartalommal kerüljön végrehajtásra.

 9. A KVB továbbra is javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az igényeknek megfelelően új 
oktatói státusz létesítésére és finanszírozására kerülhessen sor a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Szlavisztika Intézetének Horvát Tanszékén.

 10. A KVB javasolja a  felek kölcsönösen szorgalmazzák, hogy az  eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszéke és a  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika Intézetének Horvát 
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Tanszéke a  jövőben is végezhessen olyan kutatásokat, amelyekkel hozzájárulnak a  magyarországi horvátokról és 
a horvátországi magyarokról szóló tudáshoz és annak gazdagításához, amivel nemcsak a horvát és a magyar nyelv 
tanulását, hanem a horvát és a magyar néprajz megismerését is előmozdítják.

 11. A KVB javasolja a  feleknek, hogy a  továbbiakban is támogassák a  kisebbségkutatásokkal kapcsolatos projekteket. 
A  KVB javasolja a  magyar félnek „A  magyarországi horvát bibliográfia 1918-tól napjainkig” című kutatási projekt 
befejezéséhez szükséges támogatást, és kéri a horvát felet, hogy vizsgálja meg a támogatás lehetőségét.

 12. A KVB üdvözli, hogy a magyar fél a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
zökkenőmentes működése érdekében az  intézményfenntartással járó többlettámogatást beépítette az  Országos 
Horvát Önkormányzat költségvetésébe.
A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy a  pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium folyamatosan bővülő tanulói létszámára való tekintettel vizsgálja meg a  tanterembővítéshez és új 
tornaterem építéséhez szükséges pénzeszközök biztosításának lehetőségét európai uniós források bevonásával. 
A KVB javasolja mindkét félnek, hogy támogassák a beadásra került pályázatot.

 13. A KVB megállapítja, hogy befejeződött a  Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) 
kollégiumának megépítéséhez szükséges engedélyek kiadásával kapcsolatos eljárás, valamint üdvözli, hogy 
a  horvát fél a  2018. és 2019. évi állami költségvetésben biztosította a  diákotthon megépítéséhez szükséges 
forrásokat.
A KVB javasolja a horvát félnek a kollégium működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását.
A KVB javasolja továbbá a  horvát félnek, vizsgálja meg a  Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ 
többcélú terme korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi támogatás lehetőségét, valamint energiahatékonyság 
céljából törekedjen az egész épület szigetelésére különböző pénzügyi források felhasználásával.

 14. A KVB megállapítja, hogy a Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium bővítésének 
második fázisához (tanterem, konyha, közösségi színtér és tanulói társas terek) a  tervek elkészültek, és a  magyar 
fél az  előkészületekhez pénzügyi támogatást biztosított. KVB javasolja a  magyar félnek, vizsgálja meg a  projekt 
folytatásának finanszírozását különböző pénzügyi források bevonásával. E  projektet mindkét fél kiemelten 
fontosnak tartja a magyarországi horvát kisebbség szempontjából.

 15. A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg pénzeszközök biztosításának lehetőségét a kórógyi 
(Korođ) tornaterem megépítéséhez, valamint kéri a magyar felet, hogy a felmerülő igények esetén lehetőségeihez 
mérten járuljon hozzá a beruházáshoz.

 16. A KVB továbbra is javasolja a  horvát félnek, tekintse át az  újbezdáni (Novi Bezdan) és kórógyi (Korođ) óvodák 
megépítésének lehetőségeit, valamint kéri a magyar felet, hogy a felmerülő igények esetén lehetőségeihez mérten 
járuljon hozzá a beruházáshoz.

 17. A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy továbbra is kiemelten támogassa a  horvát kétnyelvű közoktatási 
intézményeket, illetőleg azon oktatási intézmények fenntartását, amelyekben horvát nyelvet is oktatnak, valamint 
azokat, amelyek a  magyarországi horvát tanulók oktatása és nevelése szempontjából fontosak. A  KVB  javasolja 
a  feleknek, hogy lehetőségeikhez mérten vizsgálják meg a  horvát nemzetiségi képzést folytató oktatási 
intézmények többletfinanszírozásának lehetőségét.

 18. A KVB üdvözli, hogy a  magyar fél oktatási-nevelési támogatást biztosít a  Horvátországban magyar nyelven 
tanulmányokat folytató diákoknak, és javasolja a  magyar félnek, hogy folytassa a  támogatás biztosítását. 
A  KVB  javasolja a  horvát félnek, vizsgálja meg a  Magyarországon horvát nyelvoktatásban részesülő diákoknak 
nyújtandó hasonló támogatás lehetőségét.

 19. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy a magyar nyelvű oktatás igényeinek megfelelően folytassa az összes szükséges 
magyar nyelvű tankönyv kiadásának támogatását.
A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy a  jövőben is folytassa a  tankönyvek biztosítását a  magyarországi horvát 
nyelvű oktatás feltételeinek javítása érdekében, valamint támogassa az eredeti tankönyvek fejlesztését és a magyar 
nyelvű tankönyvek horvát nyelvre való fordítását. A  KVB javasolja a  Croatica Nonprofit Kft. kiadóval megkezdett 
tárgyalások folytatását.

 20. A KVB üdvözli, hogy a  horvát fél által biztosított forrásokból a  tervezett határidőben megépült a  laskói (Lug) 
általános iskola tornaterme. A KVB továbbá kéri a horvát felet, vizsgálja meg a külső sportpálya és a tereprendezés 
befejezésének lehetőségét.

 21. A KVB üdvözli, hogy a  magyar fél támogatásával Nardán újra megkezdi működését a  horvát nyelvű óvoda. 
A KVB üdvözli, hogy a magyar fél támogatásával Szombathelyen megkezdődött a Horvát Oktatási Központ felmenő 
rendszerű kialakítása a nyugat-magyarországi horvátok részére, valamint a Miroslav Krleža Horvát Oktatási Központ 
tagintézményeként megalapították a  Szombathelyi Horvát Óvodát, és megkezdődött a  kétnyelvű általános iskola 



35662 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 206. szám 

engedélyezési eljárása. A  köznevelési feladatok biztosításához elengedhetetlenül szükséges az  intézmény önálló 
elhelyezése saját ingatlanban. Az ingatlanfejlesztés I. üteméhez a magyar fél időközben támogatást biztosított.

 22. A KVB üdvözli, hogy a magyar fél sikeresen befejezte a pécsi horvát színház megépítését. A KVB üdvözli mindkét fél 
hozzájárulását e jelentős projekt megvalósításához.
A KVB üdvözli, hogy a  Pécs Megyei jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozata alapján megkezdődtek 
a  tárgyalások az  Országos Horvát Önkormányzattal a  Horvát Színház átadásáról és későbbi működésének 
feltételeiről.
A KVB javasolja mindkét félnek, tekintsék át a  színházi programokkal, vendégszereplésekkel és koprodukciókkal 
kapcsolatos jövőbeni együttműködés lehetőségét.

 23. A KVB javasolja a  magyar félnek, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a  Croatica Nonprofit Kft. keretében 
létrehozott Horvát Kulturális – Információs Központ működésének támogatása kerüljön be a  költségvetési 
törvénynek az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények finanszírozási rovatába.

