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III. Kormányrendeletek

A Kormány 283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről

A Kormány az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017.  évi CLII.  törvény 212.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásának vezetésére vonatkozó rendelkezések

1. § (1) A  vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásába (a  továbbiakban: nyilvántartás) történő felvétel iránti, 
az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII.  törvény (a továbbiakban: Vtv.) 207. § (1) bekezdése és 211. § 
(1)  bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton vagy papír alapon kell benyújtani a  Kormányzati Portálon 
közzétett tájékoztatóban megjelölt címen. A  vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység megkezdése egyidejűleg 
egy bejelentésben is kezdeményezhető.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl a felvételt kérő alábbi 
adatait tartalmazza, azzal, hogy a
Vtv. 211. § (1) bekezdése szerinti bejelentés esetén az f )–h) pont szerinti adatokat nem kell megadni:
a) születési hely és idő;
b) anyja leánykori neve;
c) levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám);
d) telefonszám;
e) elektronikus elérhetőség;
f ) az igazolvány-kiadás alapjául szolgáló szakképesítés, végzettséget igazoló oklevél, okirat száma, kiállító 

intézmény neve, kiállítás kelte;
g) egyéb szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány megnevezése, száma, kiállító intézmény neve, kiállítás 

kelte;
h) nyelvvizsga (nyelv, típus, fokozat).

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez a bejelentő csatolja a nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan tényről, 
körülményről, amely a  tevékenység folytatását, az  igazolvány kiadását és a  nyilvántartásba történő felvételét 
kizárná, továbbá arról, hogy a (2) bekezdésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

 (4) Az  (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő a Vtv. 207. § (2) bekezdés b)–d) pontjában és a Vtv. 
207. § (3)–(4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését igazolja.

 (5) Ha a  tevékenység végzése határon átnyúló tevékenység keretében történik, a  tevékenység megkezdésének 
bejelentését a (2) bekezdés szerinti adattartalommal és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozattal, valamint a Vtv. 207. § 
(5)  bekezdése szerinti dokumentumokkal, elektronikus úton vagy papíralapon kell a  nyilvántartásba vételt végző 
szervezethez benyújtani a Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen.

2. § (1) Ha a kérelmező
a) vámtanácsadó a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 207. § (2)–(4) bekezdésében,
b) vámügynök a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 211. § (2)–(4) bekezdésében
foglalt feltételeknek megfelel, továbbá a  bejelentéséhez kapcsolódóan az  1.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
adatokat hiánytalanul megadta, és az 1. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, valamint az 1. § 
(5)  bekezdése szerinti bejelentés esetén az  ott meghatározott dokumentumokat a  bejelentéshez hiánytalanul 
csatolta, akkor a  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  kérelmezőt a  Vtv. 208.  § (1)  bekezdése szerinti 
vámtanácsadói, illetve a Vtv. 211. § (2) bekezdése szerinti vámügynöki nyilvántartásba felveszi.

 (2) Az  1.  § (1) és (5)  bekezdése szerinti bejelentéssel egyidejűleg a  bejelentőnek a Vtv. 208.  § (7)  bekezdése szerinti 
igazolvány (a  továbbiakban: vámtanácsadói igazolvány) és a  Vtv. 211.  § (5)  bekezdése szerinti igazolvány 
(a továbbiakban: vámügynöki igazolvány) kiállításához 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet kell benyújtania.
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 (3) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül gondoskodik 
a  vámtanácsadói vagy vámügynöki igazolvány – kizárólag magyar nyelven történő – elkészítéséről és 
a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről. Az igazolvány kétoldalas, amelynek
a) előlapja

aa) a nyilvántartásba vételt végző szerv megnevezését,
ab) az igazolvány típusát (vámtanácsadói vagy vámügynöki),
ac) a nyilvántartási számot,
ad) az érintett természetes személy azonosító adatait és
ae) az igazolvány számát;

b) hátlapja
ba) a nyilvántartásba vételt végző szerv megnevezését,
bb) az érintett fényképét,
bc) az  érintett nyilvántartásba vételére vonatkozó bejegyzést és az  általa végezhető tevékenység 

megnevezését,
bd) az igazolvány érvényességi idejét, továbbá
be) a kiadmányozó aláírását és a nyilvántartásba vételt végző szervezet bélyegzőlenyomatát

tartalmazza.
 (4) A  vámtanácsadói, illetve a  vámügynöki igazolvány a  kiállítás napjától számított 10 évig, a  Vtv. 209.  §  

(1)–(2)  bekezdése szerinti esetekben a  tevékenység végzésétől történő eltiltás és a  nyilvántartásból való törlés 
időpontjáig érvényes.

3. § (1) A nyilvántartásba vett személy
a) a  vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásnak a  Vtv. 208.  § 

(9) bekezdése szerinti, valamint
b) a  vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének vagy birtokából 

bűncselekmény vagy szabálysértés során történő kikerülésének a Vtv. 208. § (10) bekezdése szerinti
bejelentését az  1.  § (2)  bekezdésében meghatározott adattartalommal és a  nyilvántartási számának megadásával 
köteles megtenni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

 (2) A bejelentő személy a vámtanácsadói, illetve a vámügynöki igazolvány pótlása iránti, a Vtv. 208. § (11) bekezdése 
szerinti kérelmét az 1. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott adattartalommal és dokumentumokkal, illetve az 1. § 
(5)  bekezdése szerinti bejelentés esetén a  Vtv. 207.  § (5)  bekezdése szerinti dokumentumokkal nyújthatja be. 
A  kérelemhez a  bejelentő csatolja a  nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan tényről, körülményről, amely 
az igazolvány pótlását kizárná.

 (3) Ha a  nyilvántartásba vett személy vámtanácsadói, illetve a  vámügynöki igazolványának érvényességi ideje lejár, 
legkorábban a  lejáratot megelőző 60 napon belül kérheti az  igazolványának cseréjét a  2.  § (2)  bekezdése szerinti 
igazolványkép és a cserével érintett korábbi igazolvány megküldése mellett. A kérelemhez csatolni kell a bejelentő 
nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan tényről, körülményről, amely az  igazolvány cseréjét kizárná. 
A megküldött korábbi igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet az új igazolvány kiadásával egyidejűleg 
megsemmisíti.

2. A vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzésére vonatkozó rendelkezések

4. § (1) A  szakmai továbbképzésre kötelezett vámtanácsadó és vámügynök a  Vtv. 208.  § (8)  bekezdése szerinti 
továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpontok megszerzésével teljesíti.

 (2) A  Vtv. 208.  § (8)  bekezdése szerinti továbbképzési időszak tartama 1 év. Az  első továbbképzési időszak 
a nyilvántartásba vétel évét követő év első napjával kezdődik. A továbbképzési év január 1-től december 31-ig tart.

 (3) Egy továbbképzési időszak alatt – az  5–8.  § szerinti továbbképzésben való részvétellel – a  vámtanácsadónak 
összesen legalább 16 kreditpontot, míg a vámügynöknek összesen legalább 12 kreditpontot kell teljesítenie.

5. § (1) Továbbképzésnek minősül a továbbképzési időszakban
a) a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló miniszteri rendelet szerinti képző szervek 

által szervezett, és a nyilvántartásba vételt végző szerv által kreditponttal minősített továbbképzési program, 
valamint
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b) a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint akkreditált 
továbbképző szervezet által szervezett, és a nyilvántartásba vételt végző szerv által kreditponttal minősített 
továbbképzési program.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 8 pont lehet. Az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti ugyanazon továbbképzési program teljesítése – ideértve annak elektronikus változatát is – csak egyszer 
jogosít kreditpontra.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti továbbképzések kreditpont-értékének és oktatási időszakának (a  továbbiakban: 
elszámolhatósági időszak) meghatározása érdekében a  továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jogosult 
(1)  bekezdés szerinti szervezetek (a  továbbiakban: továbbképző szervezet) a  továbbképzési programjukat 
–  minősítésre – a  (4)  bekezdésben meghatározott adattartalmú kérelemmel és az  (5) és (6)  bekezdés szerinti 
dokumentumokkal nyújthatják be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

 (4) A kreditpont-minősítési kérelem tartalmazza:
a) a  továbbképző szervezet nevét, székhelyét, levelezési címét, cégjegyzékszámát vagy egyenértékű hivatalos 

nyilvántartási számát és a  nyilvántartásba vétel évét, 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 
a) vagy b) pontja szerinti típusát,

b) a  minősítésre benyújtott továbbképzési program címét, szakterületét, a  továbbképzés formáját, 
a  továbbképzés időtartamát, az  elszámolhatóság kérelmezett időszakát, a  kapcsolódó információs 
segédanyag bemutatását, a továbbképzésen oktatók név szerinti felsorolását, elektronikus képzési formában 
tervezett megvalósítás esetén a  technikai hátteret bemutató leírást, valamint a  továbbképzési program 
szakmai tartalmának, tematikájának bemutatását legalább 2000, legfeljebb 12 000 karakter terjedelemben,

c) a  továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben a  továbbképző szervezet 
szakmai tevékenységének rövid bemutatását legfeljebb 9000 karakter terjedelemben, a  továbbképzés 
lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek és az  oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszer 
leírását, a  továbbképző szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók 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.

 (5) A  (3) bekezdés szerinti kreditpont-minősítési kérelemhez csatolni kell a  továbbképző szervezet nyilatkozatát arról, 
hogy
a) haladéktalanul bejelenti a  nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, ha a  kérelem vagy a  (6)  bekezdés 

szerinti igazolások 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,
c) a  kérelemben, valamint a  mellékleteiben megadott adatok és benyújtott dokumentumok a  valóságnak 

megfelelnek,
d) a továbbképző szervezet tevékenysége a létesítő okiratában feltüntetett tevékenységek között szerepel,
e) a  (4)  bekezdés d)  pontja esetén az  elektronikus képzési rendszere megfelel a  6.  § (4)  bekezdésében foglalt 

elektronikus továbbképzés feltételeinek, ideértve az  igazolás kiállítását, a  résztvevők nyilvántartását és 
az ellenőrzés módszerét is,

f ) kizárólag a nyilvántartásba vételt végző szerv által elfogadott és (4) bekezdés szerinti továbbképzési program 
teljesítése esetén adja ki a kreditpontról szóló igazolást a továbbképzésben részt vevőnek.

 (6) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell továbbá a kérelemben megjelölt oktató
a) szakirányú felsőfokú végzettségét, valamint releváns szakképesítését igazoló okleveleinek másolatát,
b) részletes szakmai önéletrajzát (különös tekintettel a  kérelemben foglalt témakörnek és szakterületnek 

megfelelő – az  adott továbbképzési évet megelőző 5 évben megszerzett – legalább 3 éves szakmai és 
oktatási gyakorlatra vonatkozóan),

c) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a továbbképző szervezetnél oktatást vállal.
 (7) A (6) bekezdés szerinti dokumentumokat az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott kérelemhez kell 

mellékelni. Ha a (6) bekezdés szerinti dokumentumok adattartalma az adott továbbképzési év során nem változott, 
erről a  továbbképző szervezet a  továbbképzési év során benyújtott további kreditpont-minősítési kérelemben 
tesz nyilatkozatot. Ha a  kérelmező nem nyilatkozik az  adatok változatlanságáról, akkor a  (6)  bekezdés szerinti 
dokumentumokat minden egyes kérelemhez csatolni kell.
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 (8) Az  (1) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, valamint a  teljesített kreditpontok tanúsító igazolásaként 
a  minősített továbbképzési programon való részvételt, a  továbbképző szervezet által kiállított igazolás tanúsítja, 
amely tartalmazza az  igazolás sorszámát, a  továbbképzésre kötelezett nevét, nyilvántartási számát, az  igazolást 
kibocsátó továbbképző szervezet nevét és székhelyét, a  továbbképzés adatait (képzés formája, időtartama, 
helyszíne, időpontja, kezdete és vége), a  teljesített továbbképzési program címét, kreditpont-minősítési 
határozatának számát, elszámolhatósági időszakát, kreditpont értékét, az igazolást kiadó személy nevét, beosztását.

 (9) A  szabályszerűen benyújtott (3)  bekezdés szerinti kérelem alapján a  továbbképzési program szakmai tartalmára, 
aktualitására, időtartamára, a tartalom és az időkeret, a tartalom és a cím összhangjára, valamint a program elméleti 
és gyakorlati jellegére figyelemmel kell a továbbképzési program kreditpont-értékét és elszámolhatósági időszakát 
meghatározni.

 (10) A (3) bekezdés szerinti kérelmet és mellékleteit elektronikus úton kell benyújtani.
 (11) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  minősített továbbképzési programok adatait a  kreditpont-minősítési 

eljárás befejezését követő hónap 15. napjáig közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon, a program kreditpont-
értékével és elszámolhatósági időszakával együtt.

 (12) A  minősített továbbképzési program minősítése az  elszámolhatósági időszak alatt, visszavonás esetén 
a visszavonásig hatályos.

 (13) A  kreditpont-minősítési eljárás során az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.

6. § (1) A továbbképzési programok megvalósíthatók kontakt vagy elektronikus képzés formájában.
 (2) Kontakt képzésnek minősül az  a  továbbképzés, amelynek teljes időtartama alatt a  képzés helyszínén a  résztvevő 

személyesen jelen van.
 (3) Elektronikus képzésnek minősül minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő 

felületen keresztül jut el a képzésben részt vevőhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége 
ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az elektronikus képzés formája e-learning vagy online 
képzés lehet.

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

és befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítése, valamint a  képzésben való folyamatos jelenlétének 
ellenőrzése,

b) elektronikus képzési rendszerének elektronikus naplójában rögzíthető, valamint a  továbbképzésen való 
részvételkor és azt követő 8 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 képzésben 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) ugyanazon, az  adott továbbképzési program kezdetétől, annak befejezéséig tartó időtartam alatt 
csak egy továbbképzési programot kezdett meg, és annak befejezéséig újabb továbbképzési 
programot nem kezdett meg,

bd) a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül teljesítette, 
legkésőbb az adott továbbképzési év utolsó napjáig,

c) a  résztvevő részére a  továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a  továbbképzési program teljes egészének 
teljesítése esetén, a teljesítés b) pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően állítja ki.

 (5) A  megvalósított elektronikus képzésért a  továbbképző szervezet a  továbbképzésben részt vevő személy számára 
csak akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a  továbbképzés teljesítése a  (4)  bekezdés b)  pontjában foglalt 
feltételeknek megfelel.

 (6) A  továbbképzésben részt vevő személy adott évi továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be 
az  elektronikus képzésben való részvételért a  továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha 
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az elektronikus továbbképzést a (4) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint az adott továbbképzési évben 
teljesíti.

7. § (1) A továbbképzés megvalósításával összefüggésben a továbbképző szervezet köteles:
a) a  továbbképzéseket az  e  rendelet, valamint a  kreditpont-minősítési kérelemben rögzített tematika szerint, 

az elszámolhatósági időszakban, oktatásra alkalmas körülmények között, szakirányú felsőfokú végzettséggel 
és legalább 3 éves oktatói gyakorlattal rendelkező oktatókkal, a saját neve alatt szervezni és lebonyolítani,

b) legalább a  továbbképzés időpontját – elektronikus képzés esetén az  elektronikus képzési tevékenység 
megkezdését – megelőző ötödik napon a  (2)  bekezdés szerinti adattartalommal kérelmezni a  tervezett 
továbbképzések kreditpont-minősítését az  egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban 
közzétett címen, és biztosítani a bejelentett továbbképzések ellenőrizhetőségét,

c) a  kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktató személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, 
de legkésőbb a  képzés megkezdése előtt bejelenteni, valamint az  új oktató 5.  § (6)  bekezdésében 
meghatározott dokumentumait az  egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett 
címre megküldeni,

d) elektronikus képzés esetén ellenőrzés céljából folyamatos hozzáférést biztosítani az  elektronikus képzés 
továbbképzési programjához a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára,

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

f ) a  továbbképzéseken a  részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni, amely tartalmazza a  továbbképző szerv 
nevét, címét, a  továbbképzés helyét, időpontját, a  program címét, kreditpont-minősítési határozatának 
számát, az  oktatók nevét, a  résztvevők nevét, nyilvántartási számát, aláírását, elektronikus képzés esetén 
elektronikus naplózással nyilvántartani az elektronikus képzési programot teljesítőket,

g) a  jelenléti ívet a  továbbképzés lebonyolítását követően lezárni, és legkésőbb hét napon belül megküldeni 
a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban 
közzétett címre,

h) az  elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a  továbbképzésen való 
részvételről, a  továbbképzés időpontjáról és a  megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a  képzés 
befejezését követő hónap végéig, a  továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére, az  5.  § 
(8)  bekezdésében meghatározott adattartalommal, elektronikus képzés esetén az  elektronikus képzési 
rendszeren keresztül, utólag nem szerkeszthető formátumban,

i) egyértelműen nyomon követhető módon bemutatni, hogy a  továbbképzésen részt vevő személy mely 
továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást,

j) az  általa vezetett nyilvántartásokat (ideértve a  jelenléti íveket és valamennyi továbbképzéssel összefüggő 
dokumentációt is) legalább 8 évig megőrizni,

k) kontakt képzés esetén a  b)  pont szerint bejelentett időpontban és helyszínen a  továbbképzés teljes 
időtartama alatt az  akkreditált szervezet képviseletére legalább 1 fő részvételét biztosítani a  továbbképzés 
adminisztratív teendőinek ellátására, valamint a  továbbképzés jogszabályi előírásoknak megfelelő 
lebonyolítása érdekében,

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

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kérelemben a  továbbképző szerv nevét, címét, a  témafelelős nevét és 
telefonszámát, a  képzés helyét, a  tervezett létszámot a  továbbképzési program címét, a  továbbképzési program 
kapcsán kibocsátott kreditpont-minősítési határozat számát, a továbbképzés időpontját a pontos dátum és a kezdő 
és végső időpontok feltüntetésével és az oktatók nevét kell megadni.

8. §  A Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítését az 5. § (8) bekezdése szerinti igazolások, 
illetve a  10.  § (2)  bekezdése és a  11.  § (1)  bekezdése szerinti igazolások – Kormányzati Portálon közzétett 
tájékoztatóban megjelölt címre történő – benyújtásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, 
legkésőbb az adott továbbképzési évet követő év január 30-ig.

9. §  A nyilvántartásba vételt végző szervezet az  e  rendelet szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos tevékenységeket, valamint a továbbképzésre vonatkozó követelmények teljesítését ellenőrizheti.
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3. Szakmai rendezvények kreditpont minősítése

10. § (1) Továbbképzési év során teljes napi szakmai rendezvény esetén 2 kreditpont, félnapos szakmai rendezvény 
esetén 1 kreditpont számítható be a  továbbképzés teljesítésébe, ha a  továbbképzésre kötelezett vámszakmai 
érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek tagjaként az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbképzésnek nem minősített 
szakmai rendezvényen részt vesz.

 (2) A  szakmai szervezet tagja az  a  természetes személy, aki a  továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, 
és a  továbbképzési év utolsó napján tagja a  szakmai szervezetnek. A  szakmai szervezet tagjának minősül 
az  a  természetes személy is, akinek foglalkoztatója a  továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és 
a  továbbképzési év utolsó napján tagja a  szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a  szakmai 
szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni. 
A  részvétel igazolására a  szakmai rendezvényen a  vámszakmai érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek által 
kiállított igazolás szolgál, amelyet a továbbképzésre kötelezett személy köteles benyújtani. Az  igazolás az  igazolás 
sorszámát, a  résztvevő nevét, nyilvántartási számát, az  igazolást kibocsátó továbbképző szervezet nevét és 
székhelyét, a szakmai rendezvény adatait (formája, időtartama, helyszíne, időpontja, kezdete és vége), az  igazolást 
kiadó személy nevét, beosztását tartalmazza.

4. Vámszakmai kiadványok kreditpont minősítése

11. § (1) Ha továbbképzésre kötelezett személy az  adott továbbképzési évben valamely, a  (2) és (3)  bekezdés szerint 
kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, 
de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható az  adott évi továbbképzésének teljesítésébe, ha a  továbbképzésre 
kötelezett a  kiadvány megvásárlását igazoló számla másolatát a  kreditpont beszámításra vonatkozó kérelmével 
együtt benyújtja a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

 (2) A vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését a (3)–(5) bekezdés alkalmazásával a nyilvántartásba vételt végző 
szerv végzi, azzal, hogy a vámszakmai kiadvány alatt a (6) bekezdés szerinti kiadványt kell érteni.

 (3) A  vámszakmai kiadványok kiadását végző személyek vagy szervezetek kreditpont-minősítési eljárás keretében 
kérhetik a  vámszakmai kiadványaik kreditpont-értékének megállapítását, a  nyilvántartásba vételt végző 
szervezetnél. A kérelem tartalmazza
a) a  kreditpont-minősítési eljárást kezdeményező, a  kiadvány kiadására jogosult szervezet (a  továbbiakban 

együtt: kiadó) nevét,
b) a kiadó székhelyét, a kiadó levelezési címét,
c) a  kiadó telefonszámát, faxszámát, elektronikus címét, honlapjának címét, felelős vezetőjének nevét, felelős 

vezetőjének elérhetőségét (telefonszám, elektronikus elérhetőség),
d) a kiadvány szerzőjének (szerzőinek) nevét,
e) a  kiadvány címét, megjelenési formáját (papír alapú vagy elektronikus könyv, napi lap, periodika, alkalmi 

kiadvány, egyéb), megjelenésének dátumát és terjedelmét (ív, oldalszám),
f ) a kiadvány hozzáférését elektronikus megjelenési mód esetén, a kiadvány elszámolhatóságának kérelmezett 

időszakát,
g) a kiadó által a kérelemmel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, beosztását, elérhetőségét.

 (4) A  vámszakmai kiadvány minősítéséhez a  kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni a  minősítendő 
kiadvány 2 példányát, illetve elektronikus kiadvány esetében biztosítani kell az ahhoz való hozzáférési jogot.

 (5) A kiadványok legfeljebb 2 kreditpont értékre minősíthetők a releváns szakmai tartalom, az aktualitás, a terjedelem, 
a  tartalom és terjedelem összhangja, valamint az  elméleti és gyakorlati jelleg alapján. A  szakmai folyóirat és 
a  folyóirat jelleggel megjelenő elektronikus információs eszköz, web alapú alkalmazás esetében kreditpont érték 
legalább fél éves előfizetés esetére állapítható meg.

 (6) Vámszakmai kiadvány a  vámtanácsadók vagy vámügynökök továbbképzése szempontjából releváns tartalmat 
hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, vámszakmai ismereteket tartalmazó 
kiadvány – ideértve a  szakkönyvet, valamint a  minősítési kérelem benyújtását megelőző legalább 24 hónapon 
keresztül legalább negyedévente folyamatosan megjelenő vámszakmai folyóiratot is – vagy releváns vámszakmai 
ismereteket közvetítő információs eszköz, web alapú alkalmazás.



36304 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 209. szám 

5. Az igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A  vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartásba való felvételért, a  vámtanácsadói, illetve vámügynöki 
igazolvány pótlásáért, a  nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért és a  kérelemre történő nyilvántartásból 
való törlésért, a nyilvántartásba vételt, az  igazolvány cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az  igazolvány 
pótlását, az adatok módosítását, valamint a nyilvántartásból való törlést kérő nyilvántartásban szereplő természetes 
személynek, továbbá a  tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának 
bejelentésével összefüggő eljárás lefolytatásáért, a bejelentést tevő természetes személynek igazgatási szolgáltatási 
díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg. A vámtanácsadói és vámügynöki 
tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vételéhez külön-külön kell a díjat megfizetni.

 (2) A vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység nyilvántartásba vételi eljárás díja 8000 forint.
 (3) A  vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány pótlásának, az  új igazolvány kiállítását eredményező 

adatmódosításnak, valamint a  kérelemre történő nyilvántartásból való törlésnek a  díja 3000 forint. Ha 
az  adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a  nyilvántartásban szereplő adatváltozás 
átvezetésének díja 2000 forint.

 (4) A  vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának 
bejelentése alapján történő nyilvántartásba vételi eljárás díja 7000 forint.

 (5) Az  5.  § (3)  bekezdése és a  11.  § (3)  bekezdése alapján kreditpont-minősítési kérelmet benyújtó továbbképző 
szervezetnek a  kreditpont-minősítési eljárásért az  eljárás kezdeményezésével egyidejűleg igazgatási szolgáltatási 
díjat kell fizetnie. A kreditpont-minősítési eljárás díja 7000 Ft, amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön 
kell megfizetni.

 (6) A  (2)–(5)  bekezdés szerinti díjat a  Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára, 
az  e  célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti 
átutalással kell megfizetni.

 (7) A (2)–(5) bekezdés szerinti díj az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevétele.
 (8) Ha a  kérelem és a  befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az  ügyfél a  (2)–(5)  bekezdésben 

meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.
 (9) A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.
 (10) A  díjfizetés vonatkozásában az  illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Itv.) 28.  § (2) és 

(3)  bekezdésében, 31.  § (1) és (3)  bekezdésében, valamint 73/A.  §-ában foglaltakat, a  mulasztási bírságra az  Itv. 
82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

6. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

14. §  E rendelet rendelkezéseit a 2018. május 18-át követően benyújtott vámtanácsadói, vámügynöki nyilvántartásba való 
felvételre vonatkozó bejelentésekre is alkalmazni kell.

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) Ez a rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 10-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 18. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 8.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18.  § (8)  bekezdése szerinti vizsgaközponti feladatok 
ellátására 2019. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (a továbbiakban: vizsgaközpont) jelöli ki, amely országos működési területtel jár el.

 (2) A vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:
a) végzi a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét,
b) végzi a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét,
c) végzi a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát,
d) részt vesz a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének engedélyeztetésével 

kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
e) részt vesz a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 

utánképzésével, vizsgáztatásával, továbbá a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával kapcsolatos 
jogszabálytervezetek véleményezésében,

f ) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb 
szervezetekkel, illetve testületekkel.

 (3) A  vizsgaközpont a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8.  §-ában meghatározott 
adatokat – díjmentesen – igényelheti a  közúti közlekedési nyilvántartásból a  pályaalkalmassági, képzési, 
utánképzési és vizsgáztatási feladatai ellátásához. A  vizsgaközpont a  közúti közlekedési nyilvántartásból átvett 
személyes adatot az érintett személlyel kapcsolatban ellátott feladatának befejezését követő 6 hónapig kezelheti.

2. § (1) A  közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest 
megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, 
valamint a  közlekedésért felelős miniszter, közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18.  § (8)  bekezdésében 
meghatározott feladatait – a 8. §-ban foglaltak figyelembevételével – 2019. január 1. napjától a vizsgaközpont látja 
el. A feladatátadás kiterjed az átvételre kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb 
feladatokra, jogosultságokra, kötelezettségekre, továbbá valamennyi, az  átvételre kerülő feladat ellátását szolgáló 
jogviszonyra és a feladat ellátása során keletkezett iratanyagra.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatátvétel a  feladatátadással érintett szervek által e  rendelet hatálybalépését 
megelőzően kiadott engedélyek, hatósági jogkörben hozott döntések és keletkezett dokumentumok érvényességét 
nem érintik.

 (3) A  2018. december 31. napján fennálló kormányzati, állami szolgálati jogviszony munkaviszonnyá átalakulása 
tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 72. §-ában foglaltakat – a 9. §-ban foglalt 
eltéréssel – kell alkalmazni.

3. §  A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest 
megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, 
valamint a  közlekedésért felelős miniszter, közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18.  § (8)  bekezdésében 
meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett, a  hatósági nyilvántartásaiban kezelt adatokat, 
valamint irattárában 2018. december 31. napján fellelhető iratokat a vizsgaközpont jogosult kezelni.

4. § (1) A 2018. december 31. napján folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások tekintetében
a) a  közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, 

Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi 
Hivatala előtt folyamatban lévő ügyek vonatkozásában a  hatósági eljárás lefolytatására a  közlekedésért 
felelős miniszter,

b) a  pályaalkalmassági vizsgálatok tekintetében folyamatban lévő hatósági eljárások tekintetében 
a vizsgaközpont

jogosult 2019. január 1. napjától eljárni.
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 (2) A  folyamatban lévő pályaalkalmassági hatósági eljárások lezárása, valamint azok – elsőfokú ügyekben – 
a  vizsgaközponthoz, a  másodfokú ügyek tekintetében a  másodfokú bizottsághoz történő áttétele iránt 
a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár intézkedik.

 (3) A  folyamatban lévő – különösen a  vizsgáztatással összefüggő, illetve pályaalkalmassági – hatósági eljárásokban 
megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakat a  feladat átadás-átvétel nem érinti, az  ügyfelek részéről ezzel 
kapcsolatban újabb kötelezettség nem keletkezik, ezen díjbevételek a  vizsgaközpont bevételét képezik, azzal, 
hogy a  2018.  december  31. napjáig az  átadó szerv előtti eljárással kapcsolatban befizetett díjak tekintetében 
a közlekedésért felelős miniszter és a vizsgaközpont 2019. február 28. napjáig egymással elszámol. A 2019. január 1. 
napját követően indult és a vizsgaközpont által lefolytatandó eljárásokért fizetendő díjak a vizsgaközpont bevételét 
képezik.

 (4) A  2019. január 1. előtt az  átadással érintett feladatok tárgyában indult, folyamatban lévő peres és nemperes 
eljárásokban jogutód a közlekedésért felelős miniszter.

5. § (1) A vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához szükséges, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a  központi 
szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó 
szakrendszerek használatát a közlekedésért felelős miniszter biztosítja a vizsgaközpont részére.

 (2) A feladatátadó szerv 2019. július 31. napjáig köteles a vizsgaközpont számára a feladatainak maradéktalan ellátása 
érdekében, az  ahhoz szükséges eszközök – ideértve különösen az  informatikai eszközök, hálózatok, használatát, 
annak ellátásához szükséges irodai eszközöket, a  vizsgáztatás lefolytatásához szükséges eszközöket, utóbbi 
körében a  tanpálya – használatát biztosítani. A  használatból eredő költségek tekintetében a  vizsgaközpont 
az informatikai szolgáltatások esetén a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 
kormányrendelet, míg egyéb beszerzés estén a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló kormányrendelet 
rendelkezései alapján a központi szolgáltatóval, illetve a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal elszámol.

6. §  Az 1.  § (2)  bekezdésében foglalt közfeladatainak ellátásával összefüggésben a  vizsgaközpont jogosult a  feladatok 
ellátását szolgáló ingatlanok, tárgyi eszközök – ideértve a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szolgáltatások – 2019. július 31. napjáig történő 
használatára, a  használatból adódóan felmerülő költségek 2019. november 30. napjáig történő utólagos 
elszámolásával. Ennek érdekében az  átadó szerv 2018. december 31-ei fordulónappal tételes leltárt köteles 
készíteni az átvevő szerv részére, amelyet legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles az átvevő szerv részére átadni. 
A feladat átadás-átvétellel összefüggő ingatlanok, tárgyi eszközök végleges átadására, azok vagyonjogi kérdéseinek 
rendezésére vonatkozó megállapodást az érintettek legkésőbb 2019. július 31. napjáig megkötik.

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

8. § (1) A  2.  § (1)  bekezdésében foglalt átadás-átvételi eljárás lezárásáig a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
18. § (8) bekezdésében a vizsgaközpont számára meghatározott feladatok ellátása feltételeinek a megteremtésében 
a  megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az  Érdi Járási Hivatal, valamint Budapest 
fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala közreműködik.

 (2) A 2. § (3) bekezdésében foglalt jogviszonyváltásra a 2. § (1) bekezdésében foglalt átadás-átvételi eljárás lezárását, 
illetve az (1) bekezdés szerinti közreműködői feladatok átadását követően, 2019. február 28. napján kerül sor.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 285/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a vizsgaközpont kijelölésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 40. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott 
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a  meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 
szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 3.  § (3a) bekezdése helyébe a  következő rendelkezés 
lép:
„(3a) A  járművezető vizsgabiztosok, a  szakoktatók és az  iskolavezetők képzését és továbbképzését – a  közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján – a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság végzi a  képzésre, továbbképzésre vonatkozó ügyviteli, dokumentálási, tantervi és vizsgakövetelmények, 
valamint egyéb szabályzatok alapján.”

3. § (1) Az R2. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzése, továbbképzése, utánképzése 
és vizsgáztatása, továbbá az  iskolavezetői, a  szakoktatói és a  vizsgabiztosi tevékenység ellenőrzése során 
a  vizsgaközpont ellenőrzi a  tevékenység végzéséhez meghatározott feltételek és előírások megtartását, amelyet 
az ellenőrzés alá vont szervezet, személy köteles tűrni, azt nem gátolhatja, nem akadályozhatja.”