 24. A KVB javasolja a  horvát félnek, hogy lehetőségeihez mérten biztosítsa a  laskói (Lug) kultúrotthon építéséhez 
szükséges forrásokat. A  KVB üdvözli, hogy a  horvát fél a  laskói (Lug) Ifjúsági Otthon építésének befejezéséhez, 
valamint a  Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége számára 2018-ban az  Ifjúsági Otthon szükségleteit 
kiszolgáló laskói telekvásárlásához pénzügyi támogatást biztosított.

 25. A KVB üdvözli a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nemzetiségi műsorkészítés javítására tett 
erőfeszítéseit, és szorgalmazza e  feltételek további javítását, különös tekintettel a  nemzetiségi anyagok kölcsönös 
digitális archiválására és a nem kereskedelmi célú hozzáférés jelentős könnyítésére.
A KVB javasolja a  feleknek, hogy a  közszolgálati médiaszolgáltatásaikban növeljék a  nemzetiségi tartalmú 
anyanyelvű műsorokat, javítsák e műsorkészítés feltételeit és biztosítsák a műsorokhoz való szabad hozzáférést.
A KVB javasolja mindkét félnek a személyi, szervezeti és technikai együttműködési lehetőségek további erősítését, 
különösen a közszolgálati médiaszolgáltatók közötti együttműködési megállapodás formájában.

 26. A KVB javasolja a  feleknek, vizsgálják meg horvátországi lelkipásztorok biztosítását Magyarország horvátok lakta 
régióiban a horvát katolikus anyanyelvű hitélet elősegítése érdekében, valamint állandó lelkipásztor biztosításának 
a  lehetőségét a  zágrábi és a  vukovári magyar katolikusok anyanyelvű hitélete gyakorlásának az  elősegítése 
érdekében.

 27. A KVB megállapítja, hogy a  magyar fél teljesítette kötelezettségét a  magyarországi horvát közösség temetőinek 
a  fenntartása és védelme érdekében, valamint temetőik dokumentálása, gondozása, történeti, művészi, néprajzi 
értékű síremlékeinek szakszerű megóvása érdekében. A  KVB javasolja, hogy a  horvát fél is ugyanezt tegye meg 
a horvátországi magyar közösség számára.

 28. A KVB üdvözli, hogy a  magyar fél támogatta a  Zornica című horvát katolikus folyóirat megjelentetését, továbbá 
javasolja a magyar félnek, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a folyóirat kiadásának költségei kerüljenek 
be a költségvetési törvény által garantált Országos Horvát Önkormányzat működési és média támogatás rovatába, 
ezzel biztosítva a folyamatos megjelentetést.

 29. A KVB üdvözli, hogy a  magyar fél az  Országos Horvát Önkormányzat költségvetésében folyamatosan biztosítja 
a magyarországi horvátok hetilapja, a Hrvatski Glasnik zavartalan megjelenését.

 30. A KVB üdvözli, hogy mindkét fél jelentős erőfeszítéseket tett a  kisebbségi műsorok két ország elektronikus 
médiumaiban történő megjelenése érdekében.

 31. A KVB javasolja, hogy a  felek – a  kétoldalú munkatervvel összhangban – vizsgálják meg a  fiumei (rijekai) kikötő 
történelmi épületeinek megmentését szolgáló uniós projekt előkészítésének, kidolgozásának és végrehajtásának 
lehetőségét.

 32. A KVB javasolja a feleknek, hogy a két ország közti közúti összeköttetés javítása, valamint a személyek és áruk szabad 
mozgásának elősegítése érdekében vizsgálják meg a  két ország közötti határszakasz Dráva és Mura folyón épülő 
új hidakkal (pl. Murakeresztúr – Kotoriba között), valamint határátkelőhelyekkel való ellátásának szükségességét 
és lehetőségeit, különösen a  Barcs (Terezino Polje) és Drávaszabolcs (Donji Miholjac) közti határszakasz 
vonatkozásában, ami nagy jelentőséggel bír a magyarországi horvát nemzetiség és a horvátországi magyar nemzeti 
közösség számára.

 33. A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy a  felmerülő igények és a  vonatkozó jogszabályok alapján vizsgálja meg 
annak lehetőségét, hogy a  budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán újraalakuljon 
az  önálló Kroatisztika Tanszék, figyelembe véve a  budapesti egyetem jogelődje által kialakított 140 éves 
kroatisztikai hagyományt, valamint a két horvát nyelvi tanulmányokat kínáló intézmény, a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi központjának megvalósult egyesülését.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 206. szám 35663

 34. A KVB javasolja a  horvát félnek, hogy az  igényeknek megfelelően, vizsgálja meg a  Zágrábi Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara Hungarológiai Tanszékén újabb nyelvtanári álláshely létesítését.

 35. A KVB javasolja a  horvát félnek, hogy folytassa a  horvátországi egyetemeken továbbtanuló diákoknak történő 
ösztöndíj-folyósítást, valamint törekedjen arra, hogy minden érdekelt horvát származású, Horvátországban tanuló 
hallgatónak ösztöndíjat biztosítson. A KVB továbbá javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg a Horvátországban 
tanuló magyarországi horvát egyetemi hallgatók egészségbiztosítási ellátásával kapcsolatos hiányosságok 
megoldását.

 36. A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy a  Horvátországba irányuló államközi ösztöndíjakról szóló végső döntés 
meghozatala előtt a  Tempus Közalapítvány kérje ki az  Országos Horvát Önkormányzat illetékes testületének 
véleményét.

 37. A KVB javasolja a  horvát félnek a  magyar nemzetiségű tanulóknak szóló kerettanterv mielőbbi kidolgozását, 
valamint javasolja a  horvát félnek, hogy támogassa a  „Magyar anyanyelvápolás“ tantárgyhoz kapcsolódó 
tankönyvek szerkesztésének és kiadásának finanszírozását.
A KVB javasolja a  magyar félnek, hogy a  nemzetiségi tankönyvfejlesztési terv keretében segítse elő a  horvát 
nemzetiségi nyelvoktató iskolák számára szükséges tankönyvek szerkesztésének és kiadásának finanszírozását, 
így különösen „A horvát nyelv ápolása/Njegovanje hrvatskog jezika” c. könyvre, amelyre vonatkozóan az Országos 
Horvát Önkormányzat kidolgozott koncepcióval rendelkezik.

 38. A KVB üdvözli, hogy a  magyar fél támogatta a  Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének elhelyezését, 
továbbá hozzájárult a  hazai horvát közösség köznevelési, kulturális és tudományos centrumának létrehozása 
keretében a pécsi Horvát Ház kialakításához.

 39. A KVB továbbra is javasolja a  horvát félnek, vizsgálja meg a  magyarországi horvát kiadványok rendszeres 
megvásárlásának lehetőségét, és továbbítsa azokat a horvátországi könyvtárakba, hogy elérhetők legyenek a horvát 
közönség számára.

 40. A KVB javasolja a  feleknek, hogy az  Emberi Erőforrások Minisztériuma és a  Horvát Köztársaság Kulturális 
Minisztériuma által a  kulturális együttműködésről kötendő új szerződés előkészületei során konzultáljanak 
a horvátországi magyarok, illetve a magyarországi horvátok megválasztott képviselőivel.
A KVB megállapítja, hogy a magyar fél támogatást biztosított a Magyarországon élő horvát nemzetiségre vonatkozó 
történelmi adatbázis létrehozásához, és a  kulturális együttműködési programban foglaltakkal összhangban kéri 
a horvát felet, hogy ugyanezt biztosítsa a Horvátországban élő magyar közösség számára is.
A felek megállapodtak abban, hogy pénzügyi lehetőségeikhez mérten együttműködnek a  kulturális örökség 
kutatására, dokumentálására, fenntartására és helyreállítására irányuló projektekben.