 (2) Az R2. 6.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  vizsgaközpont képzésfelügyeleti tevékenysége során készített jegyzőkönyvet, feljegyzést – amennyiben 
az hatósági eljárás lefolytatását teszi szükségessé – megküldi a hatósági eljárás lefolytatására illetékes közlekedési 
hatóság részére.”

 (3) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vizsgáztatás rendszeresen és folyamatosan ellátandó ellenőrzéséhez szükséges, a vizsgáztatással kapcsolatos 
információkat – a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján meghatározottak szerint – a  vizsgaközpont az  ellenőrzésre 
jogosult hatóság rendelkezésére bocsátja.”

4. § (1) Az R2.
a) 5. § (2) bekezdésében a „közlekedési hatóság által” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont által” szöveg,
b) 5. § (5) bekezdésében az „aki a Kt. szerinti alapfokú iskolai végzettséget és az elsősegély-nyújtási ismeretek 

elsajátítását tanúsító igazolást megszerezte” szövegrész helyébe az „aki a Kt. szerinti alapfokú iskolai végzett 
megszerezte” szöveg,

c) 6. § (2b) bekezdés c) pontjában a „közlekedési hatóság” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont” szöveg,
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d) 6. § (6) bekezdésében a „közlekedési hatóságnak” szövegrész helyébe a „vizsgaközpontnak” szöveg,
e) 6/A. § (2) bekezdésében a „közlekedési hatóság” szövegrészek helyébe a „vizsgaközpont” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az R2.
a) 2. § (1) bekezdés 3. pontja,
b) 6. § (3a) bekezdése.

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 30.  § (1)  bekezdésben a  „közlekedési hatóság végleges határozata alapján” szövegrész helyébe 

a „vizsgaközpont által kiállított pályaalkalmassági vélemény alapján” szöveg,
b) 113. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „pályaalkalmassági minősítésről szóló határozatot, vagy annak 

igazolását is” szövegrész helyébe a „pályaalkalmassági minősítésről szóló határozatot, annak igazolását, vagy 
a pályaalkalmassági véleményt is” szöveg

lép.

4. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (2) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)
„10. a  közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a  közúti közlekedési szakemberek 
képzésének és továbbképzésének engedélyezésével, ezen engedélyek felfüggesztésével és visszavonásával, 
a  szakoktatói, az  iskolavezetői és a  vizsgabiztosi tevékenység engedélyezésével, az  engedély felfüggesztésével és 
visszavonásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, ideértve a  képzési, továbbképzési, utánképzési, szakoktatói, 
vizsgabiztosi, iskolavezetői tevékenység ellenőrzéséhez és szakfelügyeletéhez kapcsolódó bírságolást; 
továbbá a  vizsgabiztosi, a  szakoktatói és az  iskolavezetői névjegyzék vezetése, az  engedélyezett képző szervek 
nyilvántartása;”
(során)

 (2) Az R3. 4. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatához kapcsolódó közlekedéspszichológiai igazságügyi 
szakértői vizsgálatokat a Kkt. 18. § (8) bekezdése alapján kijelölt szervezet végzi.”

7. §  Az R3. 5. § c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére, utánképzésére és 
vizsgáztatására vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzési, továbbképzési, utánképzési, vizsgáztatási, 
képesítési követelményrendszer figyelembevételével meghatározza:)
„cb) az elméleti és gyakorlati vizsgakövetelményeket, az alkalmazandó vizsgafeladatokat, a vizsgáztatásra alkalmas 
vizsgahelyszíneket és vizsgaútvonalakat,”

8. §  Az R3. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § A  pályaalkalmassági vizsgálatok Kkt. 18.  § (8)  bekezdése szerinti vizsgaközpont által meghatározott 
módszertanát a miniszter hagyja jóvá.”

9. § (1) Az R3. 4. § (8) bekezdésében a „4. § (2a) bekezdés b), d) és f ) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § (2a) bekezdés  
b) és d) pontjában” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R3.
a) 4. § (2) bekezdés 9. pontjában az „és vizsgáztatásával” szövegrész,
b) 4. § (2) bekezdés 11. pont a) alpontjában a „valamint vizsgáztatásával” szövegrész,
c) 4. § (2a) bekezdés f ) pontja,
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d) 4. § (4) bekezdés 5. pontja,
e) 5. § b) pontjában a „lebonyolítja a vizsgáztatást, felügyeli” szövegrész.

5. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 
2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  vizsgaközpont a  pályaalkalmassági vizsgálatot a  kérelem, illetve a  megkeresés beérkezését követő naptól 
számított 60 napon belül folytatja le.”

11. § (1) Az R4. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki.
„(1a) Időszakos pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a  megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére 
megállapított pályaalkalmassági minősítés érvényesítéséhez.”

 (2) Az R4. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges)
„d) a gépjárművezető munkáltatójának írásban indokolt kezdeményezésére, amennyiben a gépjármű tevékenysége 
közúti közlekedésbiztonsági szempontból arra alapos indokot szolgáltat,”

 (3) Az R4. 3. § (5) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:
„(5) A pályaalkalmassági minősítés – a 10/C. §-ban foglalt pályaalkalmasságot korlátozó vagy kizáró okok alapján – 
1–5 évig terjedő időtartamra korlátozható, a  korlátozás hiányában az  érvényesség – a  (7)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – az alkalmatlanság megállapításáig áll fenn.”

12. §  Az R4. 4. §-a a következő(1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Pályaalkalmassági vizsgálatra jelentkezni webes felületen, postai úton vagy a  vizsgaközpont által 
meghatározott ügyfélfogadási időben, a vizsgaközpontnál személyesen lehet.
(1b) Előzetes és időszakos pályaalkalmassági vizsgálatra webes felületen történő jelentkezés, időpont foglalás 
abban az esetben érvényes, ha a jelentkezéstől számított harmadik munkanapon a díj átutalással befizetésre kerül 
a vizsgaközpont részére. Ennek elmaradása esetén a vizsgaközpont a foglalt időpontot törli, újabb időpont foglalása 
csak a díj megfizetését követően lehetséges.
(1c) Amennyiben a gépjárművezető jelentkezését postai úton küldi meg, a vizsgálat időpontjáról a vizsgaközpont 
legalább tizenöt nappal a vizsgálat időpontja előtt írásban értesíti. Személyesen jelentkezni ügyfélfogadási időben 
a vizsgaközpontnál lehet.
(1d) Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra a  kezdeményező vagy a  megkereső szerv írásbeli megkeresése 
alapján, továbbá a  3.  § (2)  bekezdés a)  pontja esetén a  vizsgaközpont által a  gépjárművezető rendelkezésére 
bocsátott jelentkezési lappal lehet.”

13. §  Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  pályaalkalmassági vizsgálat során a  gépjárművezető egészségi alkalmatlanságának gyanúja merül fel, 
a vizsgaközpont a gépjárművezető soron kívüli orvosi vizsgálatát kezdeményezheti.”

14. §  Az R4. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  vizsgaközpont a  pályaalkalmassági minősítésről kiállított – a  (2)  bekezdésben meghatározottak szerinti 
adattartalmú – pályaalkalmassági véleményt a  vizsgálat lefolytatását követő 15 napon belül írásban közli 
a gépjárművezetővel és azzal, aki a gépjárművezető pályaalkalmassági vizsgálatát kezdeményezte.
(2) A gépjárművezető a pályaalkalmassági vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a vizsgaközpontnál 
kezdeményezheti a  pályaalkalmassági minősítés felülvéleményezését, amelyről a  jelentkezőt a  pályaalkalmassági 
véleményben tájékoztatni kell.
(3) A  felülvizsgálati kérelmet a  vizsgaközpontnál kell benyújtani, a  vizsgaközpont által a  gépjárművezető 
rendelkezésére bocsátott nyomtatványon, vagy egy kérelemben, mely tartalmazza a  gépjárművezető nevét, 
születési dátumát, a sérelmezett pályaalkalmassági vélemény számát, továbbá a felülvizsgálat indokát, valamint azt, 
hogy a felülvizsgálatról szóló értesítést mely címre kéri.
(4) A felülvizsgálati kérelmet egy háromtagú bizottság (a továbbiakban: másodfokú bizottság) bírálja el, amelynek 
eljárására irányadóak az  elsőfokú vizsgálatra vonatkozó szabályok. A  pályaalkalmassági minősítés tekintetében 
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a  másodfokú véleményezésében nem vehet részt a  pszichológus, aki a  kérelmező pályaalkalmassági minősítését 
első fokon végezte vagy abban közreműködött.
(5) A felülvizsgálati kérelem alapján indult eljárásban, a másodfokú bizottság a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől 
számított 30 napon belül, amennyiben újabb vizsgálat lefolytatása vált szükségessé, úgy a  vizsgálat lefolytatását 
követő 15 napon belül állítja ki a  pályaalkalmassági véleményt. A  véleményt közölni kell a  gépjárművezetővel, 
valamint azzal, aki az eljárást kezdeményezte.”

15. §  Az R4. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § A  vizsgaközpont – a  3.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján megállapított alkalmas minősítést kivéve – 
a  pályaalkalmassági vizsgálat során hozott vizsgálati eredményéről a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 
1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontjában foglaltaknak megfelelően a közúti közlekedési 
nyilvántartó szervet elektronikus úton értesíti.”

16. § (1) Az R4. 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályaalkalmassági minősítés az alábbi okmányokkal igazolható:)
„a) PÁV vagy a közlekedési hatóság határozata, vizsgaközpont pályaalkalmassági véleménye,”

 (2) Az R4. a következő 10/A–10/C. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A pályaalkalmassági minősítés során a vizsgaközpont a pályaalkalmassági vizsgálatot a  jelentkezésnek 
megfelelő alkalmassági kategóriára meghatározott követelmények szerint végzi.
(2) A pályaalkalmasságot megállapító pszichológusnak az egyéni adottságok figyelembevételével, minden esetben 
egyedi elbírálás alapján kell véleményt alkotnia a  vizsgált személy pályaalkalmasságáról és a  pályaalkalmassági 
minősítés során általános szabályként a következőket kell figyelembe vennie.
(3) A  pályaalkalmasság megítélésénél minden esetben mérlegelni kell, hogy a  vizsgált személy – a  nála esetleg 
észlelt kedvezőtlen egyéni jellemzők ellenére is – képes-e kellő biztonsággal és felelősséggel részt venni 
gépjárművezetőként a közúti közlekedésben.
(4) Az I., II. és III. alkalmassági kategóriában a gépjárművezető pályaalkalmasságának megítélésénél figyelembe kell 
venni, hogy a gépjármű-vezetési tevékenység sajátos követelmények és feltételek között történik. Megkülönböztető 
jelzéseket használó, közúti közlekedési szolgáltatás keretében személy- és áruszállítást végző, nemzetközi közúti 
közlekedésben részt vevő, veszélyes árut szállító gépjármű vezetése. Olyan egyéni jellemző kombinációk esetében, 
amelyek a  további kedvezőtlen változásra utalnak és így a  jövőben a  biztonságos közlekedést veszélyeztetik, 
alkalmatlanságot kell megállapítani. Figyelembe kell venni továbbá, hogy az  ilyen gépjárművezetőnek 
az időjárástól, napszaktól, útviszonyoktól, közlekedési körülményektől függetlenül kell járművet vezetnie.
(5) A  IV. alkalmassági kategóriában a  gépjárművezető pályaalkalmassági megítélésénél figyelembe kell venni, 
hogy a  gépjárművezető nem az  I–III. alkalmassági kategóriába tartozó, előzetes alkalmassági vizsgálati körbe 
sorolt, differenciált és fokozottabb pszichológiai követelményeket támasztó, gépjárművezetéssel kapcsolatos 
tevékenységeket végzi. Az  alkalmasság megállapításához elégséges, ha a  gépjárművezető az  alapvető, 
a  közlekedésben való biztonságos részvételhez szükséges, legfontosabb képességekkel, személyiségjegyekkel 
rendelkezik.
(6) Az  I. alkalmassági kategóriában a  gépjárművezető pályaalkalmasságának megítélésénél figyelembe kell venni, 
hogy feladata ellátásának velejárója a közlekedési szabályoktól eltérő vezetési mód megválasztásának lehetősége, 
és így részvétele a közúti közlekedésben a megszokottnál nagyobb objektív kockázattal jár.
(7) A  II. alkalmassági kategóriában a  gépjárművezető pályaalkalmasságának megítélésénél figyelembe kell venni 
a  jelentkező speciális járulékos megterheléseket és a  hibás gépjárművezetői magatartás következményeinek 
várható súlyosságát. Ennek keretében kiemelten vizsgálni kell, hogy
a) a szállított személyek számának változása (növekedése) miként hat a gépjárművezető pszichés igénybevételére, 
megterhelésére (különösen autóbusz, trolibusz esetében),
b) a  gépjárművezető a  biztonságos gépjárművezetés követelményeinek teljesítésén túlmenően képes-e 
az utasokkal megfelelően foglalkozni (különösen taxi, autóbusz, trolibusz esetében),
c) a gépjárművezető hogyan alkalmazkodik a megszokottól eltérő közlekedési feltételekhez (különösen hosszú utak, 
monotónia, telítődési hatások esetében).
(8) A  vezetői engedéllyel már rendelkező gépjárművezető pályaalkalmasságának elbírálása során figyelembe 
kell venni a  járművezetésben szerzett gyakorlatot, a  közlekedési helyzetekhez, viszonyokhoz, a  közlekedés egyéb 
résztvevőihez kialakult alkalmazkodást.
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(9) Az  időszakos minősítésre irányuló pályaalkalmassági vizsgálatnál a  közlekedési előéletre vonatkozó objektív 
adatokat is figyelembe kell venni.
10/B.  § (1) A  pályaalkalmasság elbírálása során a  gépjárművezető minősítésekor a  10/C.  § (1)  bekezdés a)–e) és 
10/C.  § (1)  bekezdés i)–j)  pontjaiban meghatározott korlátozó vagy kizáró okok megállapítása esetén az  e  célra 
kifejlesztett műszerekkel megállapított pályaalkalmassági vizsgálati eredményeket kell figyelembe venni.
(2) A műszeres vizsgálati eredmények értékelésénél és értelmezésénél a vizsgálati eredmények eloszlása, a beválási 
adatokkal és a  balesetezési gyakorisággal való kapcsolata alapján meghatározott veszélyeztetettségi szintek 
figyelembevételével kell eljárni, különösen a 10/C. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben.
(3) A 10/C. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott korlátozó vagy kizáró ok vizsgálatára előzetes szűrőeljárást 
kell alkalmazni. A  járművezetésre való alkalmasságot kizáró szint gyanúja esetén kiegészítő vizsgálatokat kell 
végezni.
(4) A 10/C. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott korlátozó vagy kizáró ok vizsgálata két szakaszban történik:
a) előzetes szűrés,
b) részletes személyiségvizsgálat.
(5) A 10/C. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott korlátozó vagy kizáró ok vonatkozásában a gépjárművezető 
műszeres és személyiségvizsgálati eredményeit együttesen kell figyelembe venni.
(6) A  pályaalkalmassági vizsgálatoknak ki kell terjednie minden korlátozó vagy kizáró ok csoportra, kivéve, ha 
az alapképességek vizsgálata során egyértelműen azonosítható egy vagy több kizáró ok csoport.
(7) A  rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatok kiegészülnek a  10/C.  § (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott 
korlátozó vagy kizáró ok feltárására irányuló részletes vizsgálattal.
(8) A  10/C.  § (1)  bekezdés g) és a  10/C.  § (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott korlátozó vagy kizáró okra 
irányuló vizsgálatok eredményeit a  pszichológus a  közlekedési magatartásra gyakorolt befolyásuk jellege és 
mértéke alapján értelmezi.
(9) A  pályaalkalmassági vizsgálatot végző pszichológus szélsőséges vagy ellentmondásos esetben az  egyes 
részvizsgálatokat megismétli, illetőleg kiegészítő vizsgálatokat végez.
(10) A  pályaalkalmassági vizsgálatoknál figyelembe kell venni a  gépjárművezető közlekedési előéletét, amely 
a vizsgálati módszer együttes – esetenkénti – egyéni meghatározását teszi szükségessé.
(11) A  pályaalkalmassági vizsgálatnak ki kell terjednie a  gépjárművezető közlekedésbiztonság szempontjából 
releváns képességeinek, személyiségvonásainak és viselkedési beállítódásainak vizsgálatára. A közlekedéshez való 
alkalmazkodást befolyásoló személyiségjegyek feltárásához az  e  célra kifejlesztett közlekedés-specifikus kérdőíves 
és egyéb módszerek használhatók.
10/C. § (1) A pályaalkalmasságot korlátozó vagy kizáró okok a következők:
a) elégtelen észlelési teljesítmény,
b) a közlekedési helyzetek biztonságos megoldásához szükséges felismerési és döntési képesség hiánya vagy nem 
kielégítő szintje,
c) a jármű irányításához szükséges mozgási képességek hiánya vagy nem kielégítő szintje,
d) a figyelmi teljesítmény nem kielégítő szintje
e) az észlelési, a döntési és a mozgási tevékenység összerendezettségének hiánya,
f ) az értelmi működések nagymértékben csökkent szintje, ezen belül kiemelten ennek a gyakorlati gépjárművezetői 
tevékenységben való megnyilvánulása,
g) a  közlekedési magatartást befolyásoló személyiségvonások, amelyek fokozott baleseti veszélyeztetettségre 
utalnak,
h) a gépjárművezetői teljesítmény szélsőséges ingadozása, terhelés, fáradtság vagy monotónia hatására,
i) a jármű vezetéséhez szükséges jártasságok és készségek elsajátítására való képtelenség,
j) a pszichés kifáradás,
k) foglalkozási (életkori) sajátosságokból eredő, kedvezőtlen személyiségkép.”

17. § (1) Az R4.
a) 3.  § (3)  bekezdésében „a pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított minősítés a  következő alkalmassági 

kategóriákra vonatkozhat” szövegrész helyébe „a gépjárművezető pályaalkalmassági szempontból:” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdés a)–c) pontjában a „vezetésre” szövegrész helyébe a „vezetésére” szöveg,
c) 3.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „vezetésre” szövegrész helyébe a  „vezetésére alkalmasnak vagy 

alkalmatlannak minősíthető” szöveg,
d) 4. § (1) bekezdésében a „közlekedési hatósághoz” szövegrész helyébe a „vizsgaközponthoz” szöveg,
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e) 6. § (3) bekezdésében a „közlekedési hatóság” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont” szöveg,
f ) 6. § (4) bekezdésben a „közlekedési hatóság” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont” szöveg,
g) 9. §-ában az „a végleges határozatban” szövegrész helyébe az „a pályaalkalmassági véleményben” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti
a) az R4. 2. § (2) és (3) bekezdése,
b) az R4. 1. melléklete.

6. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 4. § (2) bekezdés a) pontja 2019. március 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 285/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. számú mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:
[A B

A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése Illetékes állami szerv]

„12. Közlekedéspszichológiai kérdések, vizsgálatok KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”

A Kormány 286/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a 48. számú főút Debrecen lakott terület határa, 3+500 km szelvény és Nyírábrány (Országhatár)  
30+006 km szelvény közötti szakasz nyomvonalának megállapításáról

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

1. § (1) A  48. számú főút Debrecen lakott terület határa, 3+500 km szelvény és Nyírábrány (Országhatár) 30+006  km 
szelvény közötti szakasza nyomvonalát meghatározó tengelyét (az egymástól legfeljebb 100 méteres távolságban 
lévő tengelypontok ábrázolásával) az 1. melléklet szerinti, M = 1 : 10 000 léptékű áttekintő térképek tartalmazzák.

 (2) Az  1.  mellékletben szereplő tengelypontok Egységes Országos Vetületi Rendszer (a  továbbiakban: EOV) 
koordinátáit, valamint a  Global Positioning Systemnek (GPS) a  World Geodetic System 1984 (WGS84) szerinti 
földrajzi (a  továbbiakban: WGS84) koordinátáit a  2.  melléklet határozza meg azzal, hogy az  1. és a  2.  melléklet 
közötti vagy az EOV és a WGS84 koordináták közötti eltérés esetén a  tengelypontok EOV koordinátái tekintendők 
irányadónak.

 (3) A  48. számú főút Debrecen lakott terület határa, 3+500 km szelvény és Nyírábrány (Országhatár) 30+006  km 
szelvény közötti szakasza nyomvonala a tengelypontokban az út tengelyére merőlegesen, a 2. §-ban meghatározott 
távolságban felvett pontok által meghatározott terület, az 1. melléklet szerint.

 (4) Az  e  rendelettel megállapított nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a  3.  melléklet tartalmazza. 
A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvényben foglalt, az  ingatlanokat érintő tilalmakat és korlátozásokat 
a  3.  mellékletben szereplő ingatlanok 1.  melléklet szerinti térképeken jelölt nyomvonallal érintett területsávja 
tekintetében kell alkalmazni.
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 (5) Ha a 3. mellékletben szereplő ingatlanok helyrajzi száma e rendelet hatálybalépését követően változik meg, akkor 
a (4) bekezdésben foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet 
az 1. melléklet szerinti térképeken jelölt nyomvonallal érintett területsáv érint.

2. §  A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága a P1 ponttól P267 pontig, PJ1 ponttól 
PJ3 pontig, PB1 ponttól PB4 pontig és KP1 ponttól KP4 pontig a 2. mellékletben méterben meghatározott távolság.

3. §  A megállapított nyomvonallal érintett területsáv védettségének időtartama e rendelet hatálybalépésétől számított 
két év.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 286/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 48. számú főút Debrecen lakott terület határa, 3+500 km szelvény és Nyírábrány (Országhatár) 
30+006 km szelvény közötti szakasza nyomvonala  
és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

I. rész

II. rész
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2. melléklet a 286/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 48. számú főút Debrecen lakott terület határa, 3+500 km szelvény és Nyírábrány (Országhatár) 
30+006 km szelvény közötti szakasza tengelypontjainak koordinátái és a nyomvonal határpontjainak 
tengelytől mért távolsága

1

A B C D E F G

Pont száma EOV Y EOV X
GPS Φ  (Szélesség) GPS Λ  (Hosszúság) Távolság (m)

Tizedes fok (WGS’84) Északra Délre

2 P1 848567,808 246393,521 47,53132360 21,68511988 8,0 11,6

3 P2 848666,989 246406,235 47,53140780 21,68644204 7,4 20,1

4 P3 848766,306 246417,899 47,53148250 21,68776555 9,0 20,0

5 P4 848865,657 246429,270 47,53155455 21,68908937 10,1 20,0

6 P5 848965,009 246440,642 47,53162659 21,69041321 10,9 20,0

7 P6 849064,433 246451,345 47,53169258 21,69173771 11,9 25,0

8 P7 849164,015 246460,476 47,53174437 21,69306361 10,6 25,0

9 P8 849263,759 246467,530 47,53177743 21,69439072 11,2 30,0

10 P9 849363,703 246470,702 47,53177552 21,69571875 8,9 40,0

11 P10 849463,694 246469,987 47,53173863 21,69704565 9,3 39,9

12 P11 849563,581 246465,377 47,53166675 21,69836942 8,9 39,9

13 P12 849663,213 246456,887 47,53156005 21,69968805 8,8 39,9

14 P13 849762,441 246444,531 47,53141870 21,70099956 10,0 39,8

15 P14 849861,385 246430,037 47,53125821 21,70230634 10,7 29,8

16 P15 849960,328 246415,536 47,53109764 21,70361310 10,4 30,0

17 P16 850059,271 246401,036 47,53093706 21,70491985 11,2 29,8

18 P17 850158,214 246386,535 47,53077646 21,70622659 10,6 29,8

19 P18 850257,157 246372,034 47,53061584 21,70753332 10,8 34,8

20 P19 850356,100 246357,534 47,53045522 21,70884004 11,4 29,8

21 P20 850455,043 246343,033 47,53029458 21,71014676 12,6 34,8

22 P21 850553,986 246328,533 47,53013392 21,71145346 12,9 24,8

23 P22 850652,929 246314,032 47,52997325 21,71276016 8,7 24,8

24 P23 850751,872 246299,531 47,52981256 21,71406686 9,3 24,8

25 P24 850850,816 246285,031 47,52965186 21,71537355 10,9 24,8

26 P25 850949,759 246270,531 47,52949115 21,71668023 9,5 24,8

27 P26 851048,734 246256,250 47,52933239 21,71798742 9,1 24,9

28 P27 851146,464 246242,500 47,52917876 21,71927832 8,7 7,9

29 P28 851245,496 246228,623 47,52902358 21,72058644 6,9 8,6

30 P29 851344,529 246214,746 47,52886838 21,72189456 12,5 8,9

31 P30 851443,561 246200,869 47,52871317 21,72320267 12,1 9,2

32 P31 851542,594 246186,992 47,52855794 21,72451077 15,2 9,5

33 P32 851641,626 246173,115 47,52840270 21,72581886 24,1 9,8

34 P33 851740,659 246159,238 47,52824745 21,72712695 34,3 10,1

35 P34 851839,691 246145,361 47,52809218 21,72843503 40,2 10,4

36 P35 851938,723 246131,484 47,52793689 21,72974309 40,0 13,2

37 P36 852037,756 246117,607 47,52778161 21,73105108 22,7 12,4

38 P37 852136,789 246103,732 47,52762632 21,73235915 20,0 11,6

39 P38 852235,897 246090,407 47,52747592 21,73366845 11,2 11,4
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40 P39 852335,133 246078,073 47,52733439 21,73497989 20,2 24,9

41 P40 852434,422 246066,173 47,52719672 21,73629223 20,2 24,9

42 P41 852533,711 246054,273 47,52705903 21,73760457 20,2 24,9

43 P42 852633,001 246042,374 47,52692135 21,73891691 20,2 24,9

44 P43 852732,290 246030,474 47,52678363 21,74022923 20,2 24,9

45 P44 852831,580 246018,575 47,52664591 21,74154155 20,2 24,9

46 P45 852930,869 246006,675 47,52650817 21,74285386 20,2 24,9

47 P46 853030,159 245994,775 47,52637041 21,74416617 20,2 24,9

48 P47 853129,448 245982,876 47,52623265 21,74547846 20,2 29,9

49 P48 853228,738 245970,976 47,52609486 21,74679076 20,2 34,9

50 P49 853328,027 245959,076 47,52595706 21,74810304 20,2 39,9

51 P50 853427,317 245947,177 47,52581925 21,74941532 20,2 44,9

52 P51 853526,606 245935,277 47,52568142 21,75072759 20,2 44,9

53 P52 853625,896 245923,378 47,52554358 21,75203986 20,2 39,9

54 P53 853725,185 245911,478 47,52540572 21,75335211 20,2 34,9

55 P54 853824,475 245899,578 47,52526784 21,75466437 20,2 29,9

56 P55 853923,764 245887,679 47,52512996 21,75597660 20,2 24,9

57 P56 854023,054 245875,779 47,52499205 21,75728885 20,2 24,9

58 P57 854123,337 245863,894 47,52485396 21,75861427 25,0 25,0

59 P58 854222,893 245854,811 47,52474126 21,75993132 25,0 25,0

60 P59 854322,753 245858,194 47,52474051 21,76125815 25,0 25,0

61 P60 854421,917 245871,059 47,52482520 21,76258012 25,0 25,0

62 P61 854520,982 245884,701 47,52491690 21,76390113 25,1 20,0

63 P62 854620,047 245898,344 47,52500858 21,76522215 35,0 20,0

64 P63 854719,112 245911,987 47,52510025 21,76654317 35,0 20,0

65 P64 854818,177 245925,629 47,52519190 21,76786419 35,0 20,0

66 P65 854917,242 245939,272 47,52528354 21,76918522 35,0 20,0

67 P66 855016,307 245952,915 47,52537516 21,77050626 35,0 20,0

68 P67 855115,372 245966,557 47,52546677 21,77182730 20,0 20,0

69 P68 855214,437 245980,200 47,52555836 21,77314834 20,0 45,0

70 P69 855313,502 245993,843 47,52564994 21,77446939 20,0 45,0

71 P70 855412,567 246007,486 47,52574151 21,77579045 20,0 45,0

72 P71 855511,632 246021,128 47,52583305 21,77711150 20,0 45,0

73 P72 855610,697 246034,771 47,52592458 21,77843257 20,0 45,0

74 P73 855709,762 246048,414 47,52601610 21,77975363 25,0 45,0

75 P74 855808,827 246062,056 47,52610760 21,78107471 25,0 45,0

76 P75 855907,892 246075,699 47,52619908 21,78239578 25,0 45,0

77 P76 856006,957 246089,342 47,52629056 21,78371686 25,0 45,0

78 P77 856106,022 246102,985 47,52638202 21,78503795 25,0 45,0

79 P78 856205,087 246116,627 47,52647345 21,78635904 25,0 45,0

80 P79 856304,152 246130,270 47,52656488 21,78768013 30,0 45,0

81 P80 856403,217 246143,913 47,52665629 21,78900123 30,0 45,0

82 P81 856502,282 246157,555 47,52674768 21,79032234 30,0 45,0

83 P82 856601,347 246171,198 47,52683907 21,79164345 20,0 20,0

84 P83 856700,412 246184,841 47,52693044 21,79296456 20,0 20,0

85 P84 856799,477 246198,483 47,52702178 21,79428568 20,0 20,0

86 P85 856898,542 246212,126 47,52711312 21,79560680 20,0 20,0
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87 P86 856997,607 246225,769 47,52720444 21,79692792 20,0 20,0

88 P87 857096,672 246239,412 47,52729575 21,79824906 30,0 20,0

89 P88 857195,737 246253,054 47,52738703 21,79957019 30,0 20,0

90 P89 857294,802 246266,697 47,52747831 21,80089133 20,0 20,0

91 P90 857393,867 246280,340 47,52756957 21,80221248 20,0 45,0

92 P91 857492,932 246293,982 47,52766081 21,80353363 20,0 45,0

93 P92 857591,997 246307,625 47,52775204 21,80485478 30,0 45,0

94 P93 857691,062 246321,268 47,52784326 21,80617594 30,0 45,0

95 P94 857790,127 246334,911 47,52793446 21,80749711 20,0 45,0

96 P95 857889,192 246348,553 47,52802564 21,80881827 20,0 45,0

97 P96 857988,257 246362,196 47,52811681 21,81013945 20,0 45,0

98 P97 858087,322 246375,839 47,52820793 21,81146061 20,0 45,0

99 P98 858186,387 246389,481 47,52829906 21,81278179 20,0 45,0

100 P99 858285,452 246403,124 47,52839019 21,81410297 20,0 45,0

101 P100 858384,517 246416,767 47,52848130 21,81542417 20,0 20,0

102 P101 858483,582 246430,409 47,52857239 21,81674536 20,0 20,0

103 P102 858582,647 246444,052 47,52866347 21,81806656 20,0 20,0

104 P103 858681,712 246457,695 47,52875453 21,81938777 20,0 20,0

105 P104 858780,777 246471,338 47,52884558 21,82070898 35,0 20,0

106 P105 858879,842 246484,980 47,52893661 21,82203019 35,0 35,0

107 P106 858978,907 246498,623 47,52902763 21,82335141 35,0 50,0

108 P107 859077,972 246512,266 47,52911863 21,82467264 35,0 50,0

109 P108 859177,037 246525,908 47,52920961 21,82599386 20,0 50,0

110 P109 859276,266 246538,250 47,52928884 21,82731666 20,0 50,0

111 P110 859376,111 246543,014 47,52929973 21,82864406 20,0 50,0

112 P111 859476,032 246539,388 47,52923517 21,82996850 20,0 50,0

113 P112 859575,872 246533,734 47,52915239 21,83129090 20,0 35,0

114 P113 859675,712 246528,078 47,52906958 21,83261330 20,0 20,0

115 P114 859775,552 246522,422 47,52898675 21,83393570 20,0 20,0

116 P115 859875,392 246516,766 47,52890391 21,83525809 20,0 20,0

117 P116 859975,232 246511,110 47,52882105 21,83658048 20,0 20,0

118 P117 860075,072 246505,454 47,52873818 21,83790286 20,0 20,0

119 P118 860174,912 246499,798 47,52865529 21,83922524 20,0 20,0

120 P119 860274,752 246494,142 47,52857238 21,84054761 20,0 20,0

121 P120 860374,592 246488,486 47,52848946 21,84186998 20,0 20,0

122 P121 860474,432 246482,830 47,52840653 21,84319235 20,0 20,0

123 P122 860574,272 246477,174 47,52832358 21,84451471 30,0 20,0

124 P123 860674,112 246471,518 47,52824062 21,84583707 30,0 20,0

125 P124 860773,951 246465,862 47,52815764 21,84715941 30,0 15,0

126 P125 860873,791 246460,206 47,52807464 21,84848176 30,0 15,0

127 P126 860973,631 246454,550 47,52799163 21,84980411 30,0 15,0

128 P127 861073,471 246448,894 47,52790860 21,85112645 30,0 20,0

129 P128 861173,311 246443,238 47,52782556 21,85244879 30,0 20,0

130 P129 861273,151 246437,582 47,52774251 21,85377112 20,0 20,0

131 P130 861372,991 246431,926 47,52765944 21,85509345 20,0 20,0

132 P131 861472,831 246426,270 47,52757635 21,85641578 20,0 20,0

133 P132 861572,671 246420,615 47,52749326 21,85773810 20,0 30,0
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134 P133 861672,511 246414,959 47,52741014 21,85906041 20,0 30,0