 41. A KVB üdvözli, hogy a  magyar fél támogatást biztosított az  Országos Horvát Önkormányzat stratégiai tervében 
szereplő Magyarországi Horvátok Lexikonja szerkesztéséhez, és javasolja a  horvát félnek, hogy továbbra is 
támogassa a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete legfontosabb projektjének megvalósítását.

 42. A KVB üdvözli azt a jelentős támogatást, amit a magyar fél a Croatica Nonprofit Kft. épületében található többcélú 
terem és a  Croatica internetes rádióállomás működéséhez biztosított. A  KVB javasolja a  magyar félnek, vizsgálja 
meg a  2018. évben induló internetes televízió munkájához és működtetéséhez szükséges források biztosításának 
lehetőségét. A  KVB javasolja felvenni a  Croatica Nonprofit Kft. keretében működő Horvát Média Központ 
tevékenysége kiszélesítésének támogatását internettévé szolgáltatással, valamint javasolja az  új médiatartalom 
beindításához és működtetéséhez szükséges források biztosítása megvizsgálásának lehetőségét. Emellett 
a  KVB  javasolja a  magyar félnek, hogy vizsgálja meg a  Croatica Nonprofit Kft. archívumában fellelhető horvát 
nemzetiségi anyagok digitális archiválása finanszírozásának lehetőségét, és a  horvát közösség részére nem 
kereskedelmi célú hozzáférés lehetőségét.

 43. A KVB üdvözli a  horvát fél által 2018. évben az  Új Magyar Képes Újság hetilap és a  Drávatáj televíziós műsor 
szerkesztősége székhelyének megépítéséhez biztosított anyagi forrásokat.
A KVB üdvözli, hogy a  horvát fél biztosítja a  Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége által kiadott Új 
Magyar Képes Újság magyar nyelvű hetilap megjelentetéséhez és a  Drávatáj magyar nyelvű televíziós műsorhoz 
szükséges pénzügyi támogatást.
A KVB javasolja a  horvát félnek, biztosítson rendszeres költségvetési tételt az  Állami Költségvetésben 
a  Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége által kiadott Új Magyar Képes Újság magyar nyelvű hetilap 
kiadására és a szerkesztőség működtetésére és a Drávatáj televíziós műsorra.

 44. A KVB javasolja, hogy a  magyar fél vizsgálja meg rendszeres támogatás biztosításának lehetőségét az  Országos 
Horvát Önkormányzat által fenntartott, már meglévő és az  újonnan alapított nemzetiségi kulturális intézmények 
működéséhez.
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 45. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy vizsgálja meg a horvát katolikus anyanyelvű hitélet építészeti örökségének 
megőrzése érdekében a rendkívül rossz állapotban lévő Felsőszentmártoni Római Katolikus Templom felújításának 
támogatását, valamint a drávasztárai templom belső terének felújítását és restaurálását.

 46. A KVB javasolja a  horvát félnek, hogy vizsgálja meg a  magyarországi horvát intézmények, valamint egyéb jogi 
személyek és szervezetek számára a horvátországi projektfinanszírozási pályázatokon való részvételt.

 47. A KVB továbbra is javasolja a  horvát félnek, hogy tegyen lépéseket a  zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör 
székházának hosszú távú megoldása ügyében figyelembe véve mindazt, amit az  Ady Endre Kultúrkör a  zágrábi 
magyaroknak és Zágráb városának jelent.

 48. A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg a kórógyi (Korođ) kultúrotthon teljes körű felújításának lehetőségét.
 49. A KVB üdvözli, hogy a  horvát fél támogatásából kialakításra került a  pélmonostori (Beli Manastir) Magyar Ház, 

melynek átadása 2017 novemberében megtörtént.
 50. KVB javasolja a feleknek, hogy a közös keresztény múltra, valamint az európai keresztény hagyományokra és közös 

múltbeli eseményekre és személyiségekre való megemlékezés jegyében folytassák a közös rendezvények és egyéb 
események megtartását az érintett intézmények irányelveinek és a két állam hatályos jogszabályai és előírásainak 
megfelelően.

 51. A magyar fél javasolja a horvát félnek, tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a klisszai (Klis) vár falán helyezzék 
ki az ott született Árpád-házi Szent Margit emlékét őrző márványtáblát.

2. A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 2018. március 6-án, Budapesten tartott XIV. ülésén 
a következő ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:

 1. A KVB javasolja a  feleknek, hogy mindkét országban minél többen támogassák aláírásukkal a  Minority SafePack 
– Egymillió aláírás a  sokszínű Európáért elnevezésű, a  kisebbségi közösségek európai uniós jogvédelmének 
megteremtését célzó Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, tekintettel arra, hogy olyan ügyről van szó, 
amely hosszú távon nagymértékben befolyásolhatja a  magyar és a  horvát őshonos nemzeti kisebbség jogainak 
biztosítását.

 2. A KVB üdvözli, hogy a magyar fél 2018-tól egy művelődésszervező fizetésével segíti az eszéki Horvátországi Magyar 
Oktatási és Művelődési Központ kulturális feladatainak ellátását. A  KVB továbbra is javasolja a  horvát félnek, 
hogy mielőbb biztosítson az  intézményben egy művelődésszervezői státust, az  intézmény 1999-ben elfogadott 
statútuma alapján, a Központ teljes körű működésének biztosítása érdekében.
A KVB javasolja a  horvát félnek, a  magyarországi horvát nemzetiségi oktatási tapasztalatok figyelembe vételével 
vizsgálja meg magyar nyelvi előkészítő indításának lehetőségét az  eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és 
Művelődési Központban.

A Kormány 1743/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentéséről

Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség folyamatos érzékelhető csökkentése érdekében a Kormány
 1. egyetért a  kedvezményezett járásokban és településeken új – szociális és gazdasági szempontokat egyaránt 

figyelembe vevő, a helyi adottságokra építő – gazdasági és szociális stratégia megalkotásának szükségességével;
 2. egyetért azzal, hogy a hazai exportcikkek előállítása, valamint az  importált termékek mennyiségének csökkentése 

érdekében a gazdaságilag fejletlenebb térségekben – a helyi adottságok figyelembevételével – termelőkapacitások 
kialakítását, illetve a meglévő kapacitások fejlesztését kell ösztönözni;