135 P134 861772,351 246409,303 47,52732701 21,86038273 20,0 30,0

136 P135 861872,173 246403,355 47,52724125 21,86170466 20,0 30,0

137 P136 861971,597 246392,883 47,52711493 21,86301914 20,0 30,0

138 P137 862069,708 246373,719 47,52691089 21,86431203 20,0 30,0

139 P138 862165,675 246345,727 47,52662818 21,86557224 20,0 30,0

140 P139 862258,704 246309,139 47,52626914 21,86678932 20,0 30,0

141 P140 862348,027 246264,256 47,52583673 21,86795324 20,0 30,0

142 P141 862433,390 246212,199 47,52534110 21,86906115 20,0 30,0

143 P142 862517,274 246157,761 47,52482454 21,87014827 20,0 20,0

144 P143 862603,038 246106,391 47,52433494 21,87126178 20,0 20,0

145 P144 862693,542 246063,975 47,52392427 21,87244248 20,0 20,0

146 P145 862788,114 246031,626 47,52360276 21,87368197 20,0 20,0

147 P146 862885,636 246009,728 47,52337422 21,87496560 20,0 20,0

148 P147 862984,959 245998,539 47,52324134 21,87627827 20,0 15,0

149 P148 863084,909 245998,190 47,52320568 21,87760446 20,0 15,0

150 P149 863184,357 246008,327 47,52326442 21,87892903 20,0 10,9

151 P150 863282,804 246025,776 47,52338920 21,88024384 20,0 6,5

152 P151 863379,943 246049,475 47,52357058 21,88154430 9,4 7,2

153 P152 863476,680 246074,810 47,52376677 21,88284022 20,0 12,0

154 P153 863573,417 246100,145 47,52396295 21,88413615 9,8 9,0

155 P154 863670,187 246125,359 47,52415802 21,88543247 10,1 9,9

156 P155 863766,986 246150,457 47,52435202 21,88672913 9,2 8,3

157 P156 863863,785 246175,554 47,52454600 21,88802579 9,7 8,0

158 P157 863960,585 246200,652 47,52473997 21,88932249 10,4 9,3

159 P158 864057,084 246226,791 47,52494334 21,89061567 13,0 9,7

160 P159 864147,828 246268,615 47,52528961 21,89184009 10,5 17,8

161 P160 864234,911 246317,720 47,52570251 21,89301946 9,9 8,8

162 P161 864319,908 246370,403 47,52614825 21,89417289 9,2 7,7

163 P162 864404,781 246423,285 47,52659580 21,89532480 7,2 8,1

164 P163 864491,052 246473,544 47,52701930 21,89649401 7,7 7,0

165 P164 864587,550 246461,724 47,52688143 21,89776891 6,1 6,8

166 P165 864674,295 246412,498 47,52641051 21,89889628 6,8 11,3

167 P166 864755,529 246354,194 47,52585979 21,89994609 8,1 8,7

168 P167 864838,808 246298,853 47,52533503 21,90102445 10,1 9,2

169 P168 864927,535 246253,404 47,52489738 21,90217988 9,9 10,2

170 P169 865020,109 246215,589 47,52452707 21,90339004 11,1 10,0

171 P170 865112,189 246176,587 47,52414625 21,90459306 9,1 9,6

172 P171 865207,968 246148,879 47,52386571 21,90585063 10,7 10,0

173 P172 865306,596 246156,835 47,52390480 21,90716330 8,6 8,6

174 P173 865401,616 246188,000 47,52415368 21,90843937 9,0 13,6

175 P174 865496,631 246219,178 47,52440266 21,90971539 8,9 10,8

176 P175 865591,646 246250,357 47,52465163 21,91099143 20,0 13,3

177 P176 865686,344 246282,405 47,52490851 21,91226369 20,0 15,2

178 P177 865781,616 246312,793 47,52515026 21,91354277 20,0 25,0

179 P178 865876,887 246343,180 47,52539199 21,91482185 20,0 25,0

180 P179 865972,158 246373,567 47,52563371 21,91610095 20,0 25,0
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181 P180 866067,429 246403,955 47,52587542 21,91738005 20,0 25,0

182 P181 866162,700 246434,342 47,52611711 21,91865917 20,0 25,0

183 P182 866257,972 246464,730 47,52635879 21,91993831 20,0 25,0

184 P183 866353,270 246495,031 47,52659966 21,92121777 20,0 25,0

185 P184 866449,498 246522,167 47,52681177 21,92250804 30,0 25,0

186 P185 866547,650 246541,123 47,52694970 21,92381985 40,0 25,0

187 P186 866647,118 246551,089 47,52700637 21,92514474 34,0 25,0

188 P187 866747,079 246551,985 47,52698134 21,92647175 15,0 25,0

189 P188 866846,817 246544,931 47,52688490 21,92779190 15,0 25,0

190 P189 866946,366 246535,450 47,52676670 21,92910836 15,0 25,0

191 P190 867045,914 246525,947 47,52664828 21,93042478 15,0 25,0

192 P191 867145,461 246516,443 47,52652985 21,93174119 15,0 25,0

193 P192 867245,008 246506,939 47,52641139 21,93305759 15,0 25,0

194 P193 867344,556 246497,435 47,52629292 21,93437400 15,0 25,0

195 P194 867444,103 246487,931 47,52617444 21,93569039 15,0 25,0

196 P195 867543,650 246478,427 47,52605594 21,93700677 8,0 25,0

197 P196 867643,198 246468,924 47,52593744 21,93832316 7,0 25,0

198 P197 867742,745 246459,420 47,52581891 21,93963953 6,8 25,0

199 P198 867842,292 246449,916 47,52570036 21,94095590 6,7 25,0

200 P199 867941,850 246440,411 47,52558179 21,94227240 19,9 25,0

201 P200 868041,403 246431,079 47,52546476 21,94358892 30,0 24,8

202 P201 868141,296 246429,181 47,52541443 21,94491360 30,0 25,0

203 P202 868240,766 246439,307 47,52547229 21,94623858 30,0 25,0

204 P203 868340,080 246451,007 47,52554434 21,94756227 30,0 25,0

205 P204 868439,393 246462,708 47,52561639 21,94888595 30,0 25,0

206 P205 868538,706 246474,408 47,52568841 21,95020964 30,0 25,0

207 P206 868638,019 246486,108 47,52576042 21,95153333 30,0 25,0

208 P207 868737,332 246497,809 47,52583242 21,95285702 30,0 25,0

209 P208 868836,645 246509,509 47,52590439 21,95418071 30,0 25,0

210 P209 868935,958 246521,210 47,52597636 21,95550441 30,0 25,0

211 P210 869035,272 246532,910 47,52604831 21,95682813 30,0 25,0

212 P211 869134,585 246544,611 47,52612024 21,95815183 30,0 25,0

213 P212 869233,898 246556,311 47,52619216 21,95947554 10,0 25,0

214 P213 869333,211 246568,012 47,52626407 21,96079926 10,5 25,0

215 P214 869432,524 246579,712 47,52633595 21,96212297 17,9 25,0

216 P215 869531,837 246591,413 47,52640783 21,96344669 16,5 25,0

217 P216 869631,150 246603,113 47,52647968 21,96477042 15,1 25,0

218 P217 869730,463 246614,814 47,52655153 21,96609415 12,9 25,0

219 P218 869829,777 246626,510 47,52662332 21,96741789 20,0 25,0

220 P219 869929,211 246637,107 47,52668517 21,96874268 20,0 25,0

221 P220 870029,019 246642,983 47,52670443 21,97007006 20,0 25,0

222 P221 870128,983 246641,454 47,52665708 21,97139587 20,2 25,0

223 P222 870228,667 246633,622 47,52655316 21,97271483 20,0 25,0

224 P223 870328,124 246623,214 47,52642615 21,97402950 20,0 25,0

225 P224 870427,563 246612,632 47,52629756 21,97534383 20,0 25,0

226 P225 870527,001 246602,051 47,52616896 21,97665815 20,0 25,0

227 P226 870626,440 246591,469 47,52604034 21,97797247 20,0 25,0
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228 P227 870725,878 246580,888 47,52591172 21,97928677 20,0 25,0

229 P228 870825,317 246570,306 47,52578307 21,98060108 20,0 25,0

230 P229 870924,756 246559,725 47,52565442 21,98191538 20,0 25,0

231 P230 871024,194 246549,144 47,52552575 21,98322967 25,0 25,0

232 P231 871123,633 246538,562 47,52539705 21,98454396 25,0 20,0

233 P232 871223,071 246527,981 47,52526836 21,98585823 25,0 20,0

234 P233 871322,510 246517,399 47,52513963 21,98717250 25,0 20,0

235 P234 871421,949 246506,818 47,52501090 21,98848677 25,0 20,0

236 P235 871521,387 246496,236 47,52488215 21,98980103 25,0 20,0

237 P236 871620,836 246485,654 47,52475338 21,99111542 25,0 20,0

238 P237 871720,264 246475,074 47,52462462 21,99242952 25,0 20,0

239 P238 871819,703 246464,492 47,52449582 21,99374377 25,0 20,0

240 P239 871919,141 246453,911 47,52436701 21,99505799 25,0 20,0

241 P240 872018,590 246443,328 47,52423817 21,99637236 25,0 20,0

242 P241 872118,078 246433,234 47,52411370 21,99768748 25,0 20,0

243 P242 872217,724 246424,961 47,52400553 21,99900560 25,0 20,0

244 P243 872317,519 246418,587 47,52391435 22,00032665 25,0 20,0

245 P244 872417,417 246414,115 47,52384023 22,00165001 12,2 20,0

246 P245 872517,379 246411,378 47,52378166 22,00297509 20,3 20,0

247 P246 872617,351 246408,997 47,52372627 22,00430048 19,3 10,3

248 P247 872717,346 246408,738 47,52368994 22,00562723 25,0 12,2

249 P248 872817,294 246411,809 47,52368353 22,00695504 25,0 12,0

250 P249 872917,156 246417,049 47,52369663 22,00828279 25,0 13,6

251 P250 873016,949 246423,477 47,52372042 22,00961022 18,1 15,0

252 P251 873116,651 246431,173 47,52375563 22,01093709 17,9 15,0

253 P252 873216,191 246440,739 47,52380768 22,01226275 19,5 15,0

254 P253 873315,520 246452,293 47,52387765 22,01358661 20,0 15,0

255 P254 873414,597 246465,832 47,52396554 22,01490814 20,0 15,0

256 P255 873513,481 246480,732 47,52406572 22,01622779 20,0 15,0

257 P256 873612,358 246495,676 47,52416627 22,01754738 20,0 15,0

258 P257 873711,235 246510,620 47,52426681 22,01886697 20,0 15,0

259 P258 873810,112 246525,564 47,52436734 22,02018656 20,0 15,0

260 P259 873908,989 246540,508 47,52446785 22,02150617 20,0 15,0

261 P260 874007,866 246555,453 47,52456835 22,02282577 25,0 15,0

262 P261 874106,618 246571,195 47,52467605 22,02414413 25,0 15,0

263 P262 874205,316 246587,275 47,52478678 22,02546195 25,7 15,3

264 P263 874297,175 246624,061 47,52508596 22,02669949 0,8 32,6

265 P264 874395,904 246639,950 47,52519494 22,02801764 0,5 31,5

266 P265 874494,634 246655,839 47,52530390 22,02933580 19,3 32,1

267 P266 874593,232 246652,797 47,52524274 22,03064263 19,7 15,2

268 P267 874624,702 246655,980 47,52526055 22,03106184 20,8 19,3

269 Pont száma EOV Y EOV X
GPS Φ (Szélesség) GPS Λ (Hosszúság) Távolság (m)

Tizedes fok (WGS’84) Keletre Nyugatra

270 PJ1 852292,714 246056,508 47,52715364 21,73440707 15,0 15,0

271 PJ2 852291,766 245983,177 47,52649473 21,73436103 15,0 15,0

272 PJ3 852290,956 245958,443 47,52627264 21,73433900 15,0 15,0
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273 Pont száma EOV Y EOV X
GPS Φ (Szélesség) GPS Λ (Hosszúság) Távolság (m)

Tizedes fok (WGS’84) Nyugatra Keletre

274 PB1 852293,362 246104,776 47,52758734 21,73443769 8,6 37,8

275 PB2 852296,032 246183,218 47,52829166 21,73450891 15,0 15,0

276 PB3 852318,115 246280,446 47,52915885 21,73484637 15,0 15,0

277 PB4 852336,146 246323,483 47,52954015 21,73510533 15,0 15,0

278 Pont száma EOV Y EOV X
GPS Φ (Szélesség) GPS Λ (Hosszúság) Távolság (m)

Tizedes fok (WGS’84) Északra Délre

279 KP1 851998,049 246151,599 47,52809941 21,73053965 13,3 1,8

280 KP2 852088,762 246178,267 47,52831117 21,73175569 7,2 3,2

281 KP3 852188,143 246167,266 47,52818159 21,73306970 6,8 3,4

282 KP4 852273,750 246134,275 47,52785858 21,73419085 9,2 2,8

3. melléklet a 286/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 48. számú főút Debrecen lakott terület határa, 3+500 km szelvény és Nyírábrány (Országhatár) 
30+006 km szelvény közötti szakasza nyomvonalával érintett ingatlanok listája

A B

1 Település Helyrajzi szám

2 Debrecen 02070/59

3 Debrecen 02070/58

4 Debrecen 02070/60

5 Debrecen 02070/17

6 Debrecen 02070/30

7 Debrecen (02069)

8 Debrecen 32034

9 Debrecen 31995

10 Debrecen (31890)

11 Debrecen 31889

12 Debrecen 31923

13 Debrecen (31921)

14 Debrecen 31892

15 Debrecen 31891

16 Debrecen 31888

17 Debrecen 31887

18 Debrecen (31879)

19 Debrecen 31878/1

20 Debrecen 31878/14

21 Debrecen (31863/3)

22 Debrecen 31863/4

23 Debrecen 31863/5

24 Debrecen 31863/8

25 Debrecen 31862/32

26 Debrecen 31862/30

27 Debrecen 31862/23

28 Debrecen 31862/24
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29 Debrecen 31862/8

30 Debrecen 31862/6

31 Debrecen 31861/19

32 Debrecen 31861/18

33 Debrecen 31861/4

34 Debrecen 31860/9

35 Debrecen (31610)

36 Debrecen 31860/10

37 Debrecen 31852

38 Debrecen (31818)

39 Debrecen 31763

40 Debrecen 31758

41 Debrecen (31757)

42 Debrecen 31756

43 Debrecen 31749

44 Debrecen (31694)

45 Debrecen 31617

46 Debrecen 31611

47 Debrecen 31581

48 Debrecen (31609)

49 Debrecen (31582)

50 Debrecen 31583/1

51 Debrecen 31583/2

52 Debrecen 31583/3

53 Debrecen 31580

54 Debrecen 31579

55 Debrecen 31578

56 Debrecen (02065)

57 Debrecen 31530

58 Debrecen 31528/1

59 Debrecen 31528/8

60 Debrecen 31527

61 Debrecen 31526

62 Debrecen 31525/2

63 Debrecen 31525/1

64 Debrecen 31524

65 Debrecen 31523

66 Debrecen 31504

67 Debrecen 31503/1

68 Debrecen 31503/2

69 Debrecen 31502

70 Debrecen 31501/1

71 Debrecen (02063)

72 Debrecen 02062/7

73 Debrecen 02062/6

74 Debrecen 02062/5

75 Debrecen (02072/2)

76 Debrecen (02072/4)

77 Debrecen 02168
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78 Debrecen 02162

79 Debrecen 02135

80 Debrecen 02130

81 Debrecen 02129

82 Debrecen 02128/3

83 Debrecen 02128/4

84 Debrecen 02128/6

85 Debrecen 02128/7

86 Debrecen 02127

87 Debrecen 02126

88 Debrecen 02125

89 Debrecen 02120

90 Debrecen (02072/3)

91 Debrecen 02061/10

92 Debrecen (02104)

93 Debrecen (02060)

94 Debrecen 02059

95 Debrecen 02058

96 Debrecen 02057/5

97 Debrecen 02057/21

98 Debrecen 02057/11

99 Debrecen 02057/10

100 Debrecen 02057/7

101 Debrecen (02057/18)

102 Debrecen 02057/16

103 Debrecen (02057/17)

104 Debrecen 02057/15

105 Debrecen (02056)

106 Debrecen 02055/4

107 Debrecen 02055/5

108 Debrecen 02055/2

109 Debrecen 02055/6

110 Debrecen 02054

111 Debrecen 02053

112 Debrecen 02052/2

113 Debrecen 02052/1

114 Debrecen (02051)

115 Debrecen (02043)

116 Debrecen 02050

117 Debrecen 02073/1

118 Debrecen 02073/2

119 Debrecen 02073/3

120 Debrecen 02073/4

121 Debrecen 02073/5

122 Debrecen 02073/6

123 Debrecen 02073/7

124 Debrecen 02073/8

125 Debrecen 02073/9

126 Debrecen 02073/10
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127 Debrecen 02074

128 Debrecen 02084/4

129 Debrecen 02086

130 Debrecen 02087

131 Debrecen 02088

132 Debrecen 02089

133 Debrecen 02090

134 Debrecen 02096

135 Debrecen 02097

136 Debrecen 02098

137 Debrecen 02100

138 Debrecen 01570

139 Debrecen 01569

140 Debrecen 01568

141 Debrecen 01567

142 Debrecen 01566/7

143 Debrecen 01566/5

144 Debrecen 01566/8

145 Debrecen 01566/9

146 Debrecen 01566/4

147 Debrecen 01565

148 Debrecen 01564/2

149 Debrecen 01564/1

150 Debrecen 01562

151 Debrecen 01561/10

152 Debrecen (01561/6)

153 Debrecen 01561/9

154 Debrecen 01561/2

155 Debrecen 01561/5

156 Debrecen 01560/1

157 Debrecen 01559

158 Debrecen 01558/6

159 Debrecen 01558/5

160 Debrecen 01558/4

161 Debrecen 01558/3

162 Debrecen 01557

163 Debrecen 01556

164 Debrecen 01555/22

165 Debrecen (01555/15)

166 Debrecen 01555/13

167 Debrecen 01555/12

168 Debrecen (01555/11)

169 Debrecen 01555/10

170 Debrecen 01555/5

171 Debrecen 01555/8

172 Debrecen 01555/9

173 Debrecen (01551)

174 Debrecen 01550/12

175 Debrecen 01550/13
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176 Debrecen 01550/15

177 Debrecen 01550/16

178 Debrecen 01550/17

179 Debrecen 01550/18

180 Debrecen 01550/19

181 Debrecen 01550/20

182 Debrecen 01550/21

183 Debrecen 01550/22

184 Debrecen 01549

185 Debrecen 01548/5

186 Debrecen 01548/6

187 Debrecen 01548/7

188 Debrecen 54003/7

189 Debrecen 54003/8

190 Debrecen 01547

191 Debrecen 01546/12

192 Debrecen 01546/11

193 Debrecen 01545

194 Debrecen 01544

195 Debrecen (01543)

196 Debrecen 01537/3

197 Debrecen 01537/2

198 Debrecen 01537/1

199 Debrecen 01536

200 Debrecen (63001)

201 Debrecen (63067)

202 Debrecen (63068/4)

203 Debrecen 63068/5

204 Debrecen 63068/3

205 Debrecen (63068/2)

206 Debrecen 63093/43

207 Debrecen (63093/42)

208 Debrecen 63105

209 Debrecen 63104

210 Debrecen (63106)

211 Debrecen 63109/3

212 Debrecen 63110

213 Debrecen 63111/1

214 Debrecen 63111/2

215 Debrecen 63112

216 Debrecen 63109/6

217 Debrecen 01533

218 Debrecen 01532/1

219 Debrecen 01531

220 Debrecen 01530/7

221 Debrecen 01530/8

222 Debrecen 01530/2

223 Debrecen 01527/11

224 Debrecen 01527/4
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225 Debrecen 01527/8

226 Debrecen 01527/9

227 Debrecen 01527/10

228 Debrecen 01526

229 Debrecen 01525/1

230 Debrecen 01518/6

231 Debrecen 01507/8

232 Debrecen 01507/7

233 Debrecen 01507/6

234 Debrecen 01507/5

235 Debrecen 01507/4

236 Debrecen 01507/3

237 Debrecen 01507/1

238 Debrecen 01516/24

239 Debrecen 01516/14

240 Debrecen 01516/15

241 Debrecen 01516/16

242 Debrecen 01516/17

243 Debrecen 01516/18

244 Debrecen 01516/11

245 Debrecen 01515

246 Debrecen 01514/15

247 Debrecen 01513/8

248 Debrecen 01513/5

249 Debrecen 01513/3

250 Debrecen 01513/14

251 Debrecen 01513/13

252 Debrecen 01513/12

253 Debrecen 01513/11

254 Debrecen 01513/10

255 Debrecen 01513/9

256 Debrecen 01512

257 Debrecen 01511

258 Debrecen 01510/1

259 Debrecen (01573)

260 Debrecen 01574/10

261 Debrecen 01574/9

262 Debrecen (01577)

263 Debrecen (01572)

264 Debrecen 01578/8

265 Debrecen 01579/1

266 Debrecen 01633/2

267 Debrecen 01633/3

268 Debrecen 01633/4

269 Debrecen (01634)

270 Debrecen 01641/14

271 Debrecen 01641/15

272 Debrecen 01641/5

273 Debrecen (01643)
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274 Debrecen 01644

275 Debrecen (01639)

276 Debrecen 01645/31

277 Debrecen 01645/32

278 Debrecen 01646

279 Debrecen 01647/54

280 Debrecen 01647/37

281 Debrecen 01648/7

282 Debrecen 01648/6

283 Debrecen 01648/8

284 Debrecen 01648/9

285 Debrecen 01647/20

286 Debrecen 01649

287 Debrecen 01650/27

288 Debrecen 01650/6

289 Debrecen 01651

290 Debrecen 01562

291 Debrecen 01670/4

292 Debrecen 01685

293 Debrecen 01678/5

294 Debrecen 01678/7

295 Debrecen (01679)

296 Debrecen 01707/9

297 Debrecen 01705

298 Debrecen 01681/10

299 Debrecen 01707/14

300 Debrecen 01707/10

301 Debrecen (01708)

302 Debrecen 01709/4

303 Debrecen 01710/1

304 Debrecen 01711/21

305 Debrecen 01711/16

306 Debrecen 01711/14

307 Debrecen 01711/13

308 Debrecen 01711/18

309 Debrecen 01712/17

310 Debrecen 01712/5

311 Debrecen 01712/18

312 Debrecen 01713

313 Debrecen 01714/9

314 Debrecen 01714/8

315 Debrecen 01714/5

316 Debrecen 01715/7

317 Debrecen 01715/8

318 Debrecen 01715/6

319 Debrecen 01715/10

320 Debrecen 01716

321 Debrecen 01717/9

322 Debrecen 60001/1
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323 Debrecen (60003/1)

324 Debrecen 60004/1

325 Debrecen 60010/118

326 Debrecen 60006

327 Debrecen 60007

328 Debrecen 60008

329 Debrecen (60010/117)

330 Debrecen 60010/116

331 Debrecen (60010/115)

332 Debrecen 01719/1

333 Debrecen 01719/2

334 Debrecen 01721/1

335 Debrecen 01750/2

336 Debrecen 01750/1

337 Debrecen 01749/8

338 Debrecen 01719/7

339 Debrecen 01751

340 Debrecen 01752/7

341 Debrecen 01752/6

342 Debrecen 01752/8

343 Debrecen (01753)

344 Debrecen 01754/19

345 Debrecen 01754/21

346 Debrecen 01754/27

347 Debrecen 01755/2

348 Debrecen 01756

349 Debrecen 01757

350 Debrecen 01758/10

351 Debrecen 01758/5

352 Vámospércs 2173

353 Vámospércs 2174

354 Vámospércs (09/4)

355 Vámospércs 09/2

356 Vámospércs (3075)

357 Vámospércs (3067/7)

358 Vámospércs 3068/7

359 Vámospércs (2172)

360 Vámospércs 2170

361 Vámospércs 2001/1

362 Vámospércs 3034/2

363 Vámospércs 1623

364 Vámospércs 444/80

365 Vámospércs (0155)

366 Vámospércs 444/30

367 Vámospércs 444/35

368 Vámospércs 444/40

369 Vámospércs 444/45

370 Vámospércs 444/95

371 Vámospércs 1585/1
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372 Vámospércs 0282

373 Vámospércs 0281/1

374 Vámospércs 0281/2

375 Vámospércs 0281/3

376 Vámospércs (0280)

377 Vámospércs (0160)

378 Vámospércs 0279/29

379 Vámospércs 0279/31

380 Vámospércs 0279/26

381 Vámospércs 0279/25

382 Vámospércs 0279/20

383 Vámospércs 0279/24

384 Vámospércs 0272/13

385 Vámospércs 0272/10

386 Vámospércs 0269/4

387 Vámospércs 0269/2

388 Vámospércs (0268)

389 Vámospércs 0267/2

390 Vámospércs 0266/2

391 Vámospércs 0261/4

392 Vámospércs 0261/27

393 Vámospércs 0260

394 Vámospércs 0257/8

395 Vámospércs 0257/9

396 Vámospércs 0241

397 Vámospércs 0240

398 Vámospércs 0239

399 Vámospércs 0238

400 Vámospércs 0229

401 Vámospércs 0227

402 Vámospércs (0226/20)

403 Vámospércs 0226/4

404 Vámospércs (0259)

405 Vámospércs 0218

406 Vámospércs 0213

407 Vámospércs 0212/9

408 Vámospércs 0211

409 Vámospércs 0210

410 Vámospércs 0209

411 Vámospércs 0208/14

412 Vámospércs 0208/13

413 Vámospércs 0208/12

414 Vámospércs 0208/11

415 Vámospércs 0208/10

416 Vámospércs 0208/9

417 Vámospércs 0208/8

418 Vámospércs 0208/7

419 Vámospércs 0208/6

420 Vámospércs 0208/5
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421 Vámospércs 0208/4

422 Vámospércs 0208/3

423 Vámospércs 0208/2

424 Vámospércs 0208/1

425 Vámospércs 0207/2

426 Vámospércs 0207/7

427 Vámospércs 0205/5

428 Vámospércs 0205/112

429 Vámospércs 0205/67

430 Vámospércs 0205/66

431 Vámospércs 0205/156

432 Vámospércs 0205/157

433 Vámospércs 0205/64

434 Vámospércs 0205/63

435 Vámospércs 0205/62

436 Vámospércs 0205/61

437 Vámospércs 0205/59

438 Vámospércs 0205/132

439 Vámospércs 0205/158

440 Vámospércs 0205/159

441 Vámospércs 0161/1

442 Vámospércs (0159)

443 Nyírábrány 023

444 Nyírábrány 015/5

445 Nyírábrány 015/4

446 Nyírábrány 012/8

447 Nyírábrány (011)

448 Nyírábrány 010/14

449 Nyírábrány 010/15

450 Nyírábrány 09

451 Nyírábrány 08/15

452 Nyírábrány 07

453 Nyírábrány 06/3

454 Nyírábrány 06/1

455 Nyírábrány 05/1

456 Nyírábrány 05/3

457 Nyírábrány 02/1

458 Nyírábrány (024)

459 Nyírábrány 032/21

460 Nyírábrány (053)

461 Nyírábrány (063)

462 Nyírábrány 064/1

463 Nyírábrány 065

464 Nyírábrány 066/3

465 Nyírábrány 068

466 Nyírábrány (069)

467 Nyírábrány 075/5

468 Nyírábrány 075/2

469 Nyírábrány 077/1
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470 Nyírábrány (078)

471 Nyírábrány 1030

472 Nyírábrány (1029)

473 Nyírábrány 1028/1

474 Nyírábrány 01140

475 Nyírábrány 01139

476 Nyírábrány (01138)

477 Nyírábrány (01136/1)

478 Nyírábrány (01136/2)

479 Nyírábrány (01136/3)

480 Nyírábrány 01114/6

481 Nyírábrány 01114/7

482 Nyírábrány 01115/1

483 Nyírábrány 01115/2

484 Nyírábrány 01115/3

485 Nyírábrány 01114/4

486 Nyírábrány 01113

487 Nyírábrány 01112

488 Nyírábrány 01111

489 Nyírábrány (01110)

490 Nyírábrány 01100

491 Nyírábrány (01096)

492 Nyírábrány 01094/4

493 Nyírábrány 01093

494 Nyírábrány 01092

495 Nyírábrány 01091

496 Nyírábrány 01090

497 Nyírábrány 01089

498 Nyírábrány 01088

499 Nyírábrány 01087

500 Nyírábrány 01086/2

501 Nyírábrány 01086/1

502 Nyírábrány 01085

503 Nyírábrány 01084

504 Nyírábrány (01083)

505 Nyírábrány 01082

506 Nyírábrány 01081

507 Nyírábrány 01080

508 Nyírábrány 01079/1

509 Nyírábrány (01075)

510 Nyírábrány (01102)

511 Nyírábrány (01103/3)

512 Nyírábrány 1336

513 Nyírábrány (1338)

514 Nyírábrány 1339/1

515 Nyírábrány 1339/2

516 Nyírábrány 1339/3

517 Nyírábrány 1340/1

518 Nyírábrány 1340/2
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519 Nyírábrány 1341/18

520 Nyírábrány 1341/7

521 Nyírábrány 1341/8

522 Nyírábrány 1341/9

523 Nyírábrány 1341/2

524 Nyírábrány 1341/3

525 Nyírábrány 1341/4

526 Nyírábrány 1341/5

527 Nyírábrány 1342

528 Nyírábrány 1343

529 Nyírábrány 1345/30

530 Nyírábrány 1344

531 Nyírábrány 1345/14

532 Nyírábrány 1345/31

533 Nyírábrány (1366)

534 Nyírábrány 1393/1

535 Nyírábrány 1394

536 Nyírábrány 1390/1

537 Nyírábrány (0900/22)

538 Nyírábrány 0900/13

539 Nyírábrány 0900/20

540 Nyírábrány 0900/11

541 Nyírábrány 0900/10

542 Nyírábrány 0900/9

543 Nyírábrány 0900/8

544 Nyírábrány 0900/7

545 Nyírábrány 0900/5

546 Nyírábrány 0880

547 Nyírábrány 0881/4

548 Nyírábrány 0881/3

549 Nyírábrány 0881/6

550 Nyírábrány (0901/2)

551 Nyírábrány (0902/5)

552 Nyírábrány (1395)

553 Nyírábrány (1396/1)

554 Bagamér 0182
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A Kormány 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a), k) és 
r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és a  4–9.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés e), h) és 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím és a  10.  melléklet tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím és a 11. melléklet tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím és a  12.  melléklet tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi  
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma), me) és mf) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló  
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: 102/1995. Korm. rendelet) 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  Ebtv. 43.  § (2)  bekezdése alapján a  kezelőorvos minden egyes jogviszonyban külön-külön elbírálja 
a  keresőképtelenséget, és minden jogviszony esetében külön naplószámon rögzíti az  Orvosi Naplóba, kiállítja 
az  5. számú mellékletnek vagy a  6. számú mellékletnek megfelelő igazolást, valamint rögzíti a  nyomtatványon 
a  biztosított munkakörét. A  kezelőorvosnak a  biztosított munkaköreinek ismeretében kell elbírálnia 
jogviszonyonként a keresőképtelenséget.”

2. §  A 102/1995. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság időtartamát kimerítette, az orvos a keresőképtelenségét „L” kóddal 
lezárja, és a  lezárás tényét a  beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíti. A  továbbra is fennálló, folyamatos 
keresőképtelenség esetén a biztosított kérésére kiadja a 6. számú melléklet szerinti igazolást, az Orvosi Naplóban új 
sorszámon, „L” kóddal szerepelteti az esetet mint „Felvétel módja” „L” kóddal jelöli a keresőképtelenség felvételének 
módját a 8. számú melléklet szerinti heti jelentésben.”
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3. § (1) A 102/1995. Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 102/1995. Korm. rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 102/1995. Korm. rendelet 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. §  A 102/1995. Korm. rendelet 7.  § (2)  bekezdésében az „a járási hivatalhoz beérkezett keresőképtelenségi adatok” 
szövegrész helyébe az „a keresőképtelenségi adatok” szöveg lép.

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

5. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/1997. Korm. rendelet) 22/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) Az Ebtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt ellenőrzési feladatok ellátása során az egészségbiztosító pénzforgalmi 
szemléletben vizsgálja az Ebtv. 35. § (1) és (2) bekezdésében előírtak teljesítését.”

6. §  A 217/1997. Korm. rendelet 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  Tbj. 5.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti biztosított pénzbeli ellátás, valamint 
baleseti táppénz iránti kérelmének elbírálása során a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet 
arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra tekintettel az kifizetésre került.”

7. §  A 217/1997. Korm. rendelet 31/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Ebtv. 50.  § (1)  bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett táppénz folyósításának időtartamát 
az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamába be kell számítani.”

8. §  A 217/1997. Korm. rendelet
a) 11/B.  § (3)  bekezdésében az  „a biztosított Társadalombiztosítási Azonosító Jelét” szövegrész helyébe  

az „a biztosított nevét, lakcímét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét” szöveg,
b) 11/D. § (2) bekezdésében a „címét” szövegrész helyébe a „lakcímét” szöveg,
c) 26.  §-ában az „az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék” szövegrész helyébe az „az álláskeresési 

támogatás” szöveg,
d) 27/A.  § (1)  bekezdésében a  „jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony” szövegrész helyébe 

a  „jogosultság első napján, illetve csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj esetében a  gyermek 
születésének napján fennálló biztosítási jogviszony” szöveg,

e) 27/A.  § (3)  bekezdésében az  „a fennálló biztosítás kezdő napját megelőző napjait” szövegrész helyébe 
az „a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját, illetve csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj 
esetében a gyermek születésének napját megelőző napjait” szöveg,

f ) 28.  § (5)  bekezdésében az „Az Ebtv. 39/A.  § (1)  bekezdésének alkalmazásánál” szövegrész helyébe az „Az 
Ebtv. 39/A. § (1) bekezdésének, 42. § (4b) bekezdésének, 42/D. § (6) bekezdésének és 48. § (8) bekezdésének 
alkalmazásánál” szöveg,

g) 31. § (1) bekezdésében a „hónapra” szövegrész helyébe a „hónapra, illetve időszakra” szöveg,
h) 41. § (1) bekezdésében az „orvosi igazolással” szövegrész helyébe az „eredeti orvosi igazolással” szöveg
lép.

3. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 4. § (5a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5a) Ha az ellátott személynek az ellátás igénybevételekor fennálló egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága 
hatósági eljárás keretében az ellátást követően megállapításra kerül, az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátott 
személy – a  jogviszonya végleges megállapítástól számított 30 napon belül benyújtott – kérelmére a  megfizetett 
térítési díjat visszafizetni. Az  egészségügyi szolgáltató a  térítési díj visszafizetése esetén, annak igazolása mellett, 
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a  nyújtott szolgáltatás pótlólagos elszámolása iránti igényét az  5.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott 
határidőkön túli esetekben a  hatósági eljárás végleges befejezésétől számított második hónap 5. munkanapjáig 
küldheti meg a finanszírozónak.”

10. §  A 43/1999. Korm. rendelet 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/B.  § A  NEAK a  szolgáltatók által az  országos várólista nyilvántartásban – a  várólista alapján nyújtható ellátások 
részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint – regisztrált adatok és a  fekvőbeteg-
szakellátás teljesítmény-elszámolási adatai között minden naptári évben a tárgyhónapot követő január-novemberi 
hónapokban a  20. napi, december hónapban a  15. napi (a  továbbiakban: egyeztetési időpont) állapot szerint 
elszámolási egyeztetést végez. Ennek során a NEAK a várólista nyilvántartási tételeket a tárgyhónap utolsó napjának 
vége szerinti státusz alapján vizsgálja, azzal, hogy az  adatokban a  tárgyhónapot követő egyeztetési időpont  
20. napjának végéig elvégzett adathiba javításokat és adathiány pótlásokat is figyelembe kell venni az 5/A. § szerinti 
eljárások során.”

11. §  A 43/1999. Korm. rendelet 5/A. §-a a következő (7c)–(7e) bekezdéssel egészül ki:
„(7c) A  várólistán hibásan ütemezett ellátások a  (7)  bekezdés szerinti hibával azonos elbírálás alá esnek, ezen 
ellátásokra az  (5)  bekezdés szerinti szankciót kell alkalmazni. E  bekezdés alkalmazásában hibás az  ütemezés, ha 
a  várakozási listán nyilvántartott esetről – a  szakmai ok miatti halasztással várakozók kivételével – az  ütemezés 
ellenőrzésének időpontjában megállapítható, hogy az ütemezés
a) a lehetséges ellátási helyek kihagyásával történt, és
b) a  tervezett ellátás időpontja legalább 14 nappal meghaladja az  egészségügyi szolgáltatónál az  esetre a  hozzá 
tartozó intézményi várólistán kiadható legkorábbi tervezhető ellátási napot.
(7d) A  (7c)  bekezdés szerinti legkorábbi tervezhető ellátási nap meghatározása érdekében a  tervezhető ellátási 
helyek számát úgy kell meghatározni, hogy ellátási naponként az  ütemezhető ellátások minimális esetszáma 
a  finanszírozási tárgyévet megelőző év „1” térítési kategóriában elszámolt átlagos egy ellátási napra jutó 
esetszámának várólistánként a 35. számú mellékletben meghatározott százaléka legyen.
(7e) Nem kell alkalmazni a  (7c) és (7d)  bekezdés szerinti szabályokat, ha az  egészségügyi szolgáltató várólistáján 
a finanszírozási tárgyévet megelőző évben a tervezett várakozási idő nem haladta meg a 60 naptári napot.”

12. §  A 43/1999. Korm. rendelet 27. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,)
„b) a  jogszabály szerinti újszülöttkori öröklődő anyagcsere-betegségek szűrése és a 42190 kódszámú újszülöttkori 
objektív hallásszűrés,”
(kivételével történik.)

13. §  A 43/1999. Korm. rendelet 27/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az aktív fekvőbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás krónikus fekvőbeteg-szakellátásra történő átcsoportosítása 
esetén az aktív fekvőbeteg-szakellátási TVK-t az átcsoportosított krónikus kapacitásra jutó finanszírozási összeggel 
egyenértékű TVK-val kell csökkenteni, és ezen finanszírozási összegnek megfelelő mértékben növelni kell a krónikus 
fekvőbeteg-szakellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzatát.”

14. §  A 43/1999. Korm. rendelet IV. Egészségügyi szakellátás „Általános szabályok” alcíme a következő 28/D. §-sal egészül 
ki:
„28/D.  § Az  újszülöttek objektív hallásszűrését követő ellátások végzésére a  Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban (2917), a  Debreceni Egyetem Klinikai Központban (2894), a  Heim Pál 
Országos Gyermekgyógyászati Intézetben (2877), Pécsi Tudományegyetemen (2912), valamint a  Semmelweis 
Egyetemen (2915) működő verifikációs központok 20 millió forint/év fix összegű finanszírozásban részesülnek, 
amelyet a finanszírozó minden év januárjában utalványoz.”

15. §  A 43/1999. Korm. rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) A betegszállítás finanszírozása a Vhr.-ben meghatározottak szerint kötött szerződés alapján, az 5. számú 
melléklet Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás kiadási előirányzata terhére történik. A  betegszállítás 
finanszírozására irányuló szerződésben meg kell határozni – az  egészségügyért felelős miniszter és a  NEAK 
főigazgatója által együtt kijelölt szakértői bizottság javaslata alapján – a  területi ellátási kötelezettséget, illetve 
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a folyamatos ellátás biztosítását. A betegszállító szolgáltatók saját maguk vagy megbízottjuk útján napi 24, heti 168 
órában kötelesek a biztosítottak számára rendelkezésre állni.
(2) A  finanszírozást igénylő szolgáltatók erre irányuló igényüket a  NEAK-hoz nyújthatják be, amelyet 
az  (1)  bekezdésben megjelölt szakértői bizottság bírál el, és tesz javaslatot új szolgáltatók, illetve új kapacitások 
bevonására, valamint a  meglévő kapacitások módosítására és az  ellátási területre. A  bizottság javaslatát a  NEAK 
főigazgatója hagyja jóvá és egyetértés céljából megküldi az egészségügyért felelős miniszternek.
(3) A  betegszállításra finanszírozási szerződés az  adott évi központi költségvetési törvényben az  LXXII. 
Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű 
halottszállítás jogcímen rendelkezésre álló előirányzat mértékéig
a) új szolgáltatóval,
b) új kapacitásra,
c) a meglévő kapacitások módosítására
az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével köthető, illetve módosítható.
(4) Ha a  (3)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti szerződéskötés éven túli kötelezettség-vállalást is eredményez, 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével köthető meg a finanszírozási szerződés.
(5) A betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás finanszírozására elkülönített előirányzat egyhavi összegéből 
először – a  34.  § szerint – a  halottszállítás kerül finanszírozásra, a  fennmaradó összegből a  (12)  bekezdés szerinti 
díjazás levonása után – az országos teljesítmények figyelembevételével – a NEAK állapítja meg az egy kilométerre 
jutó országos forintértéket.
(6) A NEAK a (12)–(20) bekezdés szerint kiszámított díjat a teljesítést követő hónapban utalványozza.
(7) A  beteg szállításáról a  betegszállításról szóló miniszteri rendeletben előírt adattartalmú, az  utalvány adataival 
megegyező, hiánytalanul kitöltött, a  betegszállítási esemény idő és kilométer adatait eseményszerűen tartalmazó 
elektronikus vagy papíralapú adatlapot kell vezetni. Elektronikus adatlap vezetés esetén az adatlapnak vagy tartalmi 
elemeinek – a  dokumentációkezelésre vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időn belül – a  szerződött 
szolgáltató számítógépes rendszeréből kinyomtathatónak kell lennie.
(8) Az  elvégzett teljesítményekről a  szolgáltató a  NEAK honlapján közzétett adattartalommal jelentést küld 
a  NEAK-nak a  tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A  betegszállító szolgáltatóval szerződéses 
jogviszonyban álló GPS műholdas navigációs rendszert működtető szolgáltató a  saját szerveréről, az  elvégzett 
szállítások validitásának ellenőrzésére, a NEAK által előírt egységes adattartalommal jelentést küld a NEAK részére 
minden tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A  teljesítmény-adatok tartalmazzák a  finanszírozott 
gépkocsik azon GPS-adatait, amelyek alkalmasak a  gépkocsi teljesítményének, napi futott kilométereinek 
ellenőrzésére.
(9) A  szolgáltató csak olyan teljesítményt jelenthet elszámolásra, amelynek teljesítése megtörtént, és amelyre 
a  beteg felvételének helyéről a  betegszállító utalványon megjelölt érkezési helyére történő eljuttatásához  
– a közlekedési szabályok betartásával a lehetséges legrövidebb, a beteg egészségi állapotának figyelembevételével 
megválasztott útvonalon – feltétlenül szükség volt.
(10) Nem jelenthető teljesítményként az  egészségügyi szolgáltató egy telephelyén belüli, valamint a  telephelyei 
közötti betegszállítás, ha a telephelyek ugyanazon település közigazgatási határán belül helyezkednek el.
(11) A tartalékjárművel teljesített betegszállítás abban az esetben jelenthető, ha a finanszírozási szerződésben aktív 
kapacitásként lekötött szállító járművet műszaki vagy egyéb ok miatt üzemen kívül kellett helyezni.
(12) A  szolgáltatót a  beutalásra jogosult orvos rendelése alapján elvégzett betegszállítás után betegmozgatási díj 
illeti meg, amelynek mértéke
a) szállítási esetenként 450 forint,
b) a főváros közigazgatási területén belül történő szállítás esetén az a) pont szerinti díjon felül esetenként további 
750 forint.
(13) A  szolgáltatót, a  szabályosan utalványozott betegszállítási feladatok elvégzése után, futásteljesítménytől 
függő teljesítménydíj illeti meg. A teljesítménydíj számításának alapja a betegszállítási utalványon jelölt felvételi és 
átadási települések középpont koordinátái által meghatározott legrövidebb közúti közlekedési távolság. A  beteg 
felvételének helye és a  betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye közötti távolság a  következők szerint 
kerül meghatározásra:
a) ha a  beteg felvételi helye és a  betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye különböző közigazgatási 
területen helyezkedik el, akkor a felvételi és az átadási települések között a térképadatbázis szerinti távolság-mátrix 
település középpont koordinátái által meghatározott legrövidebb közúti távolságot kell figyelembe venni;
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b) ha a  beteg felvételi helye és a  betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye ugyanazon közigazgatási 
területen helyezkedik el, akkor az egyes településeken a NEAK honlapján közzétett lakosságszám arányos besorolás 
szerinti távolságot kell figyelembe venni;
c) ha a beteg felvételi helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye a főváros közigazgatási területén 
belül helyezkedik el, akkor a kerületeken belüli és a kerületek közötti szállítások esetén a NEAK honlapján közzétett 
távolságot kell figyelembe venni.
(14) Ha egy betegszállító gépjármű egyidejűleg több beteget is szállít, a  betegszállító szolgáltató 
teljesítményjelentésében rögzített felvételi és átadási adatok alapján a  közösen megtett útszakasz arányában 
hasznos és többletkilométereket kell képezni.
(15) Hasznos kilométerenként kell figyelembe venni egyedi betegszállítás esetén a  beteg felvételének helye és 
a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye közötti, a (13) bekezdés szerint meghatározott távolságát. Több 
beteg egyidejű szállítása esetén a hasznos kilométerek egy betegre jutó arányát az első beteg felvétele és az utolsó 
beteg érkezési helye közötti legrövidebb, illetve indokolt esetben az attól eltérő, a szállított betegek szempontjából 
legelőnyösebb útszakasz figyelembevételével kell meghatározni. A  szolgáltató köteles a  betegszállítási feladatok 
ellátása során a szállítások útirányát a szállított betegek szempontjából legelőnyösebb útvonalon megtervezni, és 
lehetőség szerint úgy teljesíteni.
(16) Több beteg együttes szállítása esetén többletkilométerként az adott beteg felvételi és az utalványon megjelölt 
érkezési helye közötti, a  (13)  bekezdés szerint meghatározott távolság vehető figyelembe úgy, hogy a  közösen 
megtett útszakasz kilométereinek 0,2-szerese számolható el többletteljesítményként. Az  elszámolható hasznos és 
többletkilométerek a betegenként megtett kilométerek arányában oszlanak meg az egyes esetek között.
(17) Több beteg együttes szállítása esetén a 100 kilométert meghaladó hosszú távú szállítások esetében a megtett 
útszakasz 100 kilométert meghaladó részének díja 0,8-es degressziós szorzóval kerül kiszámításra.
(18) A  főváros közigazgatási területén belül történő szállítások esetén a  (13)  bekezdés c)  pontja szerint 
meghatározott távolság 1,8-es korrekciós szorzóval kerül kiszámításra.
(19) A  főváros közigazgatási területére belépő és a  főváros közigazgatási területéről kiinduló szállítások esetén 
a (13) bekezdés a) pontja szerint meghatározott távolság – ha az kevesebb, mint 80 km – 1,4-es korrekciós szorzóval 
kerül kiszámításra.
(20) Szolgáltatónként, egy aktív gépjármű teljesítményeként havonta legfeljebb átlag 7000 hasznos kilométer, 
és többlet-férőhelyenként legfeljebb 1400 többletkilométer számolható el. A  többletférőhely a  gépjármű összes 
férőhelyeinek – ideértve a gépjárművezető férőhelyét is – kettővel csökkentett száma lehet.
(21) A  betegszállítás megrendelője a  betegszállítás nem teljesítését, illetve olyan késedelmes teljesítését, mely 
a  beteg állapotának olyan mértékű rosszabbodásához vezetett, hogy ennek következtében a  betegszállítás már 
mentési feladatnak minősült, haladéktalanul köteles írásban jelenteni a NEAK-nak.
(22) Ha a  NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a  beteg állapotának rosszabbodása miatti mentési esemény 
bekövetkezésére a  betegszállító szolgáltatónak felróható okból került sor, a  NEAK az  érintett szolgáltató 
betegszállítási feladatok ellátására kötött finanszírozási szerződését felmondhatja.
(23) Ha a  NEAK tudomására jut, hogy a  szolgáltató az  elszámolható teljesítményt nem a  (7)–(9)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően jelentette, illetve a  szállítás során a  betegszállítási utalványon jelölt felvételi, vagy 
átadási címtől való eltérést nem tudja a  betegszállításról szóló miniszteri rendeletben előírt módon igazolni, és 
a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogellenes magatartásra, a magasabb finanszírozási díj jogosulatlan 
megszerzése céljából került sor, a  NEAK az  érintett szolgáltató betegszállítási feladatok ellátására kötött 
finanszírozási szerződését felmondhatja.”

16. §  A 43/1999. Korm. rendelet 45. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti igény elbírálása során az  ellátás közvetlen költsége a  következő elemek 
figyelembevételével kerül megállapításra:
a) közvetlen gyógyszerköltség,
b) vér, vérkészítmények költsége,
c) diagnosztikai és terápiás szolgáltatások költsége.
(3) Az ellátásra szakmailag alkalmas egészségügyi szolgáltató az extrafinanszírozási igénybejelentést az adott ellátás 
befejezését követő 60 napon belül nyújthatja be. Az  igénybejelentésben szereplő finanszírozási eset teljesítmény-
elszámolását követően a  NEAK továbbítja a  szolgáltató részére a  ráfordításgyűjtéshez szükséges állományokat, 
amely után a szolgáltatónak 30 nap áll rendelkezésére a ráfordításgyűjtés megküldésére.”
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17. §  A 43/1999. Korm. rendelet a következő 46/A. §-sal egészül ki:
46/A.  § (1) A  hemodialízisben részesülő betegek otthoni kezelésének finanszírozási eljárásrendjét megalapozó 
ellátási programban (a  továbbiakban: otthoni hemodialízis program) az  egészségügyért felelős miniszter által 
kijelölt egészségügyi szolgáltató vesz részt.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint kijelölt egészségügyi szolgáltató felelős az  otthoni hemodialízis programba bevonásra 
kerülő betegek kiválasztásáért, oktatásáért, valamint az otthoni kezelések szakmai felügyeletéért.
(3) Az otthoni hemodialízis program időtartama az első beteg első ellátásától számított 1 év. A otthoni hemodialízis 
programba legfeljebb 8 beteg vonható be.
(4) Az otthoni hemodialízis programba bevont betegek
a) oktatóközpontban végzett ellátásai a 88533 Oktatóközpontban végzett, oktatással összekötött hemodialízis,
b) az otthonukban végzett ellátásaik a 88534 Otthoni hemodialízis (OHD)
kóddal az e rendeletben foglaltak szerint, a 18. számú melléklet szerinti adattartalommal jelenthetőek a finanszírozó 
felé.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ellátás finanszírozási díja kezelésenként 40 000 forint, a (4) bekezdés b) pontja 
szerinti ellátás finanszírozási díja kezelésenként 47 300 forint. Az  ellátások fedezetéül az  5. számú melléklet 
„Művesekezelés” előirányzata szolgál.
(6) Az  e  § szerint jelentett ellátási esetek tételes adatait, az  összefoglaló értékelést, valamint a  megállapított 
finanszírozási díjak mértékére vonatkozó adatokat a finanszírozó az ellátás hónapját követő hónap végéig megküldi 
az egészségügyi szolgáltató részére.
(7) Az egészségügyi szolgáltató az otthoni hemodialízis programban részt vevő betegekről a  (3) bekezdés szerinti 
időtartam lejártát követő hónap 30. napjáig részletes szakmai és pénzügyi értékelést küld a finanszírozó részére.
(8) Az  otthoni hemodialízis program időtartamának lejártát követően kizárólag az  otthoni hemodialízis 
program ideje alatt bevont betegek ellátásai jelenthetők, amelyek elszámolása az  e  §-ban foglaltak szerint, 
beavatkozásonként 39 000 Ft díjjal történik.”

18. §  A 43/1999. Korm. rendelet a következő 48/G. §-sal egészül ki:
„48/G. § Az otthoni parenterális táplálás végzésére jogosult szolgáltatók esetében az ezekbe a HBCs-be sorolódott 
ellátások a tárgyhavi ellátásokkal együtt kerülnek elszámolásra, azzal, hogy a finanszírozási év végén ezen ellátások 
adott havi súlyszám összegével megemelésre kerül az  ellátást nyújtó szolgáltató adott havi TVK értéke, amelynek 
figyelembevételével a  szolgáltatók teljesítményei újból elszámolásra kerülnek. Az  eredeti és az  újbóli elszámolás 
különbözete kerül utalványozásra az érintett szolgáltatók részére.”

19. §  A 43/1999. Korm. rendelet a következő 76/W. §-sal egészül ki:
„76/W.  § Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 287/2018. 
(XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 33. §-t a 2019. január havi kifizetésektől kell alkalmazni.”

20. § (1) A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (2) A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (3) A 43/1999. Korm. rendelet 28. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (4) A 43/1999. Korm. rendelet 28/A. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (5) A 43/1999. Korm. rendelet 34. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (6) A 43/1999. Korm. rendelet a 9. melléklet szerinti 35. számú melléklettel egészül ki.

21. §  A 43/1999. Korm. rendelet
a) 5.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „a megelőző aktív ellátást nyújtó szolgáltató” szövegrész helyébe az „a 

megelőző aktív ellátást nyújtó másik szolgáltató” szöveg,
b) 5/A. § (3) bekezdésében a „listát” szövegrész helyébe a „hibalistát” szöveg,
c) 5/A.  § (7b)  bekezdésében az „A (4)–(7) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A (4)–(7) és (7c)  bekezdésben” 

szöveg,
d) 27/A. § (9) bekezdésében a „járhat” szövegrész helyébe a „jár” szöveg,
e) 27/B.  § (3)  bekezdésében az „egynapos sebészeti ellátásba vagy meddőségkezelési ellátásba” szövegrész 

helyébe az „egynapos sebészeti ellátásba, általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátásba vagy 
meddőségkezelési ellátásba” szöveg,

f ) 33/A. § (3) bekezdésében a „Mentés előirányzat” szövegrész helyébe a „15. Mentés előirányzat” szöveg,
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g) 40.  § (2)  bekezdésében az „az R. 8. számú mellékletének 1. és 2., valamint 8–12.  pontja szerinti” szövegrész 
helyébe az „az R. 8. számú melléklet 4. és 6–8.  pontja, valamint 12–14.  pontja szerinti” szöveg, az „az R.  
8. számú mellékletének 1. és 2. pontja, valamint 8–12. pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az R. 8. számú 
melléklet 4. és 6–8. pontja, valamint 12–14. pontja szerinti” szöveg

lép.

22. §  Hatályát veszti a 43/1999. Korm. rendelet 16. számú melléklete.

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló  
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A  várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 287/2006. Korm. rendelet) 13. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A  beteg a  (12)  bekezdésben nem szabályozott esetben legkésőbb az  ellátás várható időpontját megelőző 
5. napig kezdeményezheti az  intézményi várólista vezetéséért felelős személynél, illetve az  intézményi várólista 
kezelését végző személynél az  ellátás várható időpontjának későbbi időpontra történő halasztását. A  szolgáltató 
az  ellátás tervezett időpontja elhalasztásának beteg általi kezdeményezésével egyidejűleg a  regisztrálási tételt 
az  intézményi várólistáról áthelyezi az  intézményi előjegyzési listára, ha a  módosított tervezett ellátási időpont 
megfelel az Ebtv. 5/B. § u) pontjának. Ha az ellátás várható időpontjának elhalasztása miatt keletkező várakozási idő 
meghaladja az  adott ellátás tekintetében – a  beteg állapotának figyelembevételével – a  szakmailag elfogadható 
időtartamot, az ebből eredő kockázatokról a beteget a kezelőorvos tájékoztatja.”

 (2) A 287/2006. Korm. rendelet 13. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Ha a  beteg nem jelenik meg a  számára megadott napon az  ellátás igénybevétele céljából a  szolgáltatónál, 
és ezt előzetesen nem jelezte a  (14)  bekezdésben foglaltak szerint, valamint a  (12)  bekezdésben meghatározott 
eset sem áll fenn, az  intézményi várólista vezetéséért felelős személy 7 napon belül új időpontot jelöl ki az ellátás 
igénybevételére, amiről egyidejűleg tájékoztatni kell a  beteget. A  szolgáltató a  tervezett ellátás elmaradásával 
egyidejűleg a  regisztrálási tételt az  intézményi várólistáról át helyezi az  intézményi előjegyzési listára, ha 
a  módosított tervezett ellátási időpont megfelel az  Ebtv. 5/B.  § u)  pontjának. Ha a  beteg az  új időpontban sem 
jelenik meg a szolgáltatónál, az új időpontot követő 30. napon törölni kell az adatait az  intézményi listáról. Annak 
a betegnek az adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését 
véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, törölni kell a várólistáról.”

24. §  A 287/2006. Korm. rendelet
a) 13/A.  § (8)  bekezdésében az  „a keresőképtelenség” szövegrészek helyébe az  „a keresőképtelenség és 

a  transzplantáció előtti kivizsgálás” szöveg, az  „a nem keresőképtelen” szövegrész helyébe az  „a nem 
keresőképtelen és a nem transzplantáció előtti kivizsgálásra váró” szöveg,

b) 13/B.  § (1)  bekezdésében az  „a keresőképtelenség” szövegrész helyébe az  „a keresőképtelenség és 
a transzplantáció előtti kivizsgálás” szöveg,

c) 6. számú mellékletében a  „Keresőképtelenség miatti beavatkozás (K)” szövegrész helyébe 
a „Keresőképtelenség miatti beavatkozás (K)/transzplantáció előtti kivizsgálás miatti soron kívüli ellátás (T)” 
szöveg, az „a keresőképtelenség” szövegrész helyébe az „a keresőképtelenség vagy transzplantáció előtti 
kivizsgálás” szöveg

lép.

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) Az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 337/2008. Korm. rendelet) 13.  § (4)  bekezdés c) és d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(A kérelemhez mellékelni kell:)
„c) a  befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a  pályázott szolgáltatás, 
szolgáltatások éves várható mennyiségét, a  pályázattal kapcsolatos kiadások, valamint bevételek részletes 
bemutatásával, és
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d) az Egészségügyi Szakmai Kollégium valamennyi szakmailag érintett tagozatának a pályázat beadásától számított 
egy éven belül kiadott véleményét.”

 (2) A 337/2008. Korm. rendelet 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszköz kérelmezése esetén – a  (4)  bekezdésben foglaltakon 
túl – az indikáció szerint érintett tagozat véleményének csatolása, egynapos ellátásokra vonatkozó pályázat esetén 
az  egynapos sebészeti tagozat, valamint a  pályázott szakma, szakmák szerint illetékes egészségügyi szakmai 
kollégiumi tagozat véleményének csatolása is szükséges.”

 (3) A 337/2008. Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a 14. § (1a) bekezdésében foglalt határidőig beérkezett kérelem nem felel meg a  (3) és a  (4) bekezdésben 
foglalt követelményeknek, a  NEAK a  kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – legfeljebb 30 napos 
határidővel – hiánypótlásra hívja fel a  kérelmezőt. Ha a  kérelmező a  hiánypótlást elmulasztja, a  kérelmet a  NEAK  
– érdemi elbírálás nélkül – elutasítja.”

26. §  A 337/2008. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  TBB az  ülést megelőzően a  14.  § (1a)  bekezdésében foglalt határidőig beérkezett és hiánytalan kérelmek 
alapján – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – javaslatot (a továbbiakban: befogadási javaslat) tesz 
az egészségügyért felelős miniszternek a többletkapacitás befogadására.”

27. §  A 337/2008. Korm. rendelet
a) 8/A. § (1) bekezdés f ) pontjában a „kapacitására” szövegrész helyébe a „lekötött kapacitására” szöveg,
b) 14. § (2) bekezdésében a „7 fő, amelyből 2 főt” szövegrész helyébe a „8 fő, amelyből 3 főt” szöveg,
c) 15/A. § (3) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg,
d) 15/A.  § (4)  bekezdésében az „a közlemény közzétételét vagy a  közleményben meghatározott befogadási 

időpontot követően” szövegrész helyébe az „a közlemény közzétételét követően” szöveg
lép.

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 356/2008. Korm. rendelet) 1.  melléklete 
a 10. melléklet szerint módosul.

7. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos 
fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

29. §  Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak 
minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 335/2009. Korm. rendelet) 
Melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

8. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

30. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) a következő 11/I. §-sal egészül ki:
„11/I.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat A:261 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak  
2018. augusztus 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az  illetmény- vagy bérnövelésre 2018. augusztus 
1-jétől, de legfeljebb a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az  (1)  bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a  2018. augusztus hónapra esedékes 
illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.”
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31. §  A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

9. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

32. §  A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 11.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  engedélyezett gyógykezeléshez kapcsolódóan a  külföldi gyógykezelésre jogosult személynek, illetve 
orvos-szakmailag indokolt esetben a  kísérőnek vagy kísérőknek a  NEAK útiköltség megtérítését engedélyezte, 
az útiköltséget – legkorábban a gyógykezelés megkezdése előtt 12 nappal – megelőlegezi. Ha az utazás
a) nem közforgalmú, menetrend szerinti személyszállító eszközzel történik, összesen 1 db II. osztályú menettérti 
vonatjegy árának megfelelő összeg,
b) menetrend szerinti repülőjárattal történik, 1 db turista osztályú oda-vissza irányú repülőjegy árának megfelelő 
összeg
térítendő meg.”

10. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 
módosítása

33. §  A halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 38.  § 
(2)  bekezdésében a  „szállításának költségeit” szövegrészek helyébe a  „szállításának és boncolásának költségeit” 
szöveg lép.

11. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. 
rendelet módosítása

34. §  Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 28/2015. Korm. rendelet) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az OGYÉI feladatköreivel összefüggésben minőségirányítási rendszert hoz létre és alkalmaz, és folyamatos 
felülvizsgálat útján gondoskodik annak az  Európai Unió jogi aktusaival, valamint a  jogszabályokkal való 
összhangjáról.”

35. §  A 28/2015. Korm. rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § (1) Ez a rendelet
a) az  orvostechnikai eszközökről, a  2001/83/EK irányelv, a  178/2002/EK rendelet és az  1223/2009/EK rendelet 
módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 
5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az  in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a  98/79/EK irányelv és a  2010/227/EU bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 
2017. szeptember 15-i (EU) 2017/1572 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

12. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

36. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 162/2015. 
Korm. rendelet) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) A  támogatott szakképzésben a  tutort az  ÁEEK által – az  Eütv. 114.  § (2)  bekezdés g)  pontja szerinti 
adattartalommal – vezetett tutori névjegyzékből a  képzőhely a  rezidens gyakorlatának megkezdését megelőzően 
jelöli ki, és erről az ÁEEK-t és a rezidenst tájékoztatja.
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(2) Egy tutor egyidejűleg legfeljebb három jelölt szakképzését felügyelheti.
(3) A tutori díj összege rezidensenként havonta 50 000 forint a támogatott szakképzés teljes időtartama alatt, amely 
díjazást a képzőhely biztosítja az 5. § (4) bekezdése, valamint külső képzőhely esetén az ÁEEK és a külső képzőhely 
között kötött külön megállapodás alapján a tutor részére.
(4) A  képzőhely az  adott szakképesítés vonatkozásában tutorként kijelölhető személyekről, illetve a  tutoroknak 
az  Eütv. 114.  § (2)  bekezdés g)  pontjában meghatározott adataiban bekövetkezett változásokról folyamatosan 
tájékoztatja az ÁEEK-t.
(5) Az egyetemek a tutori névjegyzék adattartalmát az ÁEEK felkérése alapján folyamatosan felülvizsgálják.
(6) A  támogatott szakképzés során teljesítendő gyakorlati idő eltöltését, beavatkozások, vizsgálatok elvégzését 
a  tutor havonta, de legkésőbb az  adott képzési elem teljesítését követő két héten belül igazolja az  ÁEEK és 
a szakképzésért felelős egyetem irányába.
(7) A  tutor szakképzéssel összefüggő feladatait, valamint a  tutori tevékenység szakmai követelményeit az  ÁEEK 
az  egyetemekkel, valamint az  egészségügyi szolgáltatók és a  rezidensek érdekképviseletét ellátó szakmai 
szervezetekkel együttesen állapítja meg, és az ÁEEK honlapján közzéteszi.
(8) A tutori tevékenység értékelését – a 11. § (1) bekezdése szerint létrehozott minőségbiztosítási rendszer keretein 
belül – a rezidensek, a tutor foglalkoztatója, valamint az ÁEEK végzi.
(9) Ha a (8) bekezdés szerinti minősítés alapján a tutor
a) a  (6)  bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét legalább két rezidens vonatkozásában a  (6)  bekezdés szerinti 
határidőt követő egy hónapon belül nem teljesíti,
b) a (7) bekezdés szerinti feladatait nem látja el, és ezzel akadályozza vagy aránytalanul megnehezíti a jelölt részére 
a képzés során elvégzendő vizsgálatok, beavatkozások teljesítését, vagy
c) a  konzultációs lehetőséget a  rezidens legalább háromszori írásbeli kérésére, legalább 30 napon belül nem 
biztosítja,
az ÁEEK a  tutort a  mulasztására írásban figyelmezteti, és határidő megjelölésével felhívja a  kötelezettségeinek 
teljesítésére a (10)–(12) bekezdésben foglaltak egyidejű megjelölésével.
(10) Ha a tutor a figyelmeztetés ellenére az ÁEEK által megjelölt határidőt követően is a (9) bekezdés a)–c) pontja 
szerinti magatartás valamelyikét tanúsítja, az ÁEEK a tutort a névjegyzékből törli.
(11) Ha a  tutorral szemben az  illetékes szakmai kamara etikai vétség elkövetését jogerősen megállapítja, az  ÁEEK 
a  tutort a  tutori névjegyzékből törli. Az  etikai vétség elkövetésének megállapításáról az  illetékes szakmai kamara 
a határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül tájékoztatja az ÁEEK-t.
(12) A  (10)–(11)  bekezdés szerinti okból történő törlés esetén a  tutor a  törléstől számított két évig nem vehető 
fel újra a  tutori névjegyzékbe. Nem vehető fel a  tutori névjegyzékbe az, akit a  tutori névjegyzékből a  (10) vagy 
a (11) bekezdés szerinti okból három alkalommal töröltek.”