 3. egyetért azzal, hogy a kedvezményezett területeken a gazdasági program az alábbi elemekre épüljön:
a) a felszíni és felszín alatti melegvíz kapacitással rendelkező településeken fóliás és üvegházi 

zöldségtermesztést, haltenyésztést indokolt ösztönözni,
b) az erdőterületekkel érintkező településeken a  lakásbelső kialakítását, játékgyártást és más – mikro-, kis- és 

középvállalkozással megvalósítható – tevékenységet indokolt ösztönözni,
c) az állattenyésztési kultúrával rendelkező településeken e foglalkoztatást indokolt ösztönözni,
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d) a gyógynövény-termesztési hagyományokkal rendelkező – vagy a földrajzi adottságok miatt ilyen kultúrának 
a kialakítását lehetővé tévő – településeken indokolt a gyógynövénytermesztés ösztönzése,

e) gondoskodni kell az a)–d) alpontban foglalt feladatok tekintetében az integrátori rendszer bevezetéséről,
f ) az agyaglelőhellyel rendelkező településeken indokolt a téglagyártás ösztönzése,
g) a stabil gazdasági hátterű vállalkozások – különösen a  büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok – 

kedvezményezett járásokba történő kitelepülését ösztönözni kell, ki kell dolgozni ennek a  pénzügyi 
ösztönző-rendszerét,

h) a Széchenyi kártya rendszerének logikáját követő, a  régiós felzárkóztatást szolgáló hitelkonstrukciót kell 
kialakítani,

i) meg kell vizsgálni a kedvezményes hitelként funkcionáló kötvénykibocsátás lehetőségeit;
 4. egyetért azzal, hogy a fejlesztéshez szükséges szociális elemek elsősorban az alábbiakat foglalják magukba:

a) a társadalmi vállalkozások – különösen a  közfoglalkoztatás alapjain létrehozott szociális szövetkezetek – 
vonatkozásában a  már meglévő termelői kapacitást kell fejleszteni, és gondoskodni kell az  integrációról, 
a piaci szereplőkkel történő együttműködés hatékony kialakításáról,

b) a közfoglalkoztatás során törekedni kell arra, hogy minden munkaképes személy munkalehetőséghez jusson 
az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés prioritása figyelembevételével,

c) a foglakoztatást gátló bölcsődei és óvodai férőhelyhiányt meg kell szüntetni,
d) a családsegítő szolgálatoknak és a  hatékony szociális ellátást segítő egyéb eszközöknek e  térségekben 

a szükségletekhez képest kell megjelenniük;
 5. felhívja

a) az agrárminisztert, hogy mérje fel a 3. pont a)–d) alpontja körébe tartozó településeket,
Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2019. január 31.

b) az agrárminisztert a 3. pont e) alpontjában foglalt feladat vizsgálatára,
Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2019. január 31.

c) az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy mérje fel a  3.  pont f )  alpontja körébe tartozó 
településeket,
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. január 31.

d) az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert, az agárminisztert és – a büntetés-
végrehajtási társaságok vonatkozásában – a  belügyminisztert, hogy dolgozzanak ki módszertant a  3.  pont 
g) alpontjában foglalt célok elérésére,
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

pénzügyminiszter 
agrárminiszter 
belügyminiszter

Határidő: 2019. január 31.
e) a pénzügyminisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert a 3. pont h) alpontjában foglalt 

feladat végrehajtására,
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. január 31.

f ) a pénzügyminisztert a 3. pont i) alpontjában foglalt feladat megvizsgálására, egyben felkéri közreműködésre 
a Magyar Nemzeti Bankot,
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. január 31.

g) pénzügyminisztert, a  belügyminisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert a  4.  pont 
a) alpontjában foglalt feladat végrehajtására,
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. január 31.
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h) a belügyminisztert a 4. pont b) alpontjában foglalt feladat végrehajtására,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2019. január 31.

i) az  emberi erőforrások miniszterét és a  pénzügyminisztert, hogy dolgozzon ki javaslatot a  4.  pont 
c) alpontjában foglalt feladat végrehajtására,
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

pénzügyminiszter
Határidő: 2019. december 31.

j) az  emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozzon ki javaslatot a  4.  pont d)  alpontjában foglalt feladat 
végrehajtására;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. január 31.

 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – pénzügyminiszter és a belügyminiszter közreműködésével – 
jelölje ki a gazdasági és szociális stratégiában érintett járásokat és településeket – tekintettel arra, hogy hatékony 
felzárkóztatás csak fokozatosan valósítható meg – figyelembe véve az  egyéb gazdasági-szociális programok 
e térségekre gyakorolt hatásait is;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: 2019. január 31.
 7. felhívja a  Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket 

annak érdekében, hogy a  6.  pontban meghatározott települések – útfejlesztéseik érdekében – a  Magyar Falu 
Programban pályázat mellőzésével, bejelentkezés útján vegyenek részt,

Felelős: Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Határidő: 2019. február 28.

 8. felhívja
a) az 5. pontban megjelölt minisztereket, hogy feladataik megvalósításáról számoljanak be a Kormány előtt,

Felelős: az 5. pontban megjelölt miniszterek
Határidő: 2019. február 28.

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  belügyminisztert az  5.  pontban meghatározott feladatok 
összehangolását végző szervezetrendszer kialakítására;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

belügyminiszter
Határidő: 2019. február 28.

 9. felkéri az állami szervek, valamint a Nemzeti Agrárkamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőit a jelen 
határozatban kitűzött célok támogatására.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1744/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
az anyakönyvi kivonatokhoz kapcsolódó uniós formanyomtatványoknak az elektronikus anyakönyvi 
nyilvántartásban történő kiállítása érdekében az elektronikus anyakönyvi nyilvántartási rendszer és 
az elektronikus ügyintézési felület fejlesztéséhez szükséges pénzügyi források biztosításáról

A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  anyakönyvi kivonatokhoz kapcsolódó uniós 
formanyomtatványoknak az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban történő kiállítása érdekében az elektronikus 
anyakönyvi nyilvántartási rendszer és az elektronikus ügyintézési felület fejlesztéséhez szükséges 67 973 639 forint 
forrásnak egyszeri jelleggel a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 
1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport részére történő biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1745/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásával 
kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az  egységes infrastruktúra és képfelvételezési eljárások kiterjesztésével a  Külgazdasági és 

Külügyminisztérium eljárásaira;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében – a  külgazdasági és 

külügyminiszterrel együttműködve – gondoskodjon a 2019. évben egyszeri jelleggel 87 600 000 forint költségvetési 
forrás biztosításáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címen belül.

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1746/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Határtalanul! program átadás-átvételéről és a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Határtalanul! program keretében nyújtott támogatások lebonyolításával kapcsolatos 

feladatokat – ideértve különösen a  2018. november 1-jét megelőzően kifizetett támogatások lezáratlan 
elszámolását – 2018. november 1-jétől teljeskörűen a  Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság végezze;

 2. a  Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja, valamint 
a  Határtalanul! programmal kapcsolatos feladatok átadásával összefüggő intézkedésekről szóló 1442/2018. 
(IX. 13.) Korm. határozatra figyelemmel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 2 243 495 067 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím, valamint 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 
3.  Határtalanul! program támogatása jogcím és 48. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen 
Gábor Alap támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont szerinti feladatátvétellel összefüggésben, a  2.  pont 

szerinti előirányzat-átcsoportosításon felül 83 267 693 forint átutalásáról gondoskodjon Kvtv. LXV. Bethlen Gábor 
Alap fejezet javára.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1746/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

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

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

K1 Személyi juttatások -18 951 666
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3 756 242
K3 Dologi kiadások -1 279 792
K6 Beruházások -1 833 333

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
343762 3 Határtalanul! program támogatása

K1 Személyi juttatások -94 504 610
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -14 495 975
K3 Dologi kiadások -1 721 832 478
K5 Egyéb működési célú kiadások -377 840 971

343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások -9 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 243 495 067

LXV. Bethlen Gábor Alap
263178 5 Alapkezelő működési költségei

K3 Dologi kiadások 9 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 25 821 033

376028 9 Határtalanul! program támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 208 674 034

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 243 495 067

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő -25 821 033
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

343762 3 Határtalanul! program támogatása -2 208 674 034

343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték -9 000 000

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 2 243 495 067 2 243 495 067
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás jogcímeB E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
Fejezet

név
Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

K I A D Á S O K 

2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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A Kormány 1747/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

 1. A Kormány a  Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a  2019. január 1. és 2019. december 31. között 
megkötött, illetve felülvizsgálat keretében meghosszabbításra került
a) hitelszerződésekhez 10 millió forint hitelösszegig legfeljebb 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást 

biztosít, és
b) a legfeljebb 100 millió forintos hitelekhez a  Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány a  Széchenyi Kártya Program keretében 2019. január 1. és 2019. december 31. között megkötött, 
legfeljebb 100 millió forint keretösszegű Széchenyi Forgóeszközhitel hitelszerződésekhez az  adott ügylet 
futamidejének első három évére (1096 napra) a fennálló tőketartozásra vetítve évi 3 százalékpont kamattámogatást, 
valamint a  hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít az  adott 
ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj 
vetítési alapjának 0,5%-át.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3. A Kormány a  2019. január 1. és 2019. december 31. között megkötött, legfeljebb 100 millió forint keretösszegű 
Széchenyi Beruházási Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződésekhez az adott ügylet teljes 
futamidejére a fennálló tőketartozásra vetítve évi 5 százalékpont kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott 
készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy a  támogatás nem haladhatja 
meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át. Kezességi díjtámogatás csak közvetlen állami viszontgarancia mellett 
vállalt készfizető kezességvállalás díjához kapcsolódhat.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 4. Az 1–3.  pont szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás tárgyévi és tárgyévet követő éveket terhelő 
kötelezettségvállalásainak forrása az  éves költségvetési törvényekben meghatározott Gazdaságfejlesztést 
szolgáló célelőirányzat (a továbbiakban: GFC). A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § 
(4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  2019. évben a  GFC terhére vállalható kötelezettség 
mértékét a 2020–2029 közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1650 millió forint,
b) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1600 millió forint,
c) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1500 millió forint,
d) a 2023–2029. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 1400 millió forint.

 5. A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1–3.  pont szerinti konstrukciók támogatásának finanszírozása 
érdekében gondoskodjon a törvényi előirányzaton felül 2708,1 millió forint biztosításáról a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 3. Gazdaságfejlesztést szolgáló 
célelőirányzat javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. január 15.

 6. A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 
gondoskodjon az  1–3.  pont szerinti konstrukciók támogatásához szükséges költségvetési források rendelkezésre 
állásáról a 2020. és 2029. közötti években.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: Magyarország 2020–2029. évi központi költségvetéseinek tervezése során

 7. A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – ha a  4.  pontban meghatározott célelőirányzat forrásainak 
lekötöttsége eléri a  75%-ot – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg 
az  1–3.  pont szerinti konstrukciók támogatásának céljára, különösen maradványok visszahagyása útján történő 
forrásbiztosítás lehetőségét, és a  vizsgálat eredményének megfelelően tegyen javaslatot a  Kormány számára. 
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Az  innovációért és technológiáért felelős miniszter a  4.  pontban meghatározott célelőirányzat forrásai 75%-ának 
lekötöttségéről írásban értesíti a pénzügyminisztert.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a források 75%-ának lekötését követő harminc napon belül
 8. Az 1–3.  pont szerinti kamattámogatás mértékét ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy 

a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%.
 9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

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: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 84. Egyes 
önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása címmel, és azon belül
a) az 1. Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatása,
b) a 2. Gerjen Község Önkormányzata feladatainak támogatása,
c) a 3. Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása,
d) a 4. Újkígyós Község Önkormányzata feladatainak támogatása
alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő:  azonnal

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 

17-09-003039, székhelye 7030 Paks, Ipari Park 4703/39) tőkeemelése céljából 25  000  000  000  forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. A PIP 
Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése jogcímcsoport javára,

b) az egyes települési önkormányzatok támogatása érdekében 8 440 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 84. Egyes önkormányzatok 
feladatainak 2018. évi támogatása cím,
ba) 1. Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcím javára 8 017 000 000 forint,
bb) 2. Gerjen Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím javára 235 000 000 forint,
bc) 3. Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcím javára 66 000 000 forint,
bd) 4. Újkígyós Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím javára 122 000 000 forint

 összegben, az 1. melléklet szerinti célra,
c) kutatási célú nukleáris üzemanyag beszerzés érdekében 3  600  000  000  forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el a  2018. évi Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20.  Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára,

 a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
 a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 

tárca nélküli miniszter
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 továbbá az  a)  alpont tekintetében a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, a  b)  alpont 
tekintetében a  belügyminiszter, a  c)  alpont tekintetében az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter

Határidő:  azonnal
 3. egyetért azzal, hogy

a) a belügyminiszter a  2.  pont b)  alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  1.  mellékletben 
meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya 
alá tartozó támogatást nyújtson az  érintett önkormányzatok részére, a  támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján,

b) a belügyminiszter az  a)  alpont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását követően 
folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára,

c) amennyiben az  a)  alpont szerinti költségvetési támogatás az  érintett települési önkormányzat számára 
a 2018. évben nem vagy nem teljes összegben kerül folyósításra, a 2019. évben a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben azonos néven létrehozott címekre, alcímekre e határozatot kell alkalmazni;
Felelős: belügyminiszter
Határidő:  azonnal

 4. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Paks II. projekthez kapcsolódó pénzügyi, jogi és 
energetikai tanácsadási szerződések megkötése érdekében, a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény XI.  Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára – 2019. január 
1-jei fordulónappal – 1 910 000 000 forint átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 

tárca nélküli miniszter
Határidő:  a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, legkésőbb 2019. január 31.

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterek bevonásával – a  4.  pontban foglalt szerződések 
teljesítése érdekében gondoskodjon a  2020–2022. években a  központi költségvetés XI.  Miniszterelnökség fejezet,  
1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára a következő ütemezés szerinti források biztosításáról:
a) a 2020. évre 1 560 000 000 forint,
b) a 2021. évre 1 560 000 000 forint,
c) a 2022. évre 650 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 

tárca nélküli miniszter
Határidő:  az adott évi központi költségvetés tervezése során

 6. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
számára, hogy a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca 
nélküli miniszterrel egyetértésben a  2019–2022. évek tekintetében a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím terhére, együttesen legfeljebb 5  680  000  000  forint összegben éven 
túli kötelezettséget vállaljon a Paks II. projekthez kapcsolódó pénzügyi, jogi és energetikai tanácsadási szerződések 
megkötése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 

tárca nélküli miniszter
Határidő:  2018. december 31.