37. §  A 162/2015. Korm. rendelet 9. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A.  § (1) A  rezidens szakképzése ideje alatt történő foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás az  alábbiakat 
foglalja magába:
a) a rezidens illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként
aa) az  egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 2. § (6) bekezdése szerinti támogatást az ott meghatározottak szerint,
ab) azon rezidensek esetében, ahol az  elsődleges vagy külső képzőhelyen szakképzése során végzett 
egészségügyi tevékenység nem tartozik a járó- és fekvőbeteg finanszírozás körébe, az Eütev., valamint a 256/2013.  
Korm. rendeletben meghatározott garantált illetménynek megfelelő összeget,
b) a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti rezidensi pótlék összegét.”

38. § (1) A 162/2015. Korm. rendelet 28. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  vállalási időszak teljesítése során általános ösztöndíj teljesítése 
esetén elfogadható
a) a  megszerzett szakképesítéstől eltérő szakterületen, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végzett 
egészségügyi tevékenység, ha az adott szakterületen az ösztöndíjas szakképzésben vesz részt,
b) a  Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott vagy rendvédelmi szerv által működtetett 
intézmény alkalmazásában végzett egészségügyi tevékenység,
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c) egészségügyi államigazgatásban végzett, jogszabály alapján szakorvosi szakképesítéshez kötött munkakörben 
végzett tevékenység.
(3b) Hiányszakmás ösztöndíj esetében a  (3a)  bekezdésben meghatározott tevékenység végzése a  vállalási 
időszakban csak abban az  esetben fogadható el, ha a  szakképesítéstől eltérő egészségügyi tevékenység végzése 
a  megszerzett szakirányon, vagy a  megszerzett szakképesítéstől eltérő, a  teljesítéskor hiányszakmának minősülő 
területen újabb szakképesítés megszerzése érdekében történik.”

 (2) A 162/2015. Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés c) pontja szerinti vállalási időszak
a) a 8. § (1) bekezdése szerinti esetekben az ott meghatározott körülmény fennállásának az időtartamára,
b) kiemelt, valamint hiányszakmás ösztöndíj esetén a  teljes munkaidőben további egészségügyi szakképesítés 
megszerzése érdekében végzett egészségügyi tevékenység időtartamára, vagy
c) egyéb ok miatt összesen legfeljebb 12 hónap időtartamra
szüneteltethető.”

39. §  A 162/2015. Korm. rendelet 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  miniszter és a  NEAK a  szolgáltatótól kapott adatokat az  esetleges elszámolásokkal kapcsolatos 
igényérvényesítés határidejének lejártáig, kizárólag az igényérvényesítés elbírálásának érdekében kezelheti.”

40. §  A 162/2015. Korm. rendelet 33. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 7. § (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak a szakképzésüket a Kr.1 alapján megkezdőkre is alkalmazhatók.”

41. §  A 162/2015. Korm. rendelet 23. alcíme a következő 35/F. §-sal egészül ki:
„35/F.  § Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 287/2018.  
(XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 13.  § (7)  bekezdése szerinti követelményeket az  ÁEEK honlapján 2019. 
március 31-ig teszi közzé.”

42. §  A 162/2015. Korm. rendelet
a) 3. § (1a) bekezdésében, 18. § (9) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében és 23. §-ában az „ÁEKK-t” szövegrész 

helyébe az „ÁEEK-t” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdésében az  „a háziorvostan szakképzés kivételével” szövegrész helyébe az  „– az  (1a) és 

(1b) bekezdésben foglaltak kivételével –” szöveg,
c) 15. § (2) bekezdésében az „október” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
d) 18. § (9) bekezdésében az „f ) pontja” szövegrész helyébe az „e) és f ) pontja” szöveg,
e) 21.  § (5)  bekezdésében a  „rezidens szakképzése” szövegrész helyébe a  „rezidens szakképzését vagy 

szakképzése” szöveg
lép.

13. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának 
engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló 
448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 448/2017. Korm. rendelet) 5.  §-a a  következő (5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) A lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező vagy arra jogosult személyek a lakossági ellátásra általuk 
kiadott, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alapján rendelt gyógyszerek esetében a kiadás időpontjában 
ellenőrzik a  gyógyszer biztonsági elemeit, és deaktiválják minden, biztonsági elemmel ellátott gyógyszer egyedi 
azonosítóját.”

44. §  A 448/2017. Korm. rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § Ez  a  rendelet a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 bizottsági felhatalmazáson alapuló 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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14. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének 
engedélyezéséről szóló 449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

45. §  A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről 
szóló 449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nagykereskedő vagy a gyógyszerközvetítő helyszíni ellenőrzése esetén – ide nem értve azt az esetet, amikor 
az OGYÉI az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
megindítja a  hatáskörébe tartozó eljárást – az  OGYÉI elkészíti az  inspekciós jelentést, amelynek egy példányát 
a  nagykereskedőnek vagy a  gyógyszerközvetítőnek megküldi. A  nagykereskedő vagy a  gyógyszerközvetítő 
az inspekciós jelentésben foglaltakra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételt tehet.”

15. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának 
engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

46. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 
450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  helyszíni gyártásellenőrzésről – ide nem értve azt az  esetet, amikor az  OGYÉI az  általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 101.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint megindítja a  hatáskörébe tartozó 
eljárást – az  OGYÉI elkészíti az  inspekciós jelentést, melynek egy példányát a  gyártási engedély kérelmezőjének, 
jogosultjának is megküldi. A  gyártási engedély kérelmezője vagy jogosultja az  inspekciós jelentésben foglaltakra 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételt tehet.”

16. Záró rendelkezések

47. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 43–44. § 2019. február 9-én lép hatályba.
 (3) A 11. § és a 21. § c) pontja 2019. április 1-jén lép hatályba.

48. § (1) Ez  a  rendelet a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 
2017. szeptember 15-i (EU) 2017/1572 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. A 102/1995. Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt „Felvétel módja” megjelölésű táblázat a következő sorral egészül ki: 
 
 (Felvétel módja  

(Felv. mód.) 
 Kód) 

„ 
  Lejárt  L 

” 
 
2. A 102/1995. Korm. rendelet 2. számú mellékletében a „Táppénz jellege (TP. jell.)” szövegrész helyébe a „Keresőképtelenség 
jellege” szöveg lép. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A 102/1995. Korm. rendelet 3. számú melléklet d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A heti jelentésnek tartalmaznia kell:) 
 
„d) a jelentéskészítés dátumát.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. A 102/1995. Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat „táppénz jellege” megjelölésű sor helyébe a következő sor 
lép: 
 

(A mező rövid leírása  Típus  Hossz  Megjegyzés) 
 
„keresőképtelenség jellege  Kar  1  törzsrekord, kódtáblából választható (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9)” 
 
2. A 102/1995. Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázatot követő végjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Fájlnév képzése az 1. karakter mindig K, a 2. karakter az adott hétről beküldött jelentés sorszáma, a 3-4. a megyekód, az 5-8. a 
működési kód utolsó 4 számjegye.” 
  

1. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
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    Millió forint 

Megnevezés 
2019. évi 

előirányzat 
  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás   

  
 

Praxisfinanszírozás 123 992,0 

  Indikátorrendszer finanszírozása 4 800,0 

   Eseti ellátás díjazása 649,3 

  
 

Ügyeleti szolgálat 10 106,2 

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 139 547,5 

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem  
  

 
Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1 

  
 

Védőnői ellátás 24 009,8 

   Anya-, gyermek- és csecsemővédelem  483,4 

   MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 

  
 

MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 028,2 

3. Fogászati ellátás 32 894,8 

4. Otthoni szakápolás 5 596,8 

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 296,9 

8. Művesekezelés  25 471,1 

11. Működési költségelőleg 2 000,0 

  Célelőirányzatok 
 

   Méltányossági alapon történő térítések 2 611,3 

   Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0 

  
 

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység 
végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása 

1 250,0 

  
 

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0 

  
Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete 22 629,2 

  Egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelésének fedezete 1 993,4 

   Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1 

  
 

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 8 893,5 

  
 

Fiatal szakorvosok támogatása  1 571,6 

13. Célelőirányzatok összesen 42 854,1 

15. Mentés 42 930,6 

17. Laboratóriumi ellátás 27 473,2 

  Összevont szakellátás  
    Járóbeteg-szakellátás 174 900,4 

    Fekvőbeteg-szakellátás 603 454,3 

              aktív fekvőbeteg-szakellátás 509 798,0 

              krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 225,2 

             bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 431,1 

             várólista csökkentés 5 000,0 

    Extrafinanszírozás 1 000,0 

    Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 93 809,8 

    Speciális finanszírozású szakellátás 45 061,9 

18. Összevont szakellátás összesen 918 226,4 

19. Népegészségügy fejlesztése  1 703,3 

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 0,0 

ÖSSZESEN  
1 275 022,9 

” 
 
 

4. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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1. A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 4. pontja a következő ponttal egészül ki: 
 
„Z. várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátás, előfinanszírozott elszámolással” 
 
2. A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 14/A. pontja a következő pontokkal egészül ki: 
 
(A beteg kíséretének oka) 
 
„5. Fogyatékos beteget kísérő személy 
6. Gyermekét szoptató anya 
7. 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának segítése” 
 
3. A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 27. pont „Sebgyógyulás (S)” megjelölésű része az 1. 
pontot megelőzően a következő ponttal egészül ki: 
 
„0. nem értelmezhető” 
 
 
 
 

 
 
 

 
2019. évre vonatkozó TVK 

 
1. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2018. november és 2019. október közötti teljesítési időszakra 
vonatkozó országos TVK mértéke: 77 245 269 840 pont. Ebből: 
1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, 

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint 
b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete 
mindösszesen: 89 189 190 pont; 

1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére 66 950 553 pont a következők 
szerint: 
 
   A  B  C 

 1.  Intézmény  Éves TVK többlet pontszám 
 2.  2915  Semmelweis Egyetem  1 116 031 
 3.  4013  Autizmus Alapítvány, Budapest  13 898 971 
 4.  5087  Dévény Anna Alapítvány  6 836 925 
 5.  7990  Vadaskert Alapítvány, Budapest  6 945 025 
 6.  B944  Gézengúz Alapítvány, III. kerület  13 982 433 
 7.  H058  Budapesti Korai Fejlesztő Központ  1 365 141 
 8.  N055  Újpesti Egészségügyi Kft.  22 806 027 
 9.    ÖSSZESEN  66 950 553 

 
2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2018. november és 2019. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 
2 064 837 súlyszám. Ebből: 
 
2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, 

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, 
b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint 
c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete mindösszesen: 541 súlyszám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

6. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„28. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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3. Az egyes ellátási formák 2019. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe: 
 

 Hónap  Fekvőbeteg-szakellátás  Járóbeteg-szakellátás 
 2018. november  1/12  1/12 
 2018. december  1/12  1/12 
 2019. január  1/12  1/12 
 2019. február  1/12  1/12 
 2019. március  1/12  1/12 
 2019. április  1/12  1/12 
 2019. május  1/12  1/12 
 2019. június  1/12  1/12 
 2019. július  1/12  1/12 
 2019. augusztus  1/12  1/12 
 2019. szeptember  1/12  1/12 
 2019. október  1/12  1/12 

„ 
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Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2019. évre vonatkozó TVK mennyisége 
 

 
A B C D E F G 

 

Intéz-
mény 
kód 

Intézmény 
 

Aktív 
fekvőbeteg- 
szakellátás 

 

Egynapos 
sebészeti ellátás 

 

Általános 
anesztéziában 

végzett egynapos 
fogászati ellátás 

 

Meddőségkezelési 
ellátás 

 

Összesen 
 

éves (súlyszám) éves (súlyszám) éves (súlyszám) éves (súlyszám) éves (súlyszám) 

1 1052 Mohácsi Kórház 6 199.44 622.95 0.00 0.00 6 822.39 
2 2912 Pécsi Tudományegyetem 94 691.59 0.00 281.06 2 233.46 97 206.11 
3 A316 Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 0.00 367.61 0.00 0.00 367.61 
4 C353 URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 0.00 769.71 0.00 0.00 769.71 
5 H770 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 453.59 0.00 0.00 0.00 453.59 
6 N584 Komlói Egészségcentrum BUESZ Egészségügyi Központ 2 565.36 340.74 0.00 0.00 2 906.10 
7 N591 Szigetvári Kórház 5 094.72 0.00 0.00 0.00 5 094.72 
8 1084 Bajai Szent Rókus Kórház 15 030.61 358.99 0.00 0.00 15 389.60 
9 1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 63 097.25 0.00 0.00 0.00 63 097.25 

10 N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 13 473.30 493.25 0.00 0.00 13 966.56 
11 1243 Orosházi Kórház 9 936.79 436.14 0.00 0.00 10 372.93 
12 R464 Békés Megyei Központi Kórház 48 325.21 78.73 0.00 0.00 48 403.94 
13 1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény 3 981.18 0.00 0.00 0.00 3 981.18 
14 1345 Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 0.00 843.67 0.00 0.00 843.67 
15 1391 Sárospatak Város Rendelőintézete 0.00 818.70 0.00 0.00 818.70 
16 1400 Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 0.00 458.62 0.00 0.00 458.62 
17 1407 Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 7 365.41 120.57 0.00 0.00 7 485.98 
18 M058 Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 3 186.27 530.01 0.00 0.00 3 716.28 
19 N684 Almási Balogh Pál Kórház, Ózd 7 809.84 0.00 0.00 0.00 7 809.84 

20 
R730 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház 103 555.38 0.00 0.00 0.00 103 555.38 

21 1454 
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - 
Makó 8 622.08 918.67 0.00 0.00 9 540.75 

22 1484 Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk 3 475.12 0.00 0.00 0.00 3 475.12 
23 1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 12 723.32 0.00 0.00 0.00 12 723.32 

7. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„28/A. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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24 2917 SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 94 949.03 0.00 322.50 0.00 95 271.53 
25 M226 Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 0.00 331.46 0.00 0.00 331.46 
26 1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 49 350.48 0.00 0.00 0.00 49 350.48 
27 C975 Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 0.00 623.22 0.00 0.00 623.22 
28 H059 Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 0.00 971.75 0.00 0.00 971.75 
29 M934 Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros 16 961.87 93.47 0.00 0.00 17 055.34 
30 1601 Csornai Margit Kórház 0.00 532.97 0.00 0.00 532.97 
31 1630 Lumniczer Sándor Kórház - Rendelőintézet 0.00 372.11 0.00 0.00 372.11 
32 1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 50 803.45 0.00 0.00 0.00 50 803.45 
33 1644 Karolina Kórház és Rendelőintézet 5 298.63 0.00 0.00 0.00 5 298.63 
34 1663 Soproni Gyógyközpont 14 473.99 0.00 0.00 0.00 14 473.99 
35 2948 KARDIREX Egészségügyi Központ Győr Kft. 0.00 665.19 0.00 0.00 665.19 
36 1683 Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu 8 255.45 271.69 0.00 0.00 8 527.14 
37 2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 100 698.32 0.00 393.28 5 264.19 106 355.80 
38 R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 38 572.90 194.53 0.00 0.00 38 767.43 
39 2899 Mátrai Gyógyintézet 3 090.74 0.00 0.00 0.00 3 090.74 
40 N581 Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet 7 155.74 348.76 0.00 0.00 7 504.50 
41 N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 27 426.90 0.00 0.00 0.00 27 426.90 
42 N682 Bugát Pál Kórház, Gyöngyös 6 936.89 401.69 0.00 0.00 7 338.57 
43 1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 12 886.36 0.00 0.00 0.00 12 886.36 
44 1871 Selye János Kórház, Komárom 1 406.45 538.83 0.00 0.00 1 945.28 
45 1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 27 276.94 0.78 0.00 0.00 27 277.73 
46 K404 Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata 2 053.05 114.26 0.00 0.00 2 167.31 
47 1903 Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet 9 560.10 473.15 0.00 0.00 10 033.26 
48 1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 17 718.41 0.00 0.00 0.00 17 718.41 
49 1945 Margit Kórház, Pásztó 0.00 455.04 0.00 0.00 455.04 
50 1980 Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, Dabas 0.00 318.55 0.00 0.00 318.55 
51 2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 24 417.28 305.59 0.00 0.00 24 722.87 
52 2049 Szent Rókus Kórház és Intézményei 0.00 2 451.58 0.00 0.00 2 451.58 
53 2052 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 0.00 483.60 0.00 0.00 483.60 
54 2057 Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet 0.00 456.36 0.00 0.00 456.36 
55 2073 Tüdőgyógyintézet Törökbálint 7 479.84 0.00 0.00 0.00 7 479.84 
56 2090 Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat 0.00 325.13 0.00 0.00 325.13 
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57 2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác 14 470.88 124.80 0.00 0.00 14 595.68 
58 2103 Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Érd 0.00 1 018.80 0.00 0.00 1 018.80 
59 2911 Gálfi Béla Nonprofit Kft., Pomáz 795.15 0.00 0.00 0.00 795.15 
60 N588 Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház 0.00 326.28 0.00 0.00 326.28 
61 N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd 15 752.59 0.00 0.00 0.00 15 752.59 
62 R595 JUMP CONSULTING Kft., Budaörs 0.00 1 709.54 0.00 0.00 1 709.54 
63 S104 Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány 0.00 1 001.08 0.00 0.00 1 001.08 
64 2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 46 329.81 0.00 0.00 1 999.56 48 329.37 
65 2162 Siófoki Kórház - Rendelőintézet 11 052.83 341.80 0.00 0.00 11 394.63 
66 3205 Kistérségi Járóbetegellátó Központ, Barcs 0.00 471.66 0.00 0.00 471.66 
67 A216 Egészségügyi Nonprofit Kft., Fonyód 0.00 525.89 0.00 0.00 525.89 
68 N683 Nagyatádi Kórház 4 172.59 151.22 0.00 0.00 4 323.82 
69 2230 Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda 14 515.70 292.61 0.00 0.00 14 808.31 

70 
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 82 790.40 0.00 0.00 0.00 82 790.40 

71 
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet 36 434.23 0.00 0.00 0.00 36 434.23 

72 2378 Kátai Gábor Kórház, Karcag 7 927.17 0.00 0.00 0.00 7 927.17 
73 8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 3 866.05 0.00 0.00 0.00 3 866.05 
74 N586 Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 2 064.64 32.92 0.00 0.00 2 097.56 
75 N596 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház  6 519.59 0.00 0.00 0.00 6 519.59 
76 2392 Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet  0.00 687.24 0.00 0.00 687.24 
77 2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház 26 003.75 0.00 0.00 0.00 26 003.75 
78 2436 Paksi Gyógyászati Központ 0.00 415.17 0.00 0.00 415.17 
79 N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház 5 001.05 346.38 0.00 0.00 5 347.43 
80 2531 Szent László Kórház, Sárvár 0.00 463.10 0.00 0.00 463.10 
81 N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 45 535.89 0.00 0.00 0.00 45 535.89 
82 2535 Magyar Imre Kórház, Ajka 8 540.56 642.21 0.00 0.00 9 182.78 
83 2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet, Pápa 5 388.75 440.20 0.00 0.00 5 828.95 
84 2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet 2 640.04 0.00 0.00 0.00 2 640.04 
85 2611 Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet 0.00 374.43 0.00 0.00 374.43 
86 2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred 3 856.20 0.00 0.00 0.00 3 856.20 
87 C149 Pannon Reprodukciós Intézet Kft., Tapolca 0.00 0.00 0.00 982.63 982.63 
88 H505 Szent Donát Várpalota Kft. 0.00 1 739.07 0.00 0.00 1 739.07 
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89 N592 Deák Jenő Kórház, Tapolca 480.00 443.52 0.00 0.00 923.52 
90 N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 38 671.00 0.00 0.00 0.00 38 671.00 
91 2703 Keszthelyi Kórház 4 463.07 427.17 0.00 0.00 4 890.24 
92 2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház 36 255.87 0.00 0.00 0.00 36 255.87 
93 2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa 13 471.68 675.29 0.00 0.00 14 146.97 
94 N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 825.71 0.00 0.00 0.00 825.71 
95 0765 HT Medical Center Eü. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 0.00 639.88 0.00 0.00 639.88 
96 2872 MRE Bethesda Gyermekkórháza 6 679.26 0.00 191.29 0.00 6 870.55 
97 2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 26 243.90 0.00 0.00 0.00 26 243.90 
98 2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 17 153.38 0.00 250.00 0.00 17 403.38 

99 
2878 

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai 
Intézet 44 968.09 886.39 0.00 0.00 45 854.47 

100 2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 25 893.85 0.00 0.00 0.00 25 893.85 
101 2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 27 153.71 0.00 0.00 5 376.12 32 529.83 
102 2886 Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet 43 348.99 0.00 0.00 0.00 43 348.99 
103 2887 Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 6 599.68 357.57 0.00 0.00 6 957.24 
104 2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 25 206.93 0.00 0.00 0.00 25 206.93 
105 2891 Uzsoki utcai Kórház 39 804.97 0.00 0.00 0.00 39 804.97 
106 2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 25 873.17 0.00 0.00 0.00 25 873.17 
107 2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 15 384.49 0.00 0.00 0.00 15 384.49 
108 2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 11 735.30 0.00 0.00 0.00 11 735.30 
109 2906 Országos Onkológiai Intézet 55 635.62 0.00 0.00 0.00 55 635.62 
110 2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 4 728.81 0.00 0.00 0.00 4 728.81 
111 2910 Országos Sportegészségügyi Intézet 2 531.32 0.00 0.00 0.00 2 531.32 
112 2913 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1 636.57 0.00 0.00 0.00 1 636.57 
113 2915 Semmelweis Egyetem 122 082.71 24.00 474.81 5 786.58 128 368.11 
114 4026 MAZSIHISZ, Budapest 1 194.94 0.00 0.00 0.00 1 194.94 
115 7610 Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat 0.00 551.71 0.00 0.00 551.71 
116 7990 Vadaskert Alapítvány 1 481.27 0.00 0.00 0.00 1 481.27 
117 8714 KAÁLI Intézet Kft. 0.00 0.00 0.00 5 575.33 5 575.33 
118 A275 Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 0.00 341.64 0.00 0.00 341.64 
119 C030 Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest 0.00 0.00 0.00 639.34 639.34 
120 C247 Forgács Intézet Kft. 0.00 0.00 0.00 2 717.50 2 717.50 
121 C278 Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft. 0.00 320.06 0.00 0.00 320.06 
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122 H025 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 0.00 443.98 0.00 0.00 443.98 
123 H043 Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 0.00 548.71 0.00 0.00 548.71 
124 H915 Budai Egészségközpont Kft. 11 075.81 0.00 0.00 0.00 11 075.81 
125 K358 Ars Medica Lézerklinika Kft., Budapest 0.00 375.68 0.00 0.00 375.68 
126 K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 76 348.47 40.42 0.00 0.00 76 388.89 
127 K405 Premed Pharma Kft., Budapest 0.00 339.42 0.00 0.00 339.42 
128 K409 Istenhegyi Magánklinika Zrt. 0.00 369.68 0.00 0.00 369.68 
129 K413 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft. 0.00 414.65 0.00 0.00 414.65 
130 K558 XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 0.00 829.28 0.00 0.00 829.28 
131 K620 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 0.00 470.53 0.00 0.00 470.53 
132 M915 Betegápoló Irgalmas Rend 14 278.41 726.70 0.00 0.00 15 005.11 
133 N511 Szent Margit Kórház, Budapest 12 365.43 0.00 0.00 0.00 12 365.43 

    Összesen: 1 993 589.57 38 218.75 1 912.93 30 574.70 2 064 295.96 
” 
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  A B C 
 

1  Szolgáltató neve Havi fix díj 
(ezer Ft) 

 

 

2 1133 Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem 
Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét 

210,6 
 

3 2258 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza 306,0 
 

4 B453 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII. kerület 693,3 
 

5 K341 Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Mezőkovácsháza 780,6 
 

6 M963 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Miskolc 3 282,6  
7 N840 Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület 1 355,2 

 
8 3581 Országos Vérellátó Szolgálat 144 688,1 

 
9 K370 Nemzeti Népegészségügyi Központ 39 144,6  

10 R732 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 395,1 
 

11 2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 30 020,4 
 

12 2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 17 485,5  
13 N591 Szigetvári Kórház 7 393,8 

 
14 2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 6 424,7 

 
15 2910 Országos Sportegészségügyi Intézet 3 712,7  
16 4393 Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2 993,6 

 
17 2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 2 931,5 

 
18 6119 Zuglói Egészségügyi Szolgálat 2 435,7  

19 4026 Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretetkórháza, Budapest 2 175,0  

20 C252 
Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-
Foglalkoztató Közalapítványa, Pécs 1 725,1  

21 1064 Egyesített Egészségügyi Intézmények, Pécs 967,1  

22 1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó 936,2  

23 2392 Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 778,1  
24 2436 Paksi Gyógyászati Központ 569,9 

 

25 H020 Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 559,1 
 

26 2878 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 46 210,5 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 

8. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„34. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez



36354 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 209. szám 

11 
 

 
 
 
 

 
Tervezhetőségi arány az egyes kötelezően vezetett vagy kapacitáshiány miatt vezetett várólistákra 

 
 A B C 

  Várólista 
azonosító 

Várólista Arány %  

1 001 Szürkehályog műtétei 90 
2 002 Mandula, orrmandula műtét 90 
3 003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei 90 
4 006 Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei 90 
5 007 Gerincsérv műtétek 90 
6 008 Epekövesség miatti beavatkozás feltárás 90 
7 009 Epekövesség miatti beavatkozás laparaszkópia 90 
8 011 Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével 90 
9 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül 90 

10 017 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I.  90 
11 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. 90 
12 019 Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban 90 
13 020 Térdprotézis műtét, traumatológia szakma 90 
14 021 Térdprotézis műtét, ortopédia szakma 90 
15 022 Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma 90 
16 023 Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma 90 
17 024 Coronária intervenciók 50 
18 025 A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk 90 
19 026 Jelentős kiterjesztett gerincműtétek 90 
20 101 Emlőműtétek nem malignus betegségekben  90 
21 103 Pajzsmirigy műtétek nem malignus folyamatokban  90 
22 104 A bélrendszer kis műtétei nem malignus folyamatokban  90 
23 108 Kézsebészet, alagút szindrómák műtétei  90 
24 111 Nőgyógyászati laparoszkópos beavatkozások, nem malignus folyamatokban 90 
25 112 Fül, orr, száj nagyobb műtétei nem malignus folyamatokban  90 
26 113 Szemhéjműtétek  90 
27 114 Szaruhártya műtétek  90 
28 115 Szemészeti kötőszöveti műtétek  90 
29 116 Artroszkópos műtétek  90 
30 117 Ortopédiai kisműtétek  90 
31 118 Ortopédiai nagyműtétek  90 
32 119 Urológiai kisműtétek  90 
33 122 Varixműtétek  90 
34 130 Nyitott szívműtétek, veleszületett szívhiba, gyermek szakma 50 
35 131 Nyitott szívműtétek, felnőtt szakma 50 
36 133 Transzkatéteres szívbillentyű beültetés 50 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„35. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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1. A 356/2008. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt „I/A. Ágazatspecifikus munkakörök” táblázatban az „1) Egyetemi, 
főiskolai végzettséget igénylő munkakörök” pont a következő sorokkal egészül ki: 
 

 
 

           ” 
2. A 356/2008. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt „I/A. Ágazatspecifikus munkakörök” táblázatban a „2) Felső,- 
közép- és alsófokú szak/szakmai képesítést igénylő munkakörök” pont „d) egyéb ágazati munkakörök” alpont a 
következő sorokkal egészül ki: 
 

 

” 
 
 
 
 

 
1. A 335/2009. Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 7. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 

(Betegségcsoport 
megnevezése 

 Betegség 
BNO kódja 

 Betegség megnevezése 

 7. Daganatos betegségek 
közül:) 

    

„ 
Emlő rosszindulatú 
daganata 

C50 Az emlő rosszindulatú daganata 
C500 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
C501 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
C502 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C503 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C504 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
C505 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
C506 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
C508 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C509 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 

Méhnyak rosszindulatú 
daganata 

C53 A méhnyak rosszindulatú daganata  
C530 Endocervix rosszindulatú daganata 
C531 Exocervix rosszindulatú daganata 
C538 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C539 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 

Petefészek rosszindulatú 
daganata 

C56 A petefészek rosszindulatú daganata 

A prosztata rosszindulatú C61 A prosztata rosszindulatú daganata 

[Munkakör megnevezése  Fizetési osztályok 
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J] 

 1) Egyetemi, főiskolai 
végzettséget igénylő 
munkakörök 

                    

 „                     
 37. mentésirányító       *     
38. mentésvezető      *     
39. okleveles ápoló - mentőtiszt        *   

[Munkakör megnevezése  Fizetési osztályok 
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J] 

 2) Felső,- közép- és alsófokú 
szak/szakmai képesítést igénylő 
munkakörök 

                    

d) egyéb ágazati munkakörök           
 „                     
33. mentő-technikus     * *      
34. mentésvezető    * *      
35. mentésirányító    * *      

10. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

11. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
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daganata  
A here rosszindulatú 
daganata  

C620 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
C621 Descendált here rosszindulatú daganata 
C629 Here rosszindulatú daganata, k.m.n 

” 
 
2. A 335/2009. Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat a következő 18. ponttal egészül ki: 
 

(Betegségcsoport 
megnevezése 

 Betegség 
BNO kódja 

 Betegség megnevezése) 

„ 
18. A női nemi szervek nem 
gyulladásos betegségei 
közül: 

  

Endometriosis N80 Endometriosis 
N800 A méh endometriosisa 
N801 A petefészek endometriosisa 
N802 A petevezető endometriosisa 
N803 A medencei hashártya endometriosisa 
N804 A rectovaginalis septum és a hüvely endometriosisa 
N805 Bél endometriosis 
N806 Endometriosis bőrhegben 
N808 Egyéb endometriosis 
N809 Endometriosis , k.m.n. 

” 
 
 
 
 

 
 
1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B: 17 mezőjében a „Szarvas” szövegrész helyébe a 
„Mezőkovácsháza” szöveg lép. 
 
2. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 261. sorral egészül ki: 
 
 (A  B 

 1.  Egészségügyi szolgáltató neve  Település) 
 „ 

 261.  Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány  Százhalombatta 
„ 

12. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
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A Kormány 288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés a) és n) pontjában,
a 3. alcím és a  2. és 3.  melléklet tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés w) és 
x) pontjában,
a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés z) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvény 4/B. § d) pontjában alapján,
a 6. alcím és az 5. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) és j) pontjában, 
valamint
a 7. alcím és az 6. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7b) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/B. § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vízügyi igazgatóság a  nyilatkozatát az  engedélyezési tervdokumentáció – elvi vízjogi engedélyezés esetén 
a  műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció –, valamint a  vízügyi igazgatóság által közzétett módon történő 
megkeresés alapján, a  megkeresés megérkezésétől számított húsz napon belül adja ki a  kérelmezőnek. A  vízügyi 
igazgatóság nyilatkozata tartalmazza
a) a vízügyi objektumazonosítót, a nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentáció számát és kiállítási dátumát,
b) vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő ingatlan érintettsége esetén a  vagyonkezelői hozzájárulást, 
feltétellel történő hozzájárulást vagy a hozzájárulás elutasítását és annak indokolását,
c) a  (4)  bekezdés e)  pontja szerinti érintettség esetén a  vagyonkezelői hozzájárulást, vagy – ha az  igényelt 
vízkészlet mennyiségi korlát vagy vízvédelmi ok miatt nem vehető igénybe, vagy a tervezett megvalósítás a felszín 
alatti víztartó képződmények, a  felszíni víz medrének, a  vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését vagy 
a  vízkárelhárítást veszélyezteti – a  hozzájárulás elutasítását és annak indokolását, továbbá hozzájárulás esetén 
a víztest(ek) állapotára és az igénybe venni kívánt vízkészlet jellegére vonatkozó adatokat.”

 (2) Az R1. 1/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  vízügyi igazgatóság nem ad vízügyi objektumazonosítót abban az  esetben, ha a  kérelem részét képező, 
az (5) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott vagyonkezelői hozzájárulást elutasítja.”

 (3) Az R1. 4/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A vízilétesítmény megszüntetését a munkálatok befejezését követően a vízügyi hatóság felé be kell jelenteni. 
A  vízügyi hatóság megvizsgálja, hogy a  megszüntetés az  erre vonatkozó engedélyben foglaltaknak megfelelően 
került-e végrehajtásra és a  vizsgálat eredményétől függően intézkedik a  Vgtv. 33/B.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott adatok vízikönyvi nyilvántartásból való törléséről.”

 (4) Az R1. 5. §-a a következő (13b) és (13c) bekezdésekkel egészül ki:
„(13b) Az öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély – ha az engedély kiadásának feltételei fennállnak és 
a vízkészlet hosszú távon rendelkezésre áll – a talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásában meghatározott 
időtartamot meghaladó időszakra, legfeljebb 20 évre is kiadható a talajvédelmi hatóság által előírt felülvizsgálatnak 
a vízjogi engedélyben történő rögzítése mellett.
(13c) A  talajvédelmi terv külön jogszabályban meghatározott felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség teljesítése 
alapján a  talajvédelmi hatóság megkeresésére az  öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély hivatalból 
módosítható, visszavonható.”

 (5) Az R1. 15. § (5) bekezdésében a „(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésében” szöveg lép.
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2. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 73/A. §-sal egészül 
ki:
„73/A.  § A  vizet, vízi utat, vízilétesítményt és tartozékaikat érintő munkák megkezdése előtt a  kivitelező köteles 
a munkakezdést bejelenteni azok kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának. A vizet, vízi utat, vízilétesítményt 
és tartozékaikat érintő munkákat a  kivitelező a  kezelő, annak hiányában a  tulajdonos ellenőrzése mellett köteles 
elvégezni.”

 (2) Az R2. a következő 82. §-sal egészül ki:
„82.  § E  rendeletnek a  vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 288/2018. (XII. 21.)  
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 3.) megállapított 7. § h) pontját a Mód. Kr. 3. hatálybalépését követően 
indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

 (3) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R2.

a) 7. § h) pontjában a „köre, a költségviselőkre,” szövegrész helyébe a „körére, a költségviselőkre, az üzemeltetés 
biztonsági követelményei miatt szükséges intézkedésekre,” szöveg,

b) 33.  § (3)  bekezdésében az  „Árvízvédelmi mű és annak altalaja megbontásához” szövegrész helyébe 
az „Árvízvédelmi műnek és altalajának a vízoldali és a mentett oldali védősávok határvonala között történő 
megbontásához” szöveg,

c) 58.  § (4)  bekezdésében a „terv alapján kell kialakítani” szövegrész helyébe a „terv és a  vízkár-elhárítási terv 
figyelembevételével kell kialakítani” szöveg

lép.

3. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  nagyvízi meder, a  parti sáv, a  vízjárta és a  fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a  folyók esetében a  nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) A  parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a  szakfeladatok közérdekű ellátására figyelemmel használható, 
hasznosítható. A nagyvízi mederkezelési terv hatálya alá nem tartozó parti sávban csak olyan építmény létesíthető, 
amely a  mederkezelő által tervezett, a  parti sávot igénybevevő fenntartási munkát megelőzően kiküldött 
felszólításban meghatározott időpontra elbontható úgy, hogy nem akadályozza a  parti sávban a  munkagépekkel 
történő munkavégzést. Az elbontásra legalább három napot kell biztosítani.”

 (2) Az R3. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  nagyvízi mederkezelési tervben meghatározott lefolyási sávoktól, illetve a  lefolyási sávokra meghatározott 
szabályoktól való egyedi eltérést az  érdekelt kezdeményezheti, amelyet az  1.  melléklet szerinti tartalommal és 
a  13–16.  § megfelelő alkalmazásával kell elkészíteni és a  folyószakasz mederkezelőjének benyújtani jóváhagyás 
céljából. Az  érdekelt által kezdeményezett eltérés érdekében végzett, az  árvízi levezető képességet javító 
helyettesítő műszaki megoldások költsége az érdekeltet terheli.”

 (3) Az R3. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R3. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R3. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „további 1 méteres biztonsági” szövegrész helyébe a „további egyméteres 

vagy a nagyvízi mederkezelési tervben meghatározott biztonsági” szöveg lép.
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4. A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 
módosítása

4. § (1) A  mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában:
1. mezőgazdasági célú vízfelhasználás: mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözésére és 
halgazdálkodási célra történő, vízjogi üzemeltetési engedély alapján történő vízhasználat;
2. mezőgazdasági vízhasználó: a  mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerre csatlakozott, mező- és erdőgazdasági 
művelés alatt álló területek öntözésére és halgazdálkodási célú vízhasználatra kiadott vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel rendelkező és mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy, valamint 
jogi személyiség nélküli szervezet;
3. mezőgazdasági vízszolgáltató: a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetését, fenntartását alapfeladatként 
végző költségvetési szerv, vagy az  e  költségvetési szervvel kötött üzemeltetési szerződés alapján vízszolgáltató 
egyéb jogi személy;
4. mezőgazdasági vízszolgáltató mű: az  a  vízilétesítmény, amelynek célja alapvetően mezőgazdasági vízigények 
biztosítása felszíni vízből történő vízszolgáltatással;
5. mezőgazdasági vízszolgáltató rendszer: egy vagy több vízszolgáltatási egységet magába foglaló, közös felszíni 
vízforráshoz kapcsolódó mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító vízilétesítmények összessége;
6. mezőgazdasági vízszolgáltatási idény: a  mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott időszak;
7. vízszolgáltatási egység: közös vízellátó vagy vízelosztó helyhez kapcsolódó vízpótló és -elosztó csatornahálózat, 
valamint kapcsolódó művei, amelyek az üzemeltetés tekintetében egységes rendszert alkotnak.”

 (2) Az R4. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  tárgyévre vonatkozó költségkalkulációt a  mezőgazdasági vízszolgáltató vízszolgáltatási egységenként 
az 1. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti tartalommal és formában készíti el.
(4) A  mezőgazdasági vízszolgáltató az  általa üzemeltetett vízszolgáltatási egységek tárgyévi költségkalkulációit és 
a számított díjtételeket minden év február 18-ig továbbítja a területi vízügyi igazgatási szerv részére. A területileg 
illetékes vízügyi igazgatási szerv a saját üzemeltetésű vízszolgáltatási egységekre készített és az egyéb vízszolgáltató 
szervezet által készített költségkalkulációkat és díjtételeket minden év február 20-ig jóváhagyásra átadja 
az  Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Az  Országos Vízügyi Főigazgatóság a  jóváhagyásról a  benyújtó vízügyi 
igazgatási szervet tárgyév február 28-ig értesíti. Vízszolgáltatási szerződés csak az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
által jóváhagyott díjtételek alkalmazásával köthető.”

 (3) Az R4. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tárgyévi költségkalkuláció részeként a  mezőgazdasági vízszolgáltató utókalkulációt készít vízszolgáltatási 
egységenként a  tárgyévet megelőző évben a  ténylegesen felmerült költségek és ráfordítások, valamint 
a megállapított díjjal fedezett költségek figyelembevételével.”

 (4) Az R4. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  mezőgazdasági vízhasználó a  vízjogi üzemeltetési engedélyében lekötött éves vízmennyiség alapján 
alapdíjat, a vízszolgáltatótól átvett vízmennyiség alapján változó díjat fizet a mezőgazdasági vízszolgáltatónak.”

 (5) Az R4. 4. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  mezőgazdasági vízszolgáltató mű üzemeltetője a  vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség 
alapján számított vízszolgáltatási alapdíjról, valamint a  ténylegesen szolgáltatott vízmennyiség alapján számított 
változó díjról számlát állít ki.
(4) Ha a  mezőgazdasági vízhasználó a  számla szerinti alapdíj megfizetési kötelezettségét nem teljesíti, 
a  mezőgazdasági vízszolgáltató felszólítja a  díj megfizetésére. Ha a  mezőgazdasági vízhasználó a  díjfizetési 
kötelezettségének a  felszólítás kézhezvételét követő harminc napon belül nem tesz eleget, a  mezőgazdasági 
vízszolgáltató a  vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához adott üzemeltetői hozzájárulását visszavonja és arról 
a vízügyi hatóságot tájékoztatja.”

 (6) Az R4. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A.  § (1) A  vízszolgáltatási egységre vonatkozó alapdíjtételt a  vízszolgáltatási egységre egy mezőgazdasági 
vízszolgáltatási idényre eső összes állandó költség és az  adott mezőgazdasági egységben a  tárgyévben 
mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevők vízjogi engedélyeiben lekötött vízmennyiség hányadosaként kell 
megállapítani.
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(2) A vízszolgáltatási egységre vonatkozó változó díjtételt a vízszolgáltatási egységre a tárgyévre jóváhagyott összes 
változó költség és a  vízhasználók által a  – vízszolgáltatótól az  adott vízszolgáltatási egységre – tárgyévre igényelt 
összes vízmennyiség hányadosaként kell megállapítani.
(3) A  vízszolgáltatási egységben egy mezőgazdasági vízhasználó által a  vízhasználatért fizetendő éves alapdíjat 
az  (1)  bekezdés szerinti alapdíjtétel és a  mezőgazdasági vízhasználó adott vízhasználatra kiadott vízjogi 
üzemeltetési engedélyében meghatározott éves lekötött vízmennyiség szorzata adja.
(4) A  vízszolgáltatási egységben egy mezőgazdasági vízhasználó által a  vízhasználatért fizetendő változó 
díjat a  (2)  bekezdés szerinti változó díjtétel és a  vízhasználó által ténylegesen átvett vízmennyiség – beleértve 
a vízhasználó csatornarendszerének feltöltését szolgáló vizet is – szorzata adja.
(5) Egy mezőgazdasági vízhasználó által fizetendő vízszolgáltatási díj vízhasználatonként a  (3)  bekezdés szerint 
számított alapdíj és a (4) bekezdés szerint számított változó díj összege.
(6) A (3)–(5) bekezdésben, a 6. § (1) bekezdésében és a 8. §-ban foglaltaktól eltérően a halastavi (tógazdasági) célra 
továbbított vízmennyiség után a  mezőgazdasági vízhasználó a  vízjogi üzemeltetési engedélyében meghatározott 
halastó területe alapján számítva évente 1500 Ft/hektár díjat fizet a vele közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági 
vízszolgáltatónak.”

 (7) Az R4. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § Az éves alapdíjat a mezőgazdasági vízszolgáltatási idény napjaira egyenlő mértékben elosztva kell megfizetni 
azokra a napokra, amelyekre a vízjogi üzemeltetési engedély érvényben van.”

 (8) Az R4. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) Az  érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel és szolgáltatási szerződéssel rendelkező mezőgazdasági 
vízhasználó a  vízszolgáltatás teljes díja helyett jogosult a  6.  § (1)  bekezdésében és a  8.  § (1)–(3)  bekezdésében 
részletezett vízszolgáltatási díjkedvezményekre, ha a  felhasznált vízmennyiség a vízjogi üzemeltetési engedélyben 
lekötött vízmennyiséget nem haladja meg, azt a mezőgazdasági vízhasználó a tárgyév február 10-ig bejelentette, és 
a megrendelt vízmennyiséget a mezőgazdasági vízszolgáltatási idényben az engedélyezett területen használta fel.
(2) A  tárgyév február 10-ét követően kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján a  mezőgazdasági vízhasználó 
abban az esetben jogosult az (1) bekezdés szerinti vízszolgáltatási díjkedvezményekre, ha vízigényét a szolgáltatási 
szerződés megkötésével egyidejűleg bejelenti.”

 (9) Az R4. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (10) Az R4.

a) 3.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a tervezett és tényleges ráfordítások és költségek” szövegrész 
helyébe az  „az előző évi tényleges ráfordítások és költségek, valamint az  azonos időszakra számlázott 
vízszolgáltatási díj” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A vízszolgáltatással érintett, vízjogi engedélyben szereplő területre 
vonatkozóan jelentkező” szövegrész helyébe az „A vízszolgáltatási egységben felmerülő” szöveg,

c) 6.  § (1)  bekezdésében a  „vízszolgáltatási díj állandó költségének” szövegrész helyébe a  „vízszolgáltatási 
alapdíj” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében az „általa átvett” szövegrész helyébe az „alapdíjnak és az általa átvett” szöveg,
e) 6.  § (3)  bekezdésében az  „általa továbbított” szövegrész helyébe az  „alapdíjnak és az  általa továbbított” 

szöveg,
f ) 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „költségeit” szövegrész helyébe a „díjrészét” szöveg,
g) 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „költségek” szövegrész helyébe a „díj” szöveg,
h) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „költségeket” szövegrész helyébe a „díjat” szöveg,
i) 8.  § (2)  bekezdésében a  „vízszolgáltatás díjának állandó költségeit” szövegrész helyébe a  „vízszolgáltatás 

alapdíját” szöveg,
j) 8.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjában és 8.  § (3)  bekezdésében az „állandó költségek” szövegrészek helyébe 

az „alapdíj” szöveg
lép.

 (11) Hatályát veszti az R4. 5. § (2) bekezdés b) pontjában az „ , a fenntartási feladatok ciklusidejének figyelembevételével” 
szövegrész.
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5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról 
szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében az „a három” szövegrész helyébe az „az öt” szöveg lép.

6. Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros 
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 
szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a  szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A települések a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottól eltérő szennyvíz-elvezetési agglomerációt 
is kialakíthatnak, feltéve, hogy az  1.  melléklet szerinti szempontok és módszertan alapján az  eltérés indokolt, 
valamint ha az  eltérés költséghatékonyabb megvalósíthatósága és működtetése gazdasági elemzéssel és 
üzemeltetői javaslattal alátámasztott.
(2) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció kijelölésének 3. § (3) bekezdése szerinti felülvizsgálata az 1. mellékletben 
meghatározott szempontok és módszertan szerint elvégzett számítás és vizsgálatok alapján készített felülvizsgálati 
dokumentáció csatolásával az  érintett önkormányzat vagy önkormányzatok által – a  szennyvíz-elvezetési 
agglomeráció központját is megnevező szándéknyilatkozatok mellékelésével – a  működési területével érintett 
vízügyi igazgatóságnál kérhető. Már meglévő szennyvíztisztító telephez történő csatlakozás, illetve agglomerációs 
átsorolási kérelem esetén – a  települési szennyvíztisztító telep víziközmű üzemeltetőjétől – a  felülvizsgálati 
dokumentációra alapozott, a  kérelmet támogató üzemeltetői nyilatkozat csatolása is szükséges. Az  eljárás során 
a  tervezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a  fejlesztési igényt kérelmező települések érintettek-e a  települési 
szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: Irányelv) 
megfogalmazott kiépítési kötelezettséggel.
(3) A  működési területével érintett vízügyi igazgatóság a  szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolásának 
felülvizsgálatára vonatkozó szakmai véleményét az  illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács (a továbbiakban: TVT) 
illetékes szakmai bizottságának állásfoglalására figyelemmel alakítja ki. A  kérelmező település szennyvíz-elvezető 
rendszer kiépítési kötelezettségére vonatkozó tervezői nyilatkozatot a  TVT szakmai bizottsága a  felülvizsgálati 
eljárás során ellenőrzi.
(4) A  TVT illetékes szakmai bizottságának ülésére meghívást kap a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal.
(5) A  működési területével érintett vízügyi igazgatóság a  (2)  bekezdés szerinti kérelmet, annak mellékleteit, 
valamint – a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben – a TVT illetékes szakmai bizottságának állásfoglalását tartalmazó 
jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai véleményével ellátva felterjeszti az  Országos Vízügyi Főigazgatóságnak 
(a továbbiakban: OVF). Az OVF a működési területével érintett vízügyi igazgatóság szakmai véleményét figyelembe 
véve a  kérelemmel kapcsolatos szakmai állásfoglalását 15 napon belül felterjeszti a  miniszternek. A  miniszter 
– a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszterrel történt egyeztetést követően – a kérelemben szereplő, az OVF által 
támogatott fejlesztési igényt nyilvántartásba veszi, ha az az Irányelv hatálya alá tartozik vagy a (2) bekezdés szerinti 
kiépítési kötelezettséget érint. A  nyilvántartásba vételről szóló értesítést az  OVF a  működési területével érintett 
vízügyi igazgatóságon keresztül továbbítja a kérelmező részére.
(6) A miniszter a tárgyévet követő év november 15-ig gondoskodik a nyilvántartásba vett önkormányzati fejlesztési 
igények elektronikus közzétételéről.
(7) A  nyilvántartásba vett fejlesztési igények finanszírozási forrásának hiánya esetén a  vízgazdálkodásért felelős 
miniszter kezdeményezésére a Kormány negyedévente dönt a finanszírozhatóságról.”

 (2) Az R5. a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B.  § E  rendeletnek a  vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 288/2018.  
(XII. 21.) Korm.  rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 5.  §-át, 6.  §-át és 1.  mellékletét a  Módr1. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (3) Az R5. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet az Irányelv 3. cikk (1), 4. cikk (1), 5. cikk (2) és (7), 15. cikk (4), valamint a 17. cikk (3) bekezdésének 
való megfelelést szolgálja.”
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 (4) Az R5. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (5) Az  R5. 6.  § (1)  bekezdésében az  „április 30. napjáig.” szövegrész helyébe az  „április 30. napjáig. A  teljesítésért 

a települési önkormányzat jegyzője felelős.” szöveg lép.

7. A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös 
szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 
391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  közalkalmazott az  adott továbbképzési időszakban a  számára előírtnál több tanulmányi pontot teljesít, 
az  előírt pontmennyiséget meghaladó tanulmányi pontok – legfeljebb az  adott továbbképzési időszakra előírt 
tanulmányi pontmennyiség 25%-ának megfelelő mértékben – a  következő továbbképzési időszakra átvihetők, 
feltéve, hogy a többletpontok megszerzése a továbbképzési időszak utolsó tizenkét hónapjában történt.”

 (2) Az R6. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  értékelő vezető határozza meg – az  értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően – 
tárgyév március 15-éig az  értékelt személyre vonatkozó munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket. 
A  teljesítménykövetelmények egy példányát a  közalkalmazott részére át kell adni, egy példányt pedig 
a közalkalmazott személyi anyaggyűjtőjében kell megőrizni.”

 (3) Az R6. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R6.

a) 3.  § (2)  bekezdésében az  „a vízügyi igazgatóságon” szövegrész helyébe az  „az Országos Vízügyi 
Főigazgatóságon és a vízügyi igazgatóságon” szöveg,

b) 16. § (2) bekezdésében az „igénybe, a továbbképzési” szövegrész helyébe az „igénybe, vagy három hónapot 
meghaladó időtartamban betegség miatt keresőképtelenné válik, a továbbképzési” szöveg,

c) 22. § (2) bekezdésében a „nem teljesíti” szövegrész helyébe az „önhibájából nem teljesíti” szöveg
lép.

8. Záró rendelkezés

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
 (2) Az 1–4. § és a 6–7. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

 1.  Az R2. 1. melléklet 1.1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.6. Árvízvédelmi töltést keresztező műtárgy csőszerű részének vízzáróságát nyomáspróbával kell ellenőrizni. 
Több tagból álló vasbeton cső nyomáspróbáját a konszolidáció lezajlása, de legalább hat hónap eltelte után meg 
kell ismételni. Az árvízvédelmi töltést keresztező csőszerű műtárgyakat árvízkor is biztonságosan kezelhető azonos 
biztonságot szolgáltató kettős elzáró szerkezettel kell ellátni.”

 2.  Az R2. 1. melléklet 1.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3.4. Az  1.3.2.  pontban foglaltak szerint átvezetett létesítmény védelmét a  mederkezelő előírásai szerint kell 
biztosítani.”

 3.  Az R2. 1. melléklet 1.4.3. és 1.4.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.4.3. Árvízvédelmi töltés lábvonalától, a  töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve számított tízméteres 
védősávon belül az üzemeltető üzemelési, védelmi céljainak szolgálatától eltérő rendeltetésű vezetéket elhelyezni 
tilos. Ha a mobil árvízvédelmi falak tízméteres védősávján belül húzódó vezeték nem helyezhető át, azt a védekezés 
időszakára, a fokozat elrendelése előtt üzemen kívül kell helyezni.
1.4.4. Árvízvédelmi töltést öntöző-, táp- és belvízcsatornával, az  üzemeltető üzemelési céljainak szolgálatától 
eltérő rendeltetésű vízellátási, csapadék- és szennyvíz-elvezető nyomóvezetékkel vagy gravitációs vezetékkel 
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és csatornával a  töltéslábtól számítva, a  töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve, tíz méteren belül tilos 
megközelíteni.”

 4.  Az R2. 1. melléklet 2.2.9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2.9.1. A  hídszerkezet alsó élének legalacsonyabb magasságát úgy kell meghatározni, hogy az  magasabban 
legyen, mint
2.2.9.1.1. az  adott szelvényre meghatározott mértékadó árvízszint magassági biztonsággal növelt értéke (előírt 
magasság) vagy
2.2.9.1.2. a  jeges legnagyobb vízszint (LNV) és a  jogszabályban előírt magassági biztonság összegzett értéke, ha 
a jeges árvízszint a mértékadó.”

 5.  Az R2. 1. melléklet 2.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3.2. A  hídszerkezet alsó élének magasságát úgy kell meghatározni, hogy annak legalacsonyabb pontja is 
a  mértékadó árvízszintnél legalább a  folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló jogszabályban meghatározott 
magassági biztonsággal magasabban legyen. Ha a  jeges árvízszint a  mértékadó, a  hídszerkezet alsó élének 
magasságát a  jeges legnagyobb vízszint (LNV) és a  jogszabályban előírt magassági biztonság összegzett értéke 
határozza meg.”

 6.  Az R2. 1. melléklet 2.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3.3. A  mederbe pillér akkor építhető, ha az  általa – mértékadó árvízi helyzetben – okozott hatások 
elfogadhatósága hidraulikai kisminta kísérlettel igazolt. A  pillér parti sávban történő elhelyezése esetén 
a mederoldal védelmét a meder kezelőjének előírásai szerint kell megoldani.”

 7.  Az R2. 1. melléklet 2.4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4.5. A  hídpillért csak úgy lehet elhelyezni, hogy ne okozzon 4,0 cm-nél nagyobb visszaduzzasztást vagy 
mederkimosódást. A meder védelmét a meder kezelőjének előírásai szerint kell megoldani.”

 8.  Az R2. 1. melléklet 2.5.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.5.2.1. Az  áthidaló szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy gerebbel megakadályozható legyen az  uszadék 
műtárgyba jutása vagy a szerkezet alsó éle a keresztezési szakaszon a mértékadó vízszint felett minimum 1,0 m-rel 
magasabban legyen.”

 9.  Az R2. 1. melléklet 2.9.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9.3. Árvízvédelmi töltés lábvonalától, a  töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve számított 10 méteres 
védősávon belül vasutat tilos elhelyezni. Az  árvízvédelmi töltés melletti közút elhelyezése a  töltés fenntartójának 
előírásai szerint történhet.”

 10.  Az R2. 1. melléklet 2.9. pontja a következő 2.9.4. ponttal egészül ki:
„2.9.4. Árvízvédelmi töltés lábvonalától, a  töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve számított 10 méteres 
védősávon belül közutat úgy lehet elhelyezni, hogy az útpálya töltés felőli oldalát drénszivárgóval kell vízteleníteni 
és az útburkolat alatti talajt drénezni kell.”

 11.  Az R2. 1. melléklet 8.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.1.1. A  szennyvízelvezető vezeték és a  vízkivételi vezeték mederben levő végét úgy kell kialakítani, hogy 
az a legkisebb vízszint alatt legyen.”

 12.  Az R2. 1. melléklet 9.2.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.2.4.1. Elsőrendű árvízvédelmi töltésbe épített gravitációs csőzsilipet mindkét végén kettős elzárószerkezettel kell 
ellátni. A második elzárás betétpallókkal is megoldható. A kettős elzárást és a csövet a mértékadó árvízszint előírt 
magassági biztonsággal növelt magasságát alapul véve kell méretezni.”

 13.  Az R2. 1. melléklet
a) 1.2.1.  pontjában az  „A keresztező létesítmény” szövegrész helyébe az  „A vezeték jellegű keresztező 

létesítmény” szöveg,
b) 1.2.5. pontjában a „Hullámtéren a térszín felett” szövegrész helyébe a „Térszín felett a hullámteret” szöveg,
c) 1.2.6. pontjában az „úgy lehet” szövegrész helyébe a „légvezetékkel úgy lehet” szöveg
lép.

 14.  Hatályát veszti az R2. 1. melléklet
a) 1.3.1.1. pontja,
b) 1.3.1.4.2. pontja,
c) 9.2.4.2. pontja.
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2. melléklet a 288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

 1.  Az R3. 3. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

  (Építmény műszaki követelményei)

(Átmeneti)
„Időszakonként elöntésre kerülő terület, a szabályozott és elégséges mértékű hozamátbocsátást 
kell biztosítani a sávban (pl. áteresz, hullámtéri hidak, víz átvezetési lehetőségek stb. segítségével).”

 2.  Az R3. 3. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:

  (Építmény műszaki követelményei)

(Áramlási 
holttér)

„Nem vesz részt a nagyvízi hozamok vízszállításában. A hozzájárulást megelőző vizsgálatot ez 
esetben is el kell végezni. A vizsgálatnak ki kell terjednie különösen arra, hogy a holttérből igénybe 
vett teljes térfogat nem csökkenti a terület víztározó térfogatát az árvízszintet károsan növelő 
mértékben, valamint a vízvisszatartási lehetőségekre vagy az egyéb vízgazdálkodási célokra 
gyakorolt  hatásokra.”

 3.  Az R3. 3. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

 
(Épület, illetve terepszint fölé emelkedő építmény

Új elhelyezése)

(Másodlagos)

„Az 5. § (4) bekezdés a)–c) pontjai szerinti indokolt esetben helyezhető csak el a nagyvízi 
mederkezelési tervben előírt, biztonsági szintet is magában foglaló magasságú padlószinttel, 
lábakon álló építmény, egyidejű árvízlevezetést javító intézkedés mellett. Rendezvények ideiglenes 
építményei legfeljebb 15 napig helyezhetők ki.”

 4.  Az R3. 3. mellékletében foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:

 
(Épület, illetve terepszint fölé emelkedő építmény

Új elhelyezése)

(Áramlási 
holttér)

„Meglévő üdülőterület beépítetlen telkén új üdülőépület helyezhető el, a vonatkozó övezeti 
előírások keretei között. A biztonsági szint alatti építmények elöntéssel szembeni ellenállóságáról, 
illetve árvízvédelméről gondoskodni kell.”

 5.  Az R3. 3. mellékletében foglalt táblázat D:4 mezője helyébe a következő mező lép:

 
(Épület, illetve terepszint fölé emelkedő építmény

Meglevő felújítása, átalakítása, bővítése)

(Átmeneti)

„A földszint körbeépíthető, továbbá az építési előírásoknak és kezelői hozzájárulásnak megfelelő, 
10 éven belül létesült épület használatba vétele, bővítése megengedett a beépítettség növelése 
nélkül (pl. egyidejű bontással, lefolyásjavító beavatkozással). A biztonsági szint alatti építmények 
elöntéssel szembeni ellenállóságáról, illetve árvízvédelméről gondoskodni kell.”

 6.  Az R3. 3. mellékletében foglalt táblázat D:5 mezője helyébe a következő mező lép:

 
(Épület, illetve terepszint fölé emelkedő építmény

Meglevő felújítása, átalakítása, bővítése)

(Áramlási 
holttér)

„Építési engedélynek és kezelői hozzájárulásnak megfelelő bővítése is megengedett. A biztonsági 
szint alatti építmények elöntéssel szembeni ellenállóságáról, illetve árvízvédelméről gondoskodni 
kell.”
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3. melléklet a 288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat

a) D:67 mezőjében a „Hortobágy-Berettyó-torkolat” szövegrész helyébe a „Békésszentandrási duzzasztó” szöveg,
b) E:59 mezőjében a „49,70” szövegrész helyébe a „49,60” szöveg,
c) E:67 mezőjében a „61,30” szövegrész helyébe a „47,50” szöveg
lép.

4. melléklet a 288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelethez

1. táblázat
Az állandó és változó költségek költségkalkulációs sémája

    A B C

 

 

 

 
Költségösszetevők 

Állandó költségek

(Ft)

Változó költségek

(Ft)

 Közvetlen költségek 

1.
 
 
 
 

  ANYAGKÖLTSÉG Működéshez kapcsolódó 
üzemanyag, kenőanyag, alkatrész, 

építési anyag, egyéb anyag, 
alkatrész, energialekötési díj 

Saját kivitelezésű fenntartáshoz 
kapcsolódó anyag jellegű költségek

Szivattyútelepi üzemeléshez 
kapcsolódó költségek(villamos 
energia szállítási költségei stb.) 

Gravitációs rendszer üzemeltetési 
költségei

1.1. nyers- és alapanyagok

1.2. készen vásárolt alkatrészek

1.3. technológiai fűtőanyagok

1.4. technológiai energia

2.
 
 
 
 

  BÉRKÖLTSÉG*

Mezőgazdasági vízszolgáltatást 
biztosító munkaerő bérköltsége

Mezőgazdasági vízszolgáltatásra 
felvett többlet munkaerő, és/vagy 

idényre alkalmazott munkaerő 
(szivattyútelepi gépész, fenntartó 

gépkezelő, vízőr bérköltsége)

2.1. Közvetlen munkabér

2.2. Közvetlen munkabérek közterhei

2.3. Kiegészítő fizetések

2.4. Bérpótlékok

3.
 
 
 

 
EGYÉB KÖZVETELENÜL 
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG

3.1. Gyártási, szolgáltatási külön költség

3.1.1. vízvizsgálat Rendszeres vízvizsgálat Esetenkénti vízvizsgálat

3.1.2.
egyéb dologi kiadások, 
szolgáltatások

Kiküldetés,alaptevékenység nem 
adóköteles részéhez vásárolt termék 

vagy szolgáltatás áfája: gépjármű-
felelősségbiztosítás, CASCO, 

gépjárművek egyéb üzemi kiadásai 
stb. Külső vállalkozók által elvégzett 

fenntartási munkák költsége

4.   ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**

Az elmúlt 5 év átlagos 
vízforgalmából (mezőgazdasági 

vízfelhasználás és térségi, ökológiai, 
rekreációs célú vízátvezetés) a 
mezőgazdasági vízfelhasználás 

arányában elszámolható

–
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 Közvetett költségek 

5.  