 7. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  6.  pont szerinti kötelezettségvállalás 
érdekében a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 1.  Miniszterelnökség igazgatása cím kiadási 
előirányzata terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját
a) a 2019. évre a 2019. évi kiadási előirányzatnál 1 910 000 000 forinttal,
b) a 2020. évre az Áht. 36. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti mértéknél 1 560 000 000 forinttal,
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c) a 2021. évre az Áht. 36. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti mértéknél 1 560 000 000 forinttal,
d) a 2022. évre az Áht. 36. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti mértéknél 650 000 000 forinttal
magasabb összegben állapítja meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

Egyes önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása

Települési önkormányzat Támogatási cél Támogatás (forintban)

1. Paks Város Önkormányzata 

közműépítés; útfelújítás;
új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári 

területek fejlesztése;
sportcsarnok, jégcsarnok, és a stadion építéséhez 

ingatlan vásárlás

8 017 000 000

2.
Gerjen Község 

Önkormányzata 

önkormányzati feladatok ellátására szolgáló 
intézmények fejlesztése, járdák és utak építése, 

felújítása, szolgálati lakások kialakítása, 
településrendezési terv készítése

235 000 000 

3. Kalocsa Város Önkormányzata közétkeztetési feladatok 66 000 000 

4.
Újkígyós Község 
Önkormányzata 

településüzemeltetési feladatok;
víztorony rekonstrukció

122 000 000
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2. melléklet az 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

IX. Helyi Önkormányzatok Támogatásai 
XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

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 

84 Egyes önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása
377162 1 Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 017 000 000
377173 2 Gerjen Község Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 235 000 000
377184 3 Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 66 000 000
377195 4 Újkígyós Község Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 122 000 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

94 Paks II. projekthez kapcsolódó egyéb beruházások
368840 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 000 000 000

32 Központi kezelésű előirányzatok 
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

349351 1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -32 040 000 000

377106 2 A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése
K6 Beruházások 25 000 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok 
280845 7 Állami többletfeladatok

K3 Dologi kiadások 3 600 000 000

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

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

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

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

368840 94 Paks II. projekthez kapcsolódó egyéb beruházások -5 000 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok 

7 Állami többletfeladatok 3 600 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 37 040 000 000 37 040 000 000
Pénzügyminisztérium

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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3. melléklet az 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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
XI. Miniszterelnökség

294502 1  Miniszterelnökség igazgatása
K3 1 910 000 000

32 Központi kezelésű előirányzatok 
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

349351 1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -1 910 000 000

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

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

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

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
XI. Miniszterelnökség

294502 1  Miniszterelnökség igazgatása 1 910 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 910 000 000 1 910 000 000
Pénzügyminisztérium

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Dologi kiadások

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

egyéb:  a 2019. évi Kvtv. végrehajtása során, 
2019. január 31-ig

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti beruházási előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a működtetési kiadásoknak a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére tartós 
jelleggel történő biztosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

60 734 451 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség 
igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, 
az 1. melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  informatikai működtetési szolgáltatások finanszírozása 

érdekében 2019. évtől kezdődően beépülő jelleggel 19 647 433 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2019. évre vonatkozóan 2019. január 31-ig 

a 2020. évtől a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium 

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 K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások -60 734 451

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 60 734 451

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
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -60 734 451

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 60 734 451

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 60 734 451
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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   

60 734 451

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 1750/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet 
közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről 
szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti átruházott szakértői feladatok ellátásával összefüggésben, 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára 

364 197 150 forint,
b) XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 21 189 607 forint,
c) XII. Agrárminisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára 55 850 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: agrárminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1750/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz
 

XI. Miniszterelnökség

XII. Agrárminisztérium

XV. Pénzügyminisztérium

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 K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 364 197 150

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K5 Egyéb működési célú kiadások 21 189 607
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

K5 Egyéb működési célú kiadások 55 850 000
XV. Pénzügyminisztérium

237287 8 Magyar Államkincstár
K5 Egyéb működési célú kiadások -441 236 757

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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

forintban
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
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

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 364 197 150

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 21 189 607
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 55 850 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár -441 236 757

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 441 236 757  441 236 757
Pénzügyminisztérium

 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1751/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, 
civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 23. Kulturális társadalmi, civil és non-
profit szervezetek jogcímcsoport, 6. Rákóczi Szövetség támogatása jogcím címrendi besorolásának 
megváltoztatásáról

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

– 2019.  január 1-jei fordulónappal – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(a  továbbiakban: 2019.  évi Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 23. Kulturális 
társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 6. Rákóczi Szövetség támogatása jogcím besorolását 
a  2019.  évi Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Határon túli 
magyarok programjainak támogatása alcím, 2. Rákóczi Szövetség működési és szakmai feladatainak támogatása 
jogcímcsoportra változtatja;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. január 15.
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Magyar Államkincstár útján intézkedjen az  1.  pont szerinti címrendi változás 

2019. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről, és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi 
előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1752/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról

A Kormány a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 45.  § (5)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 7 238 509 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása címen belül, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1752/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés

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

csop. szám szám évre áthúzódó
szám  hatása

I. Országgyűlés
9 Pártalapítványok támogatása

265823 12 Tartalék -7 238 509
377262 14 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 7 238 509

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 7 238 509 7 238 509
Pénzügyminisztérium

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

A módosítás jogcímeK I A D Á S O K 

Kiemelt előirányzat neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1 példány
1 példány
2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
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A Kormány 1753/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások 
ellentételezéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány a  Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Magyar posta Zrt.) által az  állam részére 
nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a) 906 730 572 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 
2.  Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 4. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 
4. Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások jogcímcsoport, 2. Postaköltség jogcím javára,

b) 175 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 
20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások jogcímcsoport javára,

c) 589 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 
20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások jogcímcsoport javára,

a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az NVTNM 
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 6. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a  pénzügyminisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  1.  pont 

a)  alpontjában foglalt forrás ez  évi felhasználása érdekében gondoskodjon a  Magyar Államkincstár és a  Magyar 
Posta Zrt. közötti, a  nyugellátások kézbesítéséért fizetendő díjat meghatározó tarifamegállapodás 2018.  évre 
vonatkozó módosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont b) alpontjában foglalt forrás ez évi felhasználása érdekében – az egyes 

informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről szóló 
1146/2012. (V. 10.) Korm. határozat 3.  pontjára figyelemmel – kösse meg a  Magyar Posta Zrt.-vel a  Postai Agora 
projekt tekintetében szükséges közszolgáltatási szerződést;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2018. december 31.

 4. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont c) alpontjában foglalt forrás ez évi felhasználása érdekében – az egyes 
informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről szóló 
1146/2012. (V. 10.) Korm. határozat 3.  pontjára figyelemmel – kösse meg a  Magyar Posta Zrt.-vel a  Posta hibrid, 
inverz hibrid és biztonságos kézbesítési szolgáltatás tekintetében szükséges közszolgáltatási szerződést.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2018. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1753/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap
XIV. Belügyminisztérium

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 K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XXII.

21 Központi kezelésű előirányzatok
1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

367684 6. 
K5 - 1 671 530 572

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap
2 Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

200518 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 
4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

200518 2 Postaköltség
K3 906 730 572

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 

K3 764 800 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
6 Költségvetési hozzájárulások

368551 7 Tervezett pénzeszköz átvétel 906 730 572
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban

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
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

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 764 800 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 671 530 572 1 671 530 572
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány
1 példány

Miniszterelnöki Kormányiroda

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének 
ellentételezése

Egyéb működési célú kiadások

Dologi kiadások

Dologi kiadások
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A Kormány 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás 
biztosításáról

A Kormány a  hazai sertéságazat genetikai hátterének megőrzése, kutatása és fejlesztése, ezáltal az  ágazat hosszú távú 
versenyképességének elősegítése érdekében
 1.  egyetért a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projektnek a 2018–2020 közötti időszakban, 

1 640 000 000 forint költségvetési támogatással történő megvalósításával;
 2.  felhívja az  agrárminisztert, hogy a  pénzügyminiszter egyetértésével gondoskodjon a  projekt megkezdéséhez 

szükséges 154 500 000 forint támogatás forrásának a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló  
2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 2. Agrárkutatás támogatása jogcímcsoport javára történő 
átcsoportosításáról;

Felelős: agrárminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy 2018. évre gondoskodjon további 103 308 000 forint forrásnak a 2018. évi Kvtv. 
1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím,  
2. Agrárkutatás támogatása jogcímcsoport javára történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4.  felhívja az agrárminisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével gondoskodjon a projekt 2019. évi folytatásához 
szükséges 100 000 000 forint támogatás forrásának a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
L. törvény (a  továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 2. Agrárkutatás támogatása jogcímcsoport javára történő 
átcsoportosításáról;

Felelős: agrárminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2019. január 31.

 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  projekt 2019. évi folytatásához szükséges további  
974 464 000 forint támogatás forrásának a  2019. évi Kvtv. 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 2. Agrárkutatás támogatása jogcímcsoport javára 
történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: felmerülés ütemében

 6.  felhívja az  agrárminisztert és a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak a  projekt 2020. évi befejezéséhez 
szükséges 307 728 000 forint támogatás forrásának a  központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet javára 
történő biztosításáról;

Felelős: agrárminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

 7.  felhívja az agrárminisztert, hogy a 2–6. pont szerinti források rendelkezésre állását követően létesítsen támogatási 
jogviszonyt – az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban – az AGRO-PROSPECT Korlátolt 
Felelősségű Társasággal, a  Pannon Egyetemmel, a  Szent István Egyetemmel és a  Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központtal.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: a források rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1755/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
állami tulajdonban álló ingatlan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata részére ingyenesen történő 
tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 36. § (3) bekezdésben 

biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a  Magyar Állam tulajdonában álló, Budapest II. kerület, belterület 
11660/6 helyrajzi számú, természetben a  Budapest II. kerület, Pasaréti út 199. szám alatt található, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlan (a  továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjoga a  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti közfeladat ellátásának elősegítése érdekében, 
tornacsarnok megvalósítása céljából, ingyenesen Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának (a továbbiakban: 
Önkormányzat) tulajdonába kerüljön;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés 
megkötésre kerüljön;

Felelős: a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő 6 hónapon belül

 3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a 2. pont szerinti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) – a tulajdonátruházási szerződésre 
vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazza:
a) az Önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  Ingatlan környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, illetve ha az  Ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor 
a szükséges engedélyek beszerzését, az Ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen 
felmerülő általános forgalmi adó megtérítését;

b) az Önkormányzat az Ingatlan tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen szerzi meg;
c) az Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem 

támaszt;
d) a  bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított Ingatlan esetében az  Önkormányzat vállalja a  fennálló 

jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni 
követelésekért való helytállást;

e) az  Önkormányzat a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13.  § 
(4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a Szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 
írásban eleget tesz;

f ) ha az Önkormányzat az e) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlanok szerződésben 
rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni;

g) az Önkormányzat az Ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint, az 1. pontban és a Szerződésben 
az  Ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani; ha az  Önkormányzat ezen 
kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, az MNV Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének 
megfelelően jár el, azzal, hogy az Önkormányzat a nemteljesítési kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől 
számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek megfizetni;

 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződés megkötésére kizárólag abban az  esetben kerüljön sor, ha az  Önkormányzat 
a Szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott, köztartozásmentes adózónak minősül, és a  tulajdonosi 
joggyakorlóval szemben lejárt tartozással nem rendelkezik, azzal, hogy a  köztartozásmentes adózói minőségét 
az Önkormányzat az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
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 5. visszavonja a  Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnoka 
megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásról szóló 1214/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 4. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1756/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójának további 
támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójával és felújításával 

(a továbbiakban: Beruházás);
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon a  Beruházás 

megvalósításához – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt –
a) 2019. évben szükséges 1 274 445 000 forint költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról 

a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi 
célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok és 
beruházások támogatása jogcím javára,

b) 2020. évben szükséges 3 229 965 450 forint költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a  2020. évi 
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében,

c) 2021. évben szükséges 6 499 669 500 forint költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a  2021. évi 
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében,

d) 2022. évben szükséges 860 250 375 forint költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a  2022. évi 
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, felmerülés 

ütemében
 a b)–d) alpontok tekintetében a 2020–2022. évi költségvetés tervezése során

3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében, a  2.  pont 
a) alpont szerinti forrás terhére adjon ki – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a alapján – támogatói okiratot az  Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
részére elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési 
kötelezettség rögzítésével.
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2019. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1757/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Trianon Múzeum Alapítvány múzeumfejlesztési programjának, ingatlanfejlesztésének, valamint 
működésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Trianon Múzeum Alapítvány (a  továbbiakban: Alapítvány) múzeumfejlesztési programjának, 

ingatlanfejlesztésének, valamint működésének támogatásával;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az Alapítvány 

múzeumfejlesztési programjának, valamint ingatlanfejlesztésének támogatása érdekében a 2018. évben szükséges 
350 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi  
C. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
26. Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása alcím, 
2. Kulturális alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport, 12. Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon 
Múzeum) támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy az  emberi erőforrások minisztere a  2.  pont szerinti 350 000 000 forint terhére, 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  § hatálya alá 
tartozó támogatást nyújtson az Alapítvány részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal

 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban 
foglaltak végrehajtása érdekében a  2019. évben szükséges 120 000 000 forint többlettámogatás rendelkezésre 
állásáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 26. Alapítványok, közalapítványok által 
ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása alcím, 2. Kulturális alapítványok, közalapítványok 
jogcímcsoport, 12. Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. július 31.

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében – az  emberi erőforrások 
minisztere bevonásával – gondoskodjon az  Alapítvány működéséhez szükséges 220 000 000 forint beépülő 
jelleggel történő biztosításáról a  2020. évtől kezdődően a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetben.

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1758/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a Magyar Állami Operaház működéséhez 2020. évtől szükséges többletforrás biztosításával;
 2. az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások 

minisztere bevonásával – gondoskodjon beépülő jelleggel 1  373  000  000 forint központi költségvetési forrás 
biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évtől a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1759/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály 
Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztésére irányuló beruházás megvalósítása érdekében szükséges 
ingatlanszerzéshez történő támogatás biztosításáról

A Kormány – figyelemmel a  Modern Városok Program keretében a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály 
Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről szóló 1553/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 
Korm. határozat) 5. pontjára –
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  kecskeméti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet helyszínéül 
szolgáló ingatlanok tulajdonjogának az  állam javára történő megszerzése céljából 961 800 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím,  
1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
jogcímcsoport, 16. A  Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek jogcím javára, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 2.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a  Korm. határozat 
5.  pontjában meghatározott ingatlanok tulajdonjogának legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő által 
megállapított forgalmi értéken az állam javára történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének 
bevonásával, az  MNV Zrt. útján gondoskodjon a  Korm. határozat 5.  pontjában meghatározott ingatlanok Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedések 
megtételéről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Kecskemét 478/2 helyrajzi számú ingatlan esetében az  ingatlan állami tulajdonba kerülését 

követően azonnal,
 a Kecskemét 481 helyrajzi számú ingatlan esetében a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium 

használatát biztosító megállapodás megszűnését követően azonnal
 4.  visszavonja a Korm. határozat 7. és 8. pontját.