VÍZSZOLGÁLTATÁSBAN 
KÖZVETLENÜL RÉSZT VEVŐ 
TERÜLETI SZERVEZETI EGYSÉG 
ÁLTALÁNOS KIADÁSAI (közvetlen 
költségek maximum 10%-a)

Irodabérlet, irodaszerek, telefon, 
bankköltségek, rendelkezésre állási 

díj
–

6.   KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE 
Közvetlen költségek maximum 

10%-a
–

7.   KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

2. táblázat
A fenntartási, karbantartási munkák ajánlott költségnormái

A B C

Megnevezés
fajlagos költségnorma 

saját

fajlagos költségnorma 

vállalkozó

1. CSATORNA

1.1. Földmunkák (1 km-re vetítve)

1.1.1. Iszaptalanítás rézsűkialakítással (Ft/m3)

1.1.2. 0,5–1,5 m3/fm száraz mederből géppel

1.1.3. 0,5–1,5 m3/fm víz alóli termelés géppel

1.1.4. kézi

1.1.5. Depóniarendezés géppel (korona domborítás) Ft/m2

1.1.6. Töltés és mederrézsű helyreállítás, burkolat-karbantartás Ft/m2

1.1.7. Földszállítás földfelrakással 5 km-ig szállítva (Ft/m3)

1.1.8. Járóút építése géppel Ft/m2

1.2. Irtási munkák (1 km-re vetítve)

1.2.1. Gazkaszálás Ft/m2

1.2.2. kézzel, sík terepen  

1.2.3. kézzel, rézsűs felületen  

1.2.4. géppel, sík felületen

1.2.5. géppel, rézsűs felületen

1.2.6. Nádkaszálás, vízi növényzet szabályozása Ft/m2

1.2.7. kézzel

1.2.8. géppel (TRUXOR)

1.2.9. Cserjeirtás Ft/m2

1.2.10. kézi

1.2.11. géppel

1.2.12. vegyszerezés

1.3. Fakitermelés: nem fenntartási tevékenység

Cserjézés utáni tuskózás (Ft/m3)

1.4. Üzemi vízszint előállítás, fenntartása
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2. MŰTÁRGYAK

2.1. Műtárgyak általános karbantartása (1 db-ra vetítve)

2.1.1. 1 m3/sec vízszállításig

2.1.2. 1 m3/sec vízszállítás felett

2.2. Műtárgy nagykarbantartása (1 db-ra vetítve)

2.2.1. 1 m3/sec vízszállításig

2.2.2. 1 m3/sec vízszállítás felett

3. GÉPÉSZET

3.1. Öntöző szivattyútelepek karbantartása (1 db-ra vetítve)

3.1.1. elektromos

3.1.2. dízel

4. ÖNTÖZŐVÍZTÁROZÓK

4.1. partvédelem, km

4.2. iszapeltávolítás, m3

4.3. töltéskorona- és burkolat-karbantartás, Ft/m2

“

5. melléklet a 288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

 1.  Az R5. 1. melléklet 5.6. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szennyezőanyag-terhelések számítása:)
„b) a  szennyvíz-elvezetési agglomeráció LE-ben kifejezett névleges terhelése az  azt alkotó települési 
szennyvízterhelésekből számított adatok összegzése útján nyerhető. Az  egyes települések névleges terhelése 
az alábbi terhelésekből áll:
ba) a helyben lakó népesség a KSH tárgyévi adata alapján,
bb) egyéb népesség (üdülő stb.),
bc) az Irányelv 11. cikkében szereplő ipari kibocsátások,
bd) vállalkozásokból és gazdasági tevékenységekből (beleértve a  kis- és középvállalkozásokat) származó, olyan 
ipari szennyvíz, amelyet a szennyvíztörzshálózatba vagy települési szennyvíztisztító telepre bocsátanak ki, vagy oda 
tervezik kibocsátani,
be) az  összes fennmaradó települési szennyvíz függetlenül attól, hogy összegyűjtésre kerül, vagy sem, de 
az  agglomerációban keletkezik, és amely nem foglalja magában az  olyan ipari szennyvíz okozta terhelést, 
amelynek tisztítása külön történik, és a  tisztított szennyvizet más szennyvízzel történő keveredés nélkül bocsátják 
a befogadóba.”

 2.  Az  R5. 1.  melléklet 4.6.  pontjában az  „a tisztított szennyvizet a  befogadóba kell vezetni” szövegrész helyébe 
az  „a  tisztított szennyvíz befogadóba vezetéséről vagy – a  külön jogszabályban meghatározott engedélyezési 
feltételek teljesülése esetén – elszikkasztásáról gondoskodni kell” szöveg lép.

6. melléklet a 288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti az R6. 1. melléklet C) alcímében foglalt táblázat 27., 29–37., 39–42., valamint 44. sora.
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A Kormány 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím, valamint az  1–3.  melléklet tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 
15. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,
a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 7. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 29.  alpontjában, valamint 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény 88.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában, valamint 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 9. alcím, valamint a  4. és az  5.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d és g) pontjában,
a 10. alcím és a 6. melléklet tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról 
szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a), i) és o) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
a 12. alcím és a  7.  melléklet tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 
39. alpontjában,
a 13. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A környezetvédelmi hatóság a határozatában)
„c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) és cc) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység 
kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb) ha a  tervezett tevékenység a  településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az  összhang 
legkésőbb a  tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem előterjesztéséig 
megteremthető, ezt a  lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a  kizáró okot a  létesítési, építési engedély kiadására 
jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni,
cc) ha a  tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-
beruházás megvalósítása és az  a  településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az  összhang 
legkésőbb a  tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a  lehetőséget rögzíti, és előírja, 
hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni;”

2. §  A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdésében és 8.  § (2)  bekezdésében a „nyomtatott” szövegrészek 
helyébe az „elektronikus” szöveg lép.
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2. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint  
a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló  
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet
a) 7. § (2) bekezdésében az „A kettős vizsgálatú kisajátítási terv záradéka egy évig hatályos.” szövegrész helyébe 

az  „A kettős vizsgálatú kisajátítási terv záradéka egy évig – az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
1. pontjában és az 1/a melléklet 1. pontjában szereplő közúti projektek esetén 2 évig – hatályos.” szöveg,

b) 10/A. § (3) bekezdésében a „két hónapnál” szövegrész helyébe a „három hónapnál” szöveg
lép.

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással  
összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet] 4. §-a a következő d) ponttal 
egészül ki:
[A Kkt. 20.  § (1)  bekezdés c)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a  3. és 
a 4/A. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„d) a Kkt. 18/A–18/L. §-ában”
(meghatározott, a  vezetési és pihenőidőre, valamint az  ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést 
megsérti.)

5. § (1) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1)  bekezdés d)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a  4.  mellékletben 
meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„b) a menetíró készülékről szóló miniszteri rendeletben,”
(meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.)

 (2) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1)  bekezdés d)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a  4.  mellékletben 
meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„e) a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a  3821/85/EGK és  
a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben”
(meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.)

6. §  A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A  Kkt. 20.  § (1)  bekezdés h)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik  – 
a 14. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni annak a haszonjárműnek az üzemben tartója, aki
a) az  1980.  évi 3.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968.  évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti 
Közlekedési Egyezményben,
b) a  közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös 
elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényben,
c) a  közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri 
rendeletben,
d) a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a  járművek közúti 
forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezéseket megsérti.
(2) A  Kkt. 20.  § (1)  bekezdés h)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik  – 
a 14. mellékletben meghatározott összegű bírság 20%-át köteles fizetni annak a haszonjárműnek a vezetője, aki
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a) az  1980.  évi 3.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968.  évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti 
Közlekedési Egyezményben,
b) a  közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös 
elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényben,
c) a  közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri 
rendeletben,
d) a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a  járművek közúti 
forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezéseket megsérti.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott egyes szabályszegések miatt megállapított bírság összege együttesen 
nem haladhatja meg a 600 000 forintot.
(4) E rendelet alkalmazásában veszélyes hiányosság:
a) a  közúti közlekedés biztonságára közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a  környezetterhelést veszélyesen 
befolyásoló hiányosság,
b) a  rakománynak vagy a  rakomány egy részének elvesztésével kapcsolatos, vagy valamilyen, közvetlenül 
a  rakományhoz kapcsolódó kockázat, ha az  közvetlenül veszélyezteti a  közlekedés biztonságát vagy 
a személybiztonságot.”

7. §  A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 16. § (9) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a  gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a  2009/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e) az  Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről 
és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,
f ) a  Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a  nemzetközi forgalomban megengedett 
legnagyobb méreteinek, valamint a  nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének 
megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

8. § (1) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 12. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

9. §  Hatályát veszti a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 19. és 20. sorszámú sora.

4. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Hatályát veszti a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános 
szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 5.  § (5)  bekezdésében az „és az  elsősegélynyújtási ismeretek 
elsajátítását tanúsító igazolást” szövegrész.

5. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében 
végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 261/2011. (XII. 7.) 
Korm. rendelet] 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  konténer és a  cserefelépítmény fuvarozása akkor kezdhető meg, ha a  feladó a  fuvarozó részére átadta 
a konténer vagy a cserefelépítmény tömegét, fontosabb jellemzőit tanúsító bizonylatot, amelyet a fuvarozás során 
árukísérő okmányként kell kezelni és a járműben kell tartani.”
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12. §  A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet. 38. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) a  Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a  nemzetközi forgalomban megengedett 
legnagyobb méreteinek, valamint a  nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének 
megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.”

6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 52. § (7) bekezdés g) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a  jármű tulajdonjogában bekövetkezett 
változást, ha annak jogalapja)
„g) a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 8:1.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott 
közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonjog átruházása, feltéve, hogy a  tulajdonjogot átruházó 
a járműnyilvántartásba bejegyzett tulajdonos.”

14. §  A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 46. § (7) bekezdésében az „üzemben tartó járműnyilvántartásba” szövegrész helyébe az „üzemben tartónak 

a Kknyt. 2. § 2. pontja szerinti járműnyilvántartásba (a továbbiakban: járműnyilvántartás)” szöveg,
b) 53.  § (1)  bekezdésében az  „ellátása a  Nyilvántartó” szövegrész helyébe az  „ellátása a  Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.)” szöveg,
c) 55. § (1) bekezdésében az „ellátása a Nyilvántartó” szövegrész helyébe az „ellátása a NISZ Zrt.” szöveg,
d) 75. § (1) bekezdésében a „Nyilvántartó” szövegrész helyébe a „NISZ Zrt.” szöveg,
e) 75/A. §-ában a „Nyilvántartó” szövegrész helyébe a „közlekedési igazgatási hatóság és a Nyilvántartó” szöveg
lép.

7. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

15. §  Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet] 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  6.  § c)  pontja szerinti eljárásokban érintett közműszolgáltatók 
nyilatkozatát az építtetőnek nem kell beszereznie az ideiglenes forgalomba helyezési engedély meghosszabbítása, 
illetve ideiglenes forgalomba helyezési engedély alapján a végleges forgalomba helyezési engedély iránti kérelem 
benyújtásakor.”

16. §  A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/G. § (2) bekezdése szerinti esetben az építtetőnek az (1a) bekezdés 
b) pontjában foglaltakat nem kell igazolnia.”

17. §  A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A véglegessé vált építési engedély öt évig hatályos. Nem szűnik meg az építési engedély időbeli hatálya, 
ha az építést öt éven belül megkezdték és az építési tevékenységet folyamatosan végzik.
(2) A  hatóság az  építési engedély időbeli hatályát az  (1)  bekezdésben meghatározottnál rövidebb – de legalább 
egyévi – időtartamban is megállapíthatja, ha a  közlekedés biztonsága, a  környezetvédelmi engedély, továbbá 
a szakhatóságok előírásai indokolják.
(3) Az építési engedély időbeli hatályát a hatóság – az időbeli hatály lejárta előtt az építtető kérelmére – legfeljebb 
két alkalommal, alkalmanként három évvel meghosszabbíthatja, ha az  engedély megadásának időpontjában 
hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változás az engedély tartalmát érdemben nem 
érinti.”
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18. §  A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  forgalomba helyezési eljárás során a  hatóság úgy ítéli meg, hogy a  végleges forgalomba helyezés 
feltételei nem állnak fenn, a  szükséges intézkedések megtételére való kötelezés mellett a  közlekedési építmény 
vagy az  építmény egy részének meghatározott időtartamra – legfeljebb öt évre – történő ideiglenes forgalomba 
helyezését engedélyezheti az  (1)  bekezdés szerint, ha annak kezelését, üzemeltetését az  építtető vagy a  közút 
leendő kezelője nyilatkozatban vállalja.”

19. §  A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:
„31.  § E  rendeletnek a  közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 289/2018. (XII. 21.) 
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 15.  §-át a  Módr2. hatálybalépése előtt kiadott építési 
engedélyek esetében is alkalmazni kell azzal, hogy a  meghosszabbítás időtartama összesen tíz évnél több nem 
lehet.”

8. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet] a következő 41. §-sal egészül ki:
„41.  § Az  e  rendeletnek a  közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 289/2018. (XII. 21.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: Módr4.) által módosított 14.  § (2) és (3)  bekezdésében, valamint 26.  § (3) és 
(4)  bekezdésében foglaltakat a  Módr4. hatálybalépése előtt kiadott építési és ideiglenes használatbavételi 
engedélyek esetében is alkalmazni kell azzal, hogy a  meghosszabbítás időtartama összesen tíz évnél több nem 
lehet.”

21. §  A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet
a) 14.  § (2)  bekezdésében az  „öt évnél rövidebb – de legalább két évi –” szövegrész helyébe 

az „az (1) bekezdésben meghatározottnál rövidebb – de legalább két év –” szöveg,
b) 14. § (3) bekezdésében a „két-két évvel” szövegrész helyébe az „esetenként három évvel” szöveg,
c) 26. § (3) bekezdésében a „két évre” szövegrész helyébe az „öt évre” szöveg,
d) 26.  § (4)  bekezdésében a „két alkalommal egy-egy év időtartamra” szövegrész helyébe a „két alkalommal, 

esetenként öt évvel” szöveg
lép.

22. §  Hatályát veszti a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pont a) alpont ab) pontja.

9. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

23. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 
(XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A  Kormány az  1.  melléklet 3.1–3.3., 3.21., 3.45–3.47., 3.56., 3.58–3.64.  pontjában, valamint az  1/a.  melléklet 
3.1., 3.27–3.29., 3.38., 3.40–3.49.  pontjában meghatározott intermodális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként az intermodális csomópont helye szerint 
illetékes megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
(4) A  Kormány az  1.  melléklet 1.400.  pontja, valamint az  1/a.  melléklet 1.257.  pontja szerinti beruházások 
esetén a  2.  melléklet 1.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros 
Kormányhivatalát jelöli ki.”
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24. § (1) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (2) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (3) Hatályát veszti a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.268. pontja.
 (4) Hatályát veszti a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.126. pontja.

10. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII.  2.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 4.  § (2)  bekezdés 21.  pont e)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:
a közúti közlekedési szolgáltatási, a saját számlás áruszállítási, valamint a saját számlás személyszállítási tevékenységről 
szóló rendeletben meghatározott országos nyilvántartások vezetésével összefüggő hatósági feladatok, valamint)
„e) a  közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó 
közös szabályok megállapításáról és az  1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 1-i 
(EU) 2016/480 bizottsági végrehajtási rendeletben, valamint”
(meghatározott országos nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatok ellátása
során.)

 (2) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 23. és 24. ponttal egészül ki:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)
„23. a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztőkkel, 
fejlesztési célú járművekkel és a fejlesztési célú jármű tesztekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása – ide nem értve 
a már forgalomba helyezett jármű fejlesztési célú járművé minősítését –
24. a  közúti járművek időszakos vizsgálatával és közúti műszaki ellenőrzésével kapcsolatos nemzetközi 
kapcsolattartás és a Bizottsággal folytatott folyamatos információcsere”
(során.)

 (3) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a  megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében 
az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el]
„4. a  közúti járművek – ideértve a  trolibuszt is – közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a  közúti járművek 
összeépítésének, egyedi átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése, továbbá a tulajdonos 
kérelmére az  M2, M3, N2, N3 és O járműkategóriába tartozó jármű esetében az  eredeti COC okmány benyújtása 
alapján műszaki megvizsgálás nélkül történő Műszaki adatlap kiadása;”
(során.)

 (4) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 10. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a  megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében 
az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el
Magyarország tekintetében a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt 
menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó 
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben a  tagállam hatósága számára 
meghatározott feladatok tekintetében]
„b) a  tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását végző szervezetek 
engedélyezésével, auditálásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;”
(során.)
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27. § (1) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a  közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó 
közös szabályok megállapításáról és az  1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 1-i 
(EU) 2016/480 bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

 (2) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„l) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről 
és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

12. Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak 
lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

28. §  Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a  főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen 
kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 355/2017. (XI. 29.) 
Korm. rendelet] 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E  rendelet hatálya kiterjed az  országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó és a  főutakkal párhuzamos 
kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszaira (a továbbiakban együtt: kerékpárútszakasz).
(2) Az  illetékes önkormányzat kezelésében lévő önálló kialakítású kerékpárutak, illetve közös vagy elválasztott 
gyalog- és kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai körébe tartoznak
a) az  Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.  évi XXVI.  törvény 1/6.  mellékletében meghatározott országos 
kerékpárút-törzshálózatba tartozó kerékpárutak, továbbá
b) az a) pontba nem tartozó, főutakkal párhuzamosan meglévő kerékpárutak.”

29. §  A 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

30. §  A 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az állam részére” szövegrész helyébe az „az állami 
vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló részére megállapodásban rögzített módon” szöveg lép.

13. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő 
eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 
szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 16. § (1) bekezdésében a „típusbizonyítvánnyal” szövegrész helyébe a „bizonyítvánnyal” szöveg,
b) 16. § (3) bekezdésében a „típusbizonyítványa” szövegrész helyébe a „bizonyítványa” szöveg
lép.

14. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 3. § b) pontja, a 4–9. §, valamint az 1–3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (3) A 25. § és a 6. melléklet 2019. január 2-án lép hatályba.
 (4) A 26. § (1) bekezdése és a 27. § (1) bekezdése 2019. január 30-án lép hatályba.

33. § (1) Ez a rendelet
a) a  gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a  2009/40/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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b) az  Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki 
ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a  Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a  nemzetközi forgalomban megengedett 
legnagyobb méreteinek, valamint a  nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének 
megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez  a  rendelet a  közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására 

vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az  1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016.  április 1-i (EU) 2016/480 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít 
meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 14. sorral egészül ki:

(Sor- 

szám)
(Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások)

[A súlyosság foka  

(RSJ = rendkívül súlyos 

jogsértés, NSJ = nagyon 

súlyos jogsértés, SJ = súlyos 

jogsértés)]

(A bírság összege, 

forintban)

(A bírságolással érintett 

cselekmény, mulasztás 

elkövetéséért felelőssé 

tehető)

„

14.
A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét 
tanúsító bizonylat hiánya a fuvarozás során

30 000
fuvarozó, 

feladó

”

2. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat a következő 48. sorral egészül ki:
(Sorszám) (Jogszabályok)

„

48.
2018. évi XXIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között 
a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

”
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3. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A B C D E F

1. Közúti jármű műszaki megfelelőség

A súlyosság foka

(RSJ = rendkívül 

súlyos jogsértés, 

NSJ = nagyon súlyos 

jogsértés, SJ = súlyos 

jogsértés)

A bírság összege 

forintban  

a T5 kategóriába 

tartozó kerekes 

traktor esetén

A bírság összege 

forintban N2, N3, O3, 

O4 kategóriájú jármű 

esetén

A bírság összege 

forintban M2,  

M3 kategóriájú jármű 

esetén

A bírságolással 

érintett cselekmény 

elkövetéséért 

felelőssé tehető

2.

A személy- vagy áruszállítási szolgáltatást 

végző haszonjármű biztonságilag és 

műszakilag megfelelő állapotban tartásának 

elmulasztása, amelynek következtében 

a fékrendszer, a kormányrudazat, a kerék/

gumiabroncs, a felfüggesztés, az alváz, vagy 

egyéb berendezések veszélyes hiányosságokat 

mutatnak; mindez olyan arányú közvetlen 

veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára, 

hogy az a haszonjármű továbbhaladásának 

megtiltására vonatkozó döntést eredményez

RSJ 
hiányosságonként 

50 000 Ft 

hiányosságonként 

200 000 Ft 

hiányosságonként 

200 000 Ft 

járművezető/ 

üzembentartó 

3.

A közúti közlekedési szolgáltatást végző 

haszonjármű uniós jog szerinti műszaki 

vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli közúti 

közlekedése

RSJ 40 000 Ft 60 000 Ft 100 000 Ft
járművezető/ 

üzembentartó

”

4. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

 1. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.6. Az M3 – M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztése.”

 2. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.175. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.175. Az M4 gyorsforgalmi út Abony (kelet) és Törökszentmiklós (nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) 
megvalósítása új Tisza-híd megépítésével.”

 3. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.177. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.177. Az M6 autópálya Bóly – Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása.”

 4. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.184. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.184. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár – Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése.”

 5. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.186. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.186. A 23–25. számú főutak Bátonyterenye és Ózd közötti szakasz fejlesztése.”

 6. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.188. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.188. Az M76 autóút M7 autópálya (Holládi csomópont) és Zalaegerszeg (észak) közötti szakasz megvalósítása.”

 7. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.189. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.189. Az M100 autóút Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása.”

 8. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.277. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.277. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása.”

 9. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.282. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.282. Tiszafüred – Hortobágy – Balmazújváros kerékpárút fejlesztése.”

 10. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 1.298–1.412. ponttal egészül ki:
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„1.298. Az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény és Beregdaróc, országhatár közötti szakasz előkészítése.
1.299. A Szeged és Debrecen közötti 2×2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése.
1.300. Az  M8 autóút M7 autópálya és Dunaújváros, valamint Dunavecse és Kecskemét (észak) közötti szakasz 
előkészítése.
1.301. Az M49 autóút M3 autópálya (Vaja) és Csenger, országhatár közötti szakasz előkészítése.
1.302. Az 53–54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése.
1.303. A Mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat előkészítése az M6 autópálya és az 51. sz. főút között.
1.304. A 21. sz. főút Bátonyterenye és Somoskőújfalu, országhatár közötti (Salgótarján elkerülő) szakasz előkészítése.
1.305. Lónyai új Tisza-híd előkészítése.
1.306. A  14. sz. főút 813. sz. főút (Győr keleti elkerülő) és Vámosszabadi, országhatár közötti szakasz 2×2 sávos 
keresztmetszetre történő fejlesztésének előkészítése.
1.307. A Győr, északnyugati elkerülő (14. sz. főút és M1 autópálya közötti) szakasz előkészítése.
1.308. A 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése.
1.309. Az 52. számú főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz 2×2 sávos keresztmetszetre történő 
fejlesztésének megvalósítása.
1.310. A  8. számú főút és a  82. számú főút közötti – a  veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását 
szolgáló – közúti kapcsolat megvalósítása.
1.311. A 87–89. számú főutak Szombathely északkeleti elkerülő szakasz előkészítése.
1.312. A  87. sz. főút Szombathely és Kőszeg közötti szakasz 2×2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének 
előkészítése.
1.313. A  Nyíregyháza, Nagykörút Állomás tér és Debreceni út közötti szakasz 2×2 sávos keresztmetszetre történő 
fejlesztésének megvalósítása.
1.314. A Páty és az M1 autópálya közötti közúti kapcsolat megvalósítása.
1.315. Pilisborosjenő, ipartelep bekötés előkészítése.
1.316. Gyöngyös nyugati elkerülő előkészítése.
1.317. Dél Budai Centrum (DBC) megközelíthetőségének fejlesztése.
1.318. Tokaji Erzsébet királyné Tisza-hídon vezetett kerékpárút megvalósítása.
1.319. Érd, Zámori út (8104 j. út)–Vadlúd utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.320. Érd, Zámori út (8104 j. út)–Fehérvári út kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása, és 
a Zámori út rekonstrukciója a Fehérvári út–Vadlúd utca közötti szakaszon.
1.321. Érd, Törökbálinti út (8103 j. út) fejlesztése, rekonstrukciója az Iparos út–Szövő utca közötti szakaszon, a Szövő 
utca–Folyondár utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont megvalósítása.
1.322. Érd, Törökbálinti út (8103. j. út) fejlesztése, rekonstrukciója a  Szövő utca–Felsővölgyi út közötti szakaszon, 
a Felsővölgyi úti kereszteződésben körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.323. Az M85 autóút megvalósításához kapcsolódó 8645 j. harkai bekötőúton körforgalmú csomópont létesítése.
1.324. M0 autóút déli szektor 9+345 – 11+517 km szelvényei között zajárnyékoló falak építése.
1.325. Az  M8 autóút Körmend és Szentgotthárd-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósításához 
kapcsolódó üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.326. A 8. sz. főút és 8707. j. összekötő út (Berki út) kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.327. Szentgotthárd, keleti elkerülő szakasz megvalósítása.
1.328. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Cegléd közötti szakaszán, a 38+500 km szelvényben (Monor) komplex 
pihenőhely megvalósítása.
1.329. Az M4 autóút Törökszentmiklós (nyugat) és Püspökladány, valamint a Püspökladány és Berettyóújfalu közötti 
szakasz előkészítése.
1.330. A Berettyóújfalu nyugati elkerülő út előkészítése.
1.331. A 4434. j. összekötő út M43 autópálya és Mezőhegyes közötti szakasz felújításának megvalósítása.
1.332. A Mezőhegyes és Csanádpalota közötti kerékpárút megvalósítása.
1.333. Szigethalom, Mű út − HÉV-vonal kereszteződésében különszintű átvezetés előkészítése.
1.334. Záhonyi közúti Tisza-híd mellett új közúti Tisza-híd (M34) előkészítése.
1.335. A 67. sz. főút Szigetvár és országhatár közötti szakasz előkészítése.
1.336. A 4623. j. – 4622. j. összekötő utak M44 autóút és 44. sz. főút közötti szakasz fejlesztése a Szentkirály elkerülő 
szakasz kerékpárút megvalósításával.
1.337. A 44. sz. főút Kecskemét és 4622. j. összekötő út közötti szakasz fejlesztése.
1.338. A 44. sz. főút 4622. j. összekötő út és Lakitelek közötti szakasz fejlesztése.
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1.339. Kisvárda északi bekötőút és 3832. j. összekötő út (Mátyás király utca) kereszteződésében körforgalmú 
csomópont megvalósítása.
1.340. A 8527. j. összekötő út Sopron és Fertőrákos közötti szakasz felújítása.
1.341. A  8526. j. összekötő út Sopron-Balf és Fertőrákos közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása, kerékpárút 
megvalósításával.
1.342. 8532. j. Sopronkőhida és Sopronkőhida, országhatár összekötő út fejlesztésének megvalósítása.
1.343. 85124. j. Fertőrákos, Fertő-tavi bekötő út fejlesztésének megvalósítása, kerékpárút megvalósításával.
1.344. Győr, városi belső keleti tehermentesítő út 1. sz. főút (Mártírok útja) és 1301. j. összekötő út (Új Bácsai út) 
közötti szakasz megvalósítása új Mosoni-Duna-híd megvalósításával.
1.345. Nyíregyháza, 38. sz. főút (Tokaji út) 100. sz. vasútvonal feletti különszintű átvezetésének megvalósítása.
1.346. Nyíregyháza 36. sz. főút (Tiszavasvári út) és Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont 
kialakítása.
1.347. Veszprém, Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és az  ehhez kapcsolódó, a  város belső elérhetőségét javító 
közútfejlesztés előkészítése.
1.348. 51. sz. főút Baja (dél) és Hercegszántó, országhatár közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása.
1.349. Az M5 autópálya, kunszállási csomópont megvalósítása.
1.350. Az M1 autópálya, szárligeti csomópont megvalósítása.
1.351. Mátraverebély elkerülő út megvalósítása.
1.352. Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés megvalósítása.
1.353. Tatabánya, Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró előkészítése.
1.354. 51379. j. Paks kikötőkhöz vezető út megvalósítása.
1.355. 6237. j. M6 autópálya – 6. sz. főút paksi összekötő út megvalósítása.
1.356. 6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból a  6. sz. főút 115+710 km szelvényig, a  6. sz. főút 
115+710 km szelvényben körforgalmú csomópont kialakítással.
1.357. 6238. j. Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. sz. főút – 6232 j. út – 6231 j. út összekötése).
1.358. Paks, északi városrész bekötése a 6231. j. összekötő úthoz.
1.359. 5126 j. Szekszárd elkerülő út megvalósítása.
1.360. 5125. j. Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő – Bátya) megvalósítása.
1.361. Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. sz. főút között összekötő út megvalósítása.
1.362. 5301 – 53115. j. mellékutak összekötése, új út építése.
1.363. 6239. j. Györköny – Bikács közötti összekötő út megvalósítása.
1.364. 5127. j. 6. sz. főút – Bölcske összekötő út megvalósítása, és a meglévő szakasz rekonstrukciója.
1.365. 6240 j. Bikács – Németkér összekötő út Németkér – Kistápé közötti szakasz megvalósítása, valamint a Kistápé 
– Bikács közötti meglévő út rekonstrukciója.
1.366. 51. sz. főút – Fajsz dél (TSz major) közötti összekötő út megvalósítása.
1.367. 5301. j. mellékút – Szakmár közötti összekötő út megvalósítása.
1.368. 51. sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út – Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út építésével.
1.369. 63. sz. főút – Fácánkert közötti összekötő út megvalósítása.
1.370. 55. sz. főút Baja – Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építéssel.
1.371. 51. sz. főút Kalocsa – M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése.
1.372. 6317. j. Sárszentlőrinc – Simontornya összekötő út fejlesztésből kimaradt szakaszainak megvalósítása.
1.373. Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése a 6. sz. főút – 6233. j. összekötő út között.
1.374. Debrecen, 33. sz. főút melletti kerékpárút megvalósítása.
1.375. Esztergom – Esztergom kertváros közötti kerékpárút megvalósítása.
1.376. Tata – Baj közötti kerékpárút megvalósítása.
1.377. Hatvan – Apc közötti kerékpáros útvonal megvalósítása.
1.378. Eger – Egerszalók közötti kerékpárút megvalósítása.
1.379. Szentendre – Pomáz közötti kerékpárút megvalósítása.
1.380. Dunakeszi – Fót közötti kerékpárút megvalósítása.
1.381. Szob – Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.
1.382. Tószeg – Szolnok közötti kerékpárút megvalósítása.
1.383. Az M3 autópálya és a Hatvani Ipari Park közötti közúti kapcsolat fejlesztésének megvalósítása, új autópálya-
csomópont megvalósításával.
1.384. Baja, Jelky tér 51. sz. és 55. sz. főutak kereszteződésében körpályás csomópont megvalósítása.
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1.385. Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz előkészítése.
1.386. Az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont előkészítése.
1.387. A Szeged és Pécs közötti közúti kapcsolat fejlesztésének előkészítése.
1.388. A 25. sz. főút Eger elkerülő szakasz előkészítése.
1.389. Siófok – Szabadhídvég – Tamási – Dombóvár – Orfű – Pécs közötti szakasz kerékpárút hiányzó szakaszainak 
előkészítése.
1.390. Szigetvár – Kaposvár kerékpárút előkészítése.
1.391. Tata, Baji út melletti kerékpárút megvalósítása.
1.392. Tata–Agostyán–Tarján kerékpárút előkészítése.
1.393. Oroszlány – Majk – Várgesztes – Vérteskozma – Csákvár – Nadap kerékpárút előkészítése.
1.394. Rákos-patak menti kerékpárút Pécel – Isaszeg – Gödöllő – Zsámbok szakaszának előkészítése (Budapest 
közigazgatási határ és Pest Megye közigazgatási határ között).
1.395. Ipolydamásd, Duna bal parti EV6 Szob–Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.
1.396. Rákospalota–Fót–Dunakeszi közötti kerékpárút megvalósítása.
1.397. A  67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti 2×2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének 
megvalósításához kapcsolódó Kaposvári üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.398. A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2×2 keresztmetszetre történő fejlesztésének 
megvalósítása.
1.399. Az M4 autópálya és a 42. sz. főút kapcsolat fejlesztésének előkészítése Nagykereki és Bedő elkerülő szakaszok 
előkészítésével.
1.400. Az M2 autóút fejlesztéséhez kapcsolódó, Göd közigazgatási területén közutak megvalósítása.
1.401. Az M2 autóút új gödi csomópont megvalósítása.
1.402. A Veszprém és Szentkirályszabadja települések területén lévő új iparterület közúti kapcsolatának fejlesztése.
1.403. Körmend nyugati csomópontjához tartozó iparövezeti terület feltáró út előkészítése.
1.404. Kisvárda keleti elkerülő út Kisvárda Ipari út és a 4108–4109. j. összekötő utak közötti szakasz fejlesztésének 
megvalósítása.
1.405. A  4625. j. összekötő út M44 autóút és 44. sz. főút közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása a  44. sz. 
főút–4625. j. összekötő út kereszteződésében csomópont és szintbeni vasúti átjáró fejlesztésének megvalósításával.
1.406. Az M0 autóút 5103. j. összekötő út meglévő külön szintű keresztezésénél új csomópont megvalósítása.
1.407. Szolnoki új tehermentesítő út Mártírok útja és 4. sz. főút közötti szakasz előkészítése új Tisza-híd 
előkészítésével.
1.408. Az M35 autópálya új Debrecen-Józsa csomópont megvalósítása.
1.409. Az M35 autópálya 354. sz. főút csomópontjának fejlesztése.
1.410. A  33. sz. M35 autópálya és 3316. j. összekötő út közötti szakasz 2×2 sávos keresztmetszetre történő 
fejlesztésének megvalósítása.
1.411. A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó közúthálózati elemek megvalósítása.
1.412. Az M76 autóút Zalaegerszeg (észak) és Körmend (kelet) közötti szakasz előkészítése.”