  Orbán Viktor s.  k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1759/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 forint

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -961 800 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 

367839 16
K6 Beruházások 961 800 000

 forint
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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -961 800 000

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 961 800 000 961 800 000           
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

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

A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek

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

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1760/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Budapesti Corvinus Egyetem új kollégiuma megvalósításához és az új működési modell szerinti működésre 
történő felkészüléséhez szükséges támogatás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a  Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) új kollégiuma megvalósítására irányuló 
beruházással (a továbbiakban: beruházás), valamint

b) az  Egyetem új működési modell szerinti működésre történő felkészülése érdekében az  Egyetem 
intézményirányítási rendszerei fejlesztésének szükségességével;

 2. az 1. pont a) alpontja szerinti beruházás megvalósítójának az Egyetemet jelöli ki;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

gondoskodjon az  1.  pont a)  alpontja szerinti beruházás megvalósításához 1 250 000 000 forint, az  1.  pont 
b)  alpontja szerinti fejlesztéshez 254 000 000 forint támogatás biztosításáról a  Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 
12. Budapesti Corvinus Egyetem cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1761/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” 
megvalósításához szükséges további intézkedésekről

A Kormány
 1. a) egyetért azzal, hogy a  miniszterelnök kabinetfőnöke a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. Magyarországi nyaralóhajózás 
alapjainak és hátterének megteremtése jogcímcsoport terhére támogatási jogviszonyt hozzon létre 
az  állami tulajdonú MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a „Magyarországi 
nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” (a továbbiakban: Program) 
megvalósításának folytatására, illetve befejezésére;

b)  engedélyezi az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c) bekezdés a)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a  miniszterelnök kabinetfőnöke számára, hogy a  központi költségvetés 
XXI.  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.  Célelőirányzatok 
alcím, 15. Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése jogcímcsoporton, 
a  2019.  költségvetési év tekintetében legfeljebb 2 974 000 000 forint, valamint a  2020. költségvetési év 
tekintetében legfeljebb 993 550 000 forint összegben, éven túli kötelezettséget vállaljon;
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: közzétételt követő 15 napon belül

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – a Program 2019. évi folytatásához 
gondoskodjon – 1 774 000 000 forint, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári 
díj 6 209 000 forint összege vonatkozásában – mindösszesen 1 780 209 000 forint többletforrás biztosításáról 
a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 15. Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a felmerülés ütemében
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 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon a  Program 
megvalósításához a 2020. költségvetési évben szükséges – legfeljebb 993 550 000 forint, valamint a kifizetésekhez 
kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díj 3 478 000 forint összege vonatkozásában – mindösszesen 
997 028 000 forint biztosításáról a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 4. visszavonja a  „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” 

elindításáról szóló 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat 5. és 6. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1762/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló  
1716/2017. (X. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról

A Kormány a  szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló 1716/2017. 
(X.  3.) Korm. határozat 2.  pontjától eltérően a  szociális intézményi férőhelykiváltás érdekében, a  Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára biztosított 1  000  000  000  forint visszafizetésének határidejét 
2019. december 31-ében állapítja meg.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1763/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a kóser zöldségtermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1903/2017. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

A kóser zöldségtermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1903/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
a) 2. pontjában a „2018. szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „2019. március 31-ig” szöveg;
b) 3., 4. és 6.  pontjában a „nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „nemzeti vagyon kezeléséért 

felelős tárca nélküli minisztert” szöveg;
c) 4. és 6. pontjában a „nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrészek helyébe a „nemzeti vagyon kezeléséért felelős 

tárca nélküli miniszter” szöveg;
d) 6. pont a) alpontjában a „2018. október 31.” szövegrész helyébe a „2019. április 30.” szöveg;
e) 6. pont b) alpontjában a „2018. november 15.” szövegrész helyébe a „2019. május 15.” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1764/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügy ágazati szakpolitikai program 2017. és 
2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat, valamint a Nemzeti 
Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre 
vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex 
programról szóló 2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügy ágazati szakpolitikai program 2017. és 
2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
a) 1. pontjában a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg,
b) 6. pontjában a „2018. évtől kezdődően minden év március 1.” szövegrész helyébe a „2021. március 1.” szöveg
lép.

 2. A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 
2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex 
programról szóló 2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a) 2. pont a) alpontjában a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg,
b) 2. pont c) alpontjában a „2019. évtől kezdődően minden év március 1.” szövegrész helyébe a „2021. március 1.” 

szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1765/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna 
Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyve 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a  Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna 

Kormánya között a  többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyve 
(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  honvédelmi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, a  Jegyzőkönyv bemutatott szövegének  
– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelet-tervezetet, és elrendeli a Jegyzőkönyv szövegének 
végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  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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	A Kormány 1740/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Magyarországot népszerűsítő nemzetközi kulturális produkciók 2019. évi megrendezéséről és finanszírozásának támogatásáról

	A Kormány 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről és visszahívásáról

	A Kormány 1742/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

	A Kormány 1743/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentéséről

	A Kormány 1744/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	az anyakönyvi kivonatokhoz kapcsolódó uniós formanyomtatványoknak az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban történő kiállítása érdekében az elektronikus anyakönyvi nyilvántartási rendszer és az elektronikus ügyintézési felület fejlesztéséhez szükséges p

	A Kormány 1745/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1746/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Határtalanul! program átadás-átvételéről és a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1747/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

	A Kormány 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

	A Kormány 1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti beruházási előirányzat-átcsoportosításról, valamint a működtetési kiadásoknak a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére tartós jelleggel történő biztosításáról

	A Kormány 1750/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1751/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 23. Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 6. Rákóczi Szövet

	A Kormány 1752/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról

	A Kormány 1753/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1755/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	állami tulajdonban álló ingatlan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról

	A Kormány 1756/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójának további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1757/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Trianon Múzeum Alapítvány múzeumfejlesztési programjának, ingatlanfejlesztésének, valamint működésének támogatásáról

	A Kormány 1758/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról

	A Kormány 1759/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztésére irányuló beruházás megvalósítása érdekében szükséges ingatlanszerzéshez történő támogatás biztosításáról

	A Kormány 1760/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Budapesti Corvinus Egyetem új kollégiuma megvalósításához és az új működési modell szerinti működésre történő felkészüléséhez szükséges támogatás biztosításáról

	A Kormány 1761/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” megvalósításához szükséges további intézkedésekről

	A Kormány 1762/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló 
1716/2017. (X. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról

	A Kormány 1763/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a kóser zöldségtermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1903/2017. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1764/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügy ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egész

	A Kormány 1765/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
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