 11. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 2.86–2.97. ponttal egészül ki:
„2.86. A 120a. számú vasútvonal, Rákos – Nagykáta – Újszász – Szolnok szakasz fejlesztése.
2.87. A 140. számú vasútvonal, Cegléd – Kiskunfélegyháza – Szeged szakasz fejlesztése.
2.88. Szeged – Szabadka vasútvonal fejlesztése.
2.89. Vasúti tengelysúlymérési rendszer kiépítése.
2.90. A 23. számú vasútvonal, Zalaegerszeg – Rédics (– Lendva – Beltinci) szakasz fejlesztése.
2.91. Budapest – Varsó nagysebességű vasútvonal kiépítése.
2.92. Budapest – Kolozsvár nagysebességű vasútvonal kiépítése.
2.93. 1. számú vasútvonal, Almásfüzitő – Komárom szakasz fejlesztése.
2.94. 1. számú vasútvonal, Kelenföld – Budaörs (Törökbálint) szakasz fejlesztése.
2.95. 120a. számú vasútvonal, Nagykáta – Újszász szakasz fejlesztése.
2.96. 140. számú vasútvonal, Kiskunfélegyháza – Szeged-Rendező pu. szakasz fejlesztése.
2.97. 108. sz. Debrecen – Füzesabony vasútvonal fejlesztése.”

 12. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.1–3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.1. Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.
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3.2. Kecskemét megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint 
építtető megvalósításában.
3.3. Miskolc Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 
kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.”

 13. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.21. Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése 
a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.”

 14. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.45–3.48. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.45. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 
kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.
3.46. Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 
parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.
3.47. Tatabánya Megyei Jogú Város − Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 
parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.
3.48. Új Duna-híd (előkészítés) Budapesten.”

 15. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.56. Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 
kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.”

 16. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 3.58–3.65. ponttal egészül ki:
„3.58. A miskolci Y-híd és 3. számú főút új belterületi tehermentesítő szakasz megvalósítása.
3.59. Dunaújváros megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint 
építtető megvalósításában.
3.60. Szombathely megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint 
építtető megvalósításában.
3.61. Zalaegerszeg megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint 
építtető megvalósításában.
3.62. Győr megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető 
megvalósításában.
3.63. Salgótarján megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint 
építtető megvalósításában.
3.64. Kőszeg város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint építtető 
megvalósításában.
3.65. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó vasúti rakodó megvalósítása.”

5. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

 1. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.15. Az M4 gyorsforgalmi út Abony (kelet) és Törökszentmiklós (nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) 
megvalósítása új Tisza-híd megépítésével.”

 2. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.17. Az M6 autópálya Bóly – Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása.”

 3. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.25. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár – Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése.”

 4. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.29. A 23–25. számú főutak Bátonyterenye – Ózd közötti szakasz fejlesztése.”

 5. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.40. Az M76 autóút M7 autópálya (Holládi csomópont) és Zalaegerszeg (észak) közötti szakasz megvalósítása.”
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 6. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.43. Az M100 autóút Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása.”

 7. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.139. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.139. Tiszafüred – Hortobágy – Balmazújváros kerékpárút fejlesztése.”

 8. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklete a következő 1.154–1.269. ponttal egészül ki:
„1.154. Az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény és Beregdaróc, országhatár közötti szakasz előkészítése.
1.155. A Szeged és Debrecen közötti 2×2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése.
1.156. Az  M8 autóút M7 autópálya és Dunaújváros, valamint Dunavecse és Kecskemét (észak) közötti szakasz 
előkészítése.
1.157. Az M49 autóút M3 autópálya (Vaja) és Csenger, országhatár közötti szakasz előkészítése.
1.158. Az 53–54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése.
1.159. A Mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat előkészítése az M6 autópálya és az 51. sz. főút között.
1.160. A 21. sz. főút Bátonyterenye és Somoskőújfalu, országhatár közötti (Salgótarján elkerülő) szakasz előkészítése.
1.161. Lónyai új Tisza-híd előkészítése.
1.162. A  14. sz. főút 813. sz. főút (Győr keleti elkerülő) és Vámosszabadi, országhatár közötti szakasz 2×2 sávos 
keresztmetszetre történő fejlesztésének előkészítése.
1.163. A Győr, északnyugati elkerülő (14. sz. főút és M1 autópálya közötti) szakasz előkészítése.
1.164. A 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése.
1.165. Az 52. számú főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz 2×2 sávos keresztmetszetre történő 
fejlesztésének megvalósítása.
1.166. A  8. számú főút és a  82. számú főút közötti – a  veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását 
szolgáló – közúti kapcsolat megvalósítása.
1.167. A 87–89. számú főutak Szombathely északkeleti elkerülő szakasz előkészítése.
1.168. A  87. sz. főút Szombathely és Kőszeg közötti szakasz 2×2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének 
előkészítése.
1.169. A  Nyíregyháza, Nagykörút Állomás tér és Debreceni út közötti szakasz 2×2 sávos keresztmetszetre történő 
fejlesztésének megvalósítása.
1.170. A Páty és az M1 autópálya közötti közúti kapcsolat megvalósítása.
1.171. Pilisborosjenő, ipartelep bekötés előkészítése.
1.172. Gyöngyös nyugati elkerülő előkészítése.
1.173. Dél Budai Centrum (DBC) megközelíthetőségének fejlesztése.
1.174. Tokaji Erzsébet királyné Tisza-hídon vezetett kerékpárút megvalósítása.
1.175. Érd, Zámori út (8104 j. út)–Vadlúd utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.176. Érd, Zámori út (8104 j. út)–Fehérvári út kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása, és 
a Zámori út rekonstrukciója a Fehérvári út–Vadlúd utca közötti szakaszon.
1.177. Érd, Törökbálinti út (8103 j. út) fejlesztése, rekonstrukciója az Iparos út–Szövő utca közötti szakaszon, a Szövő 
utca–Folyondár utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont megvalósítása.
1.178. Érd, Törökbálinti út (8103. j. út) fejlesztése, rekonstrukciója a  Szövő utca–Felsővölgyi út közötti szakaszon, 
a Felsővölgyi úti kereszteződésben körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.179. Az M85 autóút megvalósításához kapcsolódó 8645 j. harkai bekötőúton körforgalmú csomópont létesítése.
1.180. M0 autóút déli szektor 9+345 – 11+517 km szelvényei között zajárnyékoló falak építése.
1.181. Az  M8 autóút Körmend és Szentgotthárd-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósításához 
kapcsolódó üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.182. A 8. sz. főút és 8707. j. összekötő út (Berki út) kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.183. Szentgotthárd, keleti elkerülő szakasz megvalósítása.
1.184. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Cegléd közötti szakaszán, a 38+500 km szelvényben (Monor) komplex 
pihenőhely megvalósítása.
1.185. Az M4 autóút Törökszentmiklós (nyugat) és Püspökladány, valamint a Püspökladány és Berettyóújfalu közötti 
szakasz előkészítése.
1.186. A Berettyóújfalu nyugati elkerülő út előkészítése.
1.187. A 4434. j. összekötő út M43 autópálya és Mezőhegyes közötti szakasz felújításának megvalósítása.
1.188. A Mezőhegyes és Csanádpalota közötti kerékpárút megvalósítása.
1.189. Szigethalom, Mű út − HÉV-vonal kereszteződésében különszintű átvezetés előkészítése.
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1.190. Záhonyi közúti Tisza-híd mellett új közúti Tisza-híd (M34) előkészítése.
1.191. A 67. sz. főút Szigetvár és országhatár közötti szakasz előkészítése.
1.192. A 4623. j. – 4622. j. összekötő utak M44 autóút és 44. sz. főút közötti szakasz fejlesztése a Szentkirály elkerülő 
szakasz kerékpárút megvalósításával.
1.193. A 44. sz. főút Kecskemét és 4622. j. összekötő út közötti szakasz fejlesztése.
1.194. A 44. sz. főút 4622. j. összekötő út és Lakitelek közötti szakasz fejlesztése.
1.195. Kisvárda északi bekötőút és 3832. j. összekötő út (Mátyás király utca) kereszteződésében körforgalmú 
csomópont megvalósítása.
1.196. A 8527. j. összekötő út Sopron és Fertőrákos közötti szakasz felújítása.
1.197. A  8526. j. összekötő út Sopron-Balf és Fertőrákos közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása, kerékpárút 
megvalósításával.
1.198. 8532. j. Sopronkőhida és Sopronkőhida, országhatár összekötő út fejlesztésének megvalósítása.
1.199. 85124. j. Fertőrákos, Fertő-tavi bekötő út fejlesztésének megvalósítása, kerékpárút megvalósításával.
1.200. Győr, városi belső keleti tehermentesítő út 1. sz. főút (Mártírok útja) és 1301. j összekötő út (Új Bácsai út) 
közötti szakasz megvalósítása új Mosoni-Duna-híd megvalósításával.
1.201. Nyíregyháza, 38. sz. főút (Tokaji út) 100. sz. vasútvonal feletti különszintű átvezetésének megvalósítása.
1.202. Nyíregyháza 36. sz. főút (Tiszavasvári út) és Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont 
kialakítása.
1.203. Veszprém, Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és az  ehhez kapcsolódó, a  város belső elérhetőségét javító 
közútfejlesztés előkészítése.
1.204. 51. sz. főút Baja (dél) és Hercegszántó, országhatár közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása.
1.205. Az M5 autópálya, kunszállási csomópont megvalósítása.
1.206. Az M1 autópálya, szárligeti csomópont megvalósítása.
1.207. Mátraverebély elkerülő út megvalósítása.
1.208. Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés megvalósítása.
1.209. Tatabánya, Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró előkészítése.
1.210. 51379. j. Paks kikötőkhöz vezető út megvalósítása.
1.211. 6237. j. M6 autópálya – 6. sz. főút paksi összekötő út megvalósítása.
1.212. 6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból a  6. sz. főút 115+710 km szelvényig, a  6. sz. főút 
115+710 km szelvényben körforgalmú csomópont kialakítással.
1.213. 6238. j. Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. sz. főút – 6232 j. út – 6231 j. út összekötése).
1.214. Paks, északi városrész bekötése a 6231. j. összekötő úthoz.
1.215. 5126 j. Szekszárd elkerülő út megvalósítása.
1.216. 5125. j. Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő – Bátya) megvalósítása.
1.217. Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. sz. főút között összekötő út megvalósítása.
1.218. 5301–53115. j. mellékutak összekötése, új út építése.
1.219. 6239. j. Györköny – Bikács közötti összekötő út megvalósítása.
1.220. 5127. j. 6. sz. főút – Bölcske összekötő út megvalósítása, és a meglévő szakasz rekonstrukciója.
1.221. 6240 j. Bikács – Németkér összekötő út Németkér – Kistápé közötti szakasz megvalósítása, valamint a Kistápé 
– Bikács közötti meglévő út rekonstrukciója.
1.222. 51. sz. főút – Fajsz dél (TSz major) közötti összekötő út megvalósítása.
1.223. 5301. j. mellékút – Szakmár közötti összekötő út megvalósítása.
1.224. 51. sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út – Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út építésével.
1.225. 63. sz. főút – Fácánkert közötti összekötő út megvalósítása.
1.226. 55. sz. főút Baja – Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építéssel.
1.227. 51. sz. főút Kalocsa – M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése.
1.228. 6317. j. Sárszentlőrinc – Simontornya összekötő út fejlesztésből kimaradt szakaszainak megvalósítása.
1.229. Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése a 6. sz. főút – 6233. j. összekötő út között.
1.230. Debrecen, 33. sz. főút melletti kerékpárút megvalósítása.
1.231. Esztergom – Esztergom kertváros közötti kerékpárút megvalósítása.
1.232. Tata – Baj közötti kerékpárút megvalósítása.
1.233. Hatvan – Apc közötti kerékpáros útvonal megvalósítása.
1.234. Eger – Egerszalók közötti kerékpárút megvalósítása.
1.235. Szentendre – Pomáz közötti kerékpárút megvalósítása.
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1.236. Dunakeszi – Fót közötti kerékpárút megvalósítása.
1.237. Szob – Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.
1.238. Tószeg – Szolnok közötti kerékpárút megvalósítása.
1.239. Az M3 autópálya és a Hatvani Ipari Park közötti közúti kapcsolat fejlesztésének megvalósítása, új autópálya-
csomópont megvalósításával.
1.240. Baja, Jelky tér 51. sz. és 55. sz. főutak kereszteződésében körpályás csomópont megvalósítása.
1.241. Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz előkészítése.
1.242. Az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont előkészítése.
1.243. A Szeged és Pécs közötti közúti kapcsolat fejlesztésének előkészítése.
1.244. A 25. sz. főút Eger elkerülő szakasz előkészítése.
1.245. Siófok – Szabadhídvég – Tamási – Dombóvár – Orfű – Pécs közötti szakasz kerékpárút hiányzó szakaszainak 
előkészítése.
1.246. Szigetvár – Kaposvár kerékpárút előkészítése.
1.247. Tata, Baji út melletti kerékpárút megvalósítása.
1.248. Tata–Agostyán–Tarján kerékpárút előkészítése.
1.249. Oroszlány – Majk – Várgesztes – Vérteskozma – Csákvár – Nadap kerékpárút előkészítése.
1.250. Rákos-patak menti kerékpárút Pécel – Isaszeg – Gödöllő – Zsámbok szakaszának előkészítése (Budapest 
közigazgatási határ és Pest Megye közigazgatási határ között).
1.251. Ipolydamásd, Duna bal parti EV6 Szob–Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.
1.252. Rákospalota–Fót–Dunakeszi közötti kerékpárút megvalósítása.
1.253. A  67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti 2×2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének 
megvalósításához kapcsolódó Kaposvári üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.254. A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2×2 keresztmetszetre történő fejlesztésének 
megvalósítása.
1.255. Az M4 autópálya és a 42. sz. főút kapcsolat fejlesztésének előkészítése Nagykereki és Bedő elkerülő szakaszok 
előkészítésével.
1.256. Az M2 autóút fejlesztéséhez kapcsolódó, Göd közigazgatási területén közutak megvalósítása.
1.257. Az M2 autóút új gödi csomópont megvalósítása.
1.258. A Veszprém és Szentkirályszabadja települések területén lévő új iparterület közúti kapcsolatának fejlesztése.
1.259. Körmend nyugati csomópontjához tartozó iparövezeti terület feltáró út előkészítése.
1.260. Kisvárda keleti elkerülő út Kisvárda Ipari út és a 4108–4109. j. összekötő utak közötti szakasz fejlesztésének 
megvalósítása.
1.261. A  4625. j. összekötő út M44 autóút és 44. sz. főút közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása a  44. sz. 
főút–4625. j. összekötő út kereszteződésében csomópont és szintbeni vasúti átjáró fejlesztésének megvalósításával.
1.262. Az M0 autóút 5103. j. összekötő út meglévő külön szintű keresztezésénél új csomópont megvalósítása.
1.263. Szolnoki új tehermentesítő út Mártírok útja és 4. sz. főút közötti szakasz előkészítése új Tisza-híd 
előkészítésével.
1.264. Az M35 autópálya új Debrecen–Józsa csomópont megvalósítása.
1.265. Az M35 autópálya 354. sz. főút csomópontjának fejlesztése.
1.266. A  33. sz. M35 autópálya és 3316. j. összekötő út közötti szakasz 2×2 sávos keresztmetszetre történő 
fejlesztésének megvalósítása.
1.267. A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó közúthálózati elemek megvalósítása.
1.268. Az M76 autóút Zalaegerszeg (észak) és Körmend (kelet) közötti szakasz előkészítése.
1.269. M3 – M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztése.”

 9. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklete a következő 2.58–2.70. ponttal egészül ki:
„2.58. 1. számú vasútvonal, Budapest–Győr–Hegyeshalom szakasz rekonstrukciója.
2.59. A 120a. számú vasútvonal, Rákos – Nagykáta – Újszász – Szolnok szakasz fejlesztése.
2.60. A 140. számú vasútvonal, Cegléd – Kiskunfélegyháza – Szeged szakasz fejlesztése.
2.61. Szeged – Szabadka vasútvonal fejlesztése.
2.62. Vasúti tengelysúlymérési rendszer kiépítése.
2.63. A 23. számú vasútvonal, Zalaegerszeg – Rédics (– Lendva – Beltinci) szakasz fejlesztése.
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2.64. Budapest – Varsó nagysebességű vasútvonal kiépítése.
2.65. Budapest – Kolozsvár nagysebességű vasútvonal kiépítése.
2.66. 1. számú vasútvonal, Almásfüzitő – Komárom szakasz fejlesztése.
2.67. 1. számú vasútvonal, Kelenföld – Budaörs (Törökbálint) szakasz fejlesztése.
2.68. 120a. számú vasútvonal, Nagykáta – Újszász szakasz fejlesztése.
2.69. 140. számú vasútvonal, Kiskunfélegyháza – Szeged-Rendező pu. szakasz fejlesztése.
2.70. 108. sz. Debrecen – Füzesabony vasútvonal fejlesztése.”

 10. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.”

 11. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 3.27–3.30. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.27. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 
kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.
3.28. Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 
parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.
3.29. Tatabánya Megyei Jogú Város − Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 
parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.
3.30. Új Duna-híd (előkészítés) Budapesten.”

 12. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 3.38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.38. Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 
kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.”

 13. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklete a következő 3.40–3.50. ponttal egészül ki:
„3.40. Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése 
a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.
3.41. Miskolc Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 
kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.
3.42. Kecskemét megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt mint 
építtető megvalósításában.
3.43. Miskolci Intermodális Csomóponthoz (IMCS) kapcsolódó Y-híd és 3. számú főút új belterületi tehermentesítő 
szakasz előkészítése és megvalósítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.
3.44. Dunaújváros megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint 
építtető megvalósításában.
3.45. Szombathely megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint 
építtető megvalósításában.
3.46. Zalaegerszeg megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint 
építtető megvalósításában.
3.47. Győr megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető 
megvalósításában.
3.48. Salgótarján megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint 
építtető megvalósításában.
3.49. Kőszeg város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a  NIF Zrt. mint építtető 
megvalósításában.
3.50. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó vasúti rakodó megvalósítása.”
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6. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelethez

EURO kibocsátási osztályok szerinti differenciáló tényezők az útdíj mértékének meghatározásához

  A B C

1 környezetvédelmi kategória J2–J3 díjkategória J4 díjkategória

2 A kategória 0,85 0,85

3 B kategória 1,0 1,0

4 C kategória 1,15 1,2

A gépjárművek környezetvédelmi kategória besorolása:
A kategória: EURO V és jobb besorolású motorral felszerelt gépjárművek;
B kategória: EURO II, EURO III és EURO IV besorolású motorral felszerelt gépjárművek;
C kategória: EURO I és rosszabb besorolású motorral felszerelt gépjárművek.”

7. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

iktatószám

JEGYZŐKÖNYV
Kerékpárútszakasz birtokba adásáról

Készült: ......................... jelű kerékpárút ................................................ szakaszánál ................ év ...................... hónap ......... napján,

amelyet aláírtak egyrészről
.................................................. Önkormányzat
Székhelye: ......................................................................................................................................................
Képviseli: .................................................. polgármester
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)

másrészről

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Székhelye: ......................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ...........................................................................
Képviseli: Magyar Közút Nonprofit Zrt. .................................................. Megyei Igazgatóság,
aláírásra jogosult munkavállalója
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

továbbiakban mint Felek.

Felek rögzítik, hogy az  alábbi kerékpárútszakasz vonatkozásában a  birtokbaadás napjáig az  Átadó látta el 
a közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat:

.................................................. kerékpárútszakasz
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Felek előtt ismert tény, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja 
értelmében az  országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a  főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott 
területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Kormányrendelet) 3.  § (4)  bekezdése alapján a  jelen birtokbaadási jegyzőkönyvvel érintett kerékpárútszakasz 
vonatkozásában a közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat jelen 
jegyzőkönyvben rögzített birtokbaadás napjától az Átvevő látja el.
Felek előtt ismert tény továbbá, hogy Átvevő jogosult a  Kormányrendelet rendelkezései és jelen birtokbaadási 
jegyzőkönyv alapján az  Átadó önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulását megelőzően megkezdeni 
a közútkezelői feladatok ellátását.

Jelenlévők a  tárgyi kerékpárútszakasz átadás-átvételi eljárását az  útszakasz helyszíni megtekintésével és az  arra 
vonatkozó dokumentumok átadás-átvételével elvégezték.
A helyszíni bejárást és szemlét követően Felek képviselői a  kerékpárútszakasz átadás-átvételével kapcsolatban 
az alábbiakat rögzítik:

A kerékpárútszakasz műszaki állapotával kapcsolatos megállapítások:
Átadó részéről:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Átvevő részéről:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
A kerékpárútszakasz műszaki állapotából adódó szükséges intézkedések:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
A kerékpárútszakaszon az Átadó tulajdonában és könyveiben nyilvántartott ingóságok listája:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az Átvevő kezelési tevékenységére vonatkozó jogszabályi feltételek nem 
állnak fenn, a kerékpárút közútkezelői feladatait az Átadó haladéktalanul köteles visszavenni az Átvevőtől.

A birtokbaadás napja:

Kelt: ...................................................,

 ........................................................................... ........................................................................... 
 Átvevő Átadó 
 Magyar Közút Nonprofit Zrt. Önkormányzat 
 képviselik: képviseli:

A jegyzőkönyv mellékletei:”
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A Kormány 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
az egyes informatikai és elektronikus ügyintézési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A.  § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. és 4. alcím vonatkozásában az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím vonatkozásában az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 105. § (3) bekezdés k) pontjában, 105. § (5a) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja.

2. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló  
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2/A. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 451/2016. 
(XII. 19.) Korm. rendelet] 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: KAK Korm. 
rendelet] 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

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

6. § (1) E rendelet 2. és 4. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendelet tervezetének 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.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. melléklete a következő 3. és 4. ponttal egészül ki:
„3. A Külgazdasági és Külügyminisztérium
belföldön nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet
a) A) alcím 1. pont 1.2., 1.3. alpontjában, 2. pont 2.4., 2.9–2.10. alpontjában és 3. pont 3.1. alpontjában, valamint
b) B) alcím 1., 3., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 19. pontjában
felsorolt szolgáltatásokat, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai beszerzések kivételével.
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4. A  2. és 3.  pontban rögzítetteken túlmenően a  Külgazdasági és Külügyminisztérium belföldön nem köteles 
a  központi szolgáltatótól igénybe venni az  1.  melléklet A) alcím 1.  pont 1.5.  alpontjában rögzített szolgáltatást, 
beleértve a szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai beszerzésekről való gondoskodást is.”

2. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó 
központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások

  1. Az önkormányzati ASP rendszer keretében működő gazdálkodási szakrendszer
  2. Külön jogszabályban meghatározott személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, 

SZIG, eSZIG, LIG, cím és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/)
  3. Külön jogszabályban meghatározott központi címregiszter (KCR)
  4. Külön jogszabályban meghatározott központi idegenrendészeti nyilvántartáshoz kapcsolódó egyes 

rendszerek (IDR, ISZL, IDEGEN)
  5. Külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (JÁRMŰ, 

Vezetői engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, eredetiségvizsgálat  
/KERT/, Útdíj-díjmentes, EUCARIS)

  6. Külön jogszabályban meghatározott közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer (KBKR)
  7. Külön jogszabályban meghatározott elektronikus útdíj rendszer gyorsítótár (e-Útdíj)
  8. Külön jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer (IGFB)
  9. Külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési előéleti pontrendszer (Pontrendszer)
10. Külön jogszabályban meghatározott elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK)
11. Külön jogszabályban meghatározott arcképelemzési nyilvántartás és arcképelemző rendszer (ÁAAR)
12. Külön jogszabályban meghatározott egyéni vállalkozó nyilvántartási rendszer (EVNY)
13. Külön jogszabályban meghatározott szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek 

(SZNYR, STAT-VIR)
14. Külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek 

(HCR-bűnügyi, ERHAB)
15. Külön jogszabályban meghatározott központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS)
16. Külön jogszabályban meghatározott elektronikus ügyfélazonosítást segítő és elektronikus ügyintézést 

támogató rendszerek (UKAPU), Összerendelési Nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (ÖNY), 
Az  elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása 
(3NYT), Időszakos Értesítési Szolgáltatás (RÉR), Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA), Elektronikus 
hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer

17. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer – Webes Ügysegéd 
(WÜ)

18. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector)
19. Külön jogszabályban meghatározott Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi 

informatikai elemei (SIS II NS.CP)
20. Külön jogszabályban meghatározott nemzeti egységes kártya-kibocsátási keretrendszer (NEK)
21. Jogügyletek biztonságát szolgáló keretrendszer (JÜB)
22. Külön jogszabályban meghatározott jármű figyelőztetési rendszer üzemeltetése (Figyelőztetés)
23. Külön jogszabályban meghatározott központi tanúvédelmi rendszer üzemeltetése (KTR, BÁSTYA)
24. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági 

követelményeinek meghatározásáról, a  lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, 
nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás alapján 
kialakított szolgálati lőfegyver-nyilvántartás (Fegyver)

25. Külön jogszabályban meghatározott Magyar igazolvány rendszer (MIG)
26. Külön jogszabályban nevesített Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY)
27. Szakrendszeri Kódképző és Kapcsolatkezelő Alkalmazások
28. Általános Közigazgatási Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer
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29. Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer
30. A központi okmány keretrendszer mellett kialakított Integrált Napló
31. Vezetői Információs Portál
32. Központi Jogosultságkezelő Rendszer
33. Központi Okmánytár Okmányfeldolgozó és Lekérdező Rendszer (KOTAR)
34. Iratérvényességi Nyilvántartás rendszer
35. Központi Közigazgatási Adatszolgáltató és Adatfogadó Rendszer (KAAR)
36. Központi okmánygyártás (SZIG, Útlevél, VEN, Magyar igazolvány), (MOKA)
37. Okmányügyek Intézését Segítő Mobilalkalmazás rendszer (OkmányApp)
38. Okmányok Képfelvételező és adatfeldolgozó rendszere (Fotoshop)
39. Központi Okmány megszemélyesítő Rendszer (Erkölcsi bizonyítvány, Származásellenőrzési határozatok, 

Gépjármű törzskönyv)
40. Egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr 

kártya
41. Integrált Portál alapú lekérdező rendszer (IPL)
42. Központi Certifikáció és tanúsítvány generáló rendszer
43. Elektronikus Kormányiroda (EKI)
44. Központi Időpontfoglaló Alkalmazás
45. Nemzeti Konzultációk IT kiszolgáló rendszere
46. Központi Közigazgatási Naplórendszer (NLR)
47. A Magyar Nemzeti Public Key Directory
48. Mobil okmányirodai időpontfoglalás
49. Kormányablakok Tudástárát működtető Szerkesztőségi rendszer és Portál
50. Külön jogszabályban meghatározott, az Európai unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 

szemben hozott ítéletek nyilvántartásához kapcsolódó rendszerek (HCR-tagállami)
51. Központi Kormányzati Hírlevélküldő rendszer
52. Jogszabályban meghatározott helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)
53. Központi Médiatár informatikai rendszer
54. Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer
55. Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)
56. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató 

pénzügyi analitikus nyilvántartás
57. Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer
58. Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer
59. Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
60. Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes 

rendészeti statisztika
61. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási 

rendszer
62. Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
63. Központi Érkeztető Rendszer
64. Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer
65. Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer
66. Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás
67. Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
68. Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer
69. Objektumokba való beléptetést támogató rendszer
70. Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer
71. Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere
72. Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer
73. Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer
74. Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer
75. Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer
76. Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár
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77. Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési 
rendszer

78. Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás
79. Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer
80. Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások
81. Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer
82. Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás
83. Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások
84. Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
85. Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer
86. Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere
87. Sportrendészeti nyilvántartás
88. Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
89. Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer
90. A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások 

(Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)
91. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 

teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az  ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási 
szabályokról, a  minősítés rendjéről és a  szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM 
rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer

92. Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer
93. Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer
94. Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer
95. Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer
96. Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere
97. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott 

Munkafolyamat Kezelő Rendszer Kormányablakok számára
98. Elektronikus ügyintézést támogató IKR rendszer”

3. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a következő 2–44. sorokkal egészül ki:
[A) B) C)

Sorszám A rendszer elnevezése A rendszer jellege]

„2. Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
3. Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás) szakrendszer
4. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű 

bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás 
szakrendszer

5. Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
6. Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer szakrendszer
7. Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató 

ügyviteli nyilvántartási rendszer 
szakrendszer

8. Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, 
közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika 

szakrendszer

9. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelését 
támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer 

szakrendszer

10. Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
11. Központi Érkeztető Rendszer szakrendszer
12. Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer szakrendszer
13. Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz 

rendszer 
szakrendszer

14. Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás szakrendszer
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15. Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási 
rendszer 

szakrendszer

16. Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
17. Objektumokba való beléptetést támogató rendszer szakrendszer
18. Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer szakrendszer
19. Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere szakrendszer
20. Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer szakrendszer
21. Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer szakrendszer
22. Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer szakrendszer
23. Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer szakrendszer
24. Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár szakrendszer
25. Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, 

iratkezelési és feladatkezelési rendszer 
szakrendszer

26. Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás szakrendszer
27. Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer szakrendszer
28. Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások szakrendszer
29. Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer szakrendszer
30. Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás szakrendszer
31. Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások szakrendszer
32. Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
33. Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer szakrendszer
34. Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere szakrendszer
35. Sportrendészeti nyilvántartás szakrendszer
36. Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
37. Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer szakrendszer
38. A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással 

összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány 
nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer) 

szakrendszer

39. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott 
elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés 
rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.)  
BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer 

szakrendszer

40. Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer szakrendszer
41. Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő 

rendszer 
szakrendszer

42. Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer szakrendszer
43. Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer szakrendszer
44. Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere szakrendszer”

4. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. melléklet I. alcímében lévő táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

(I. Az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló szervek
  A  B

 1.  Elektronikus ügyintézést biztosító szerv megnevezése  Az önhibán kívüli akadályozottság időtartama)

„

9.  Miniszterelnöki Kormányiroda  2018. 05. 22. – 2019. 12. 31.

 ”
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A Kormány 291/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló  
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
105.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveiként a következő szerveket jelöli ki:)
„e) a  Postai Agora Szolgáltatások keretében, a  Magyar Posta Zrt.-nek a  Postai Agora Szolgáltatások Általános 
Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelye,”

2. § (1) A Korm. rendelet 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a  központi elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)
„c) az  n)  pont szerinti papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az  elektronikus irat hiteles 
papíralapú irattá alakítása szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában 
a  Magyar Posta Zrt.-t, valamint a  4/A.  § szerinti tárhelyekhez kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás 
vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,”

 (2) A Korm. rendelet 4. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a  központi elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)
„n) a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás vonatkozásában azon szervek tekintetében, 
amelyek nem tartoznak a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendelet alapján az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont 
szervek közé, valamint az  elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában  
a Magyar Posta Zrt.-t,”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 292/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes 
szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból 
kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A postai szolgáltatások nyújtásának és a  hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, 
valamint a  postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a  postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen 
szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 5.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„5.  § Az  egyetemes postai szolgáltatások keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott küldeményekkel 
kapcsolatos postai szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat – az  adott alkalommal feladásra 
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kerülő küldeményekhez igazodó mennyiségben – e rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a postai szolgáltató 
díjmentesen bocsátja rendelkezésre. E  nyomtatványokat a  postai szolgáltató által kitöltendő adatok kivételével 
hiánytalanul, kitöltötten kell a küldemény feladásakor a postai szolgáltató számára átadni.”

2. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  postai küldeményt a  címzett vagy e  rendelet eltérő rendelkezésének hiányában az  egyéb jogosult átvevő 
részére kell kézbesíteni. Egyéb jogosult átvevőnek a  15.  § (4)  bekezdése és a  16.  § (4)  bekezdése szerinti alkalmi 
átvevő, a  16.  § (3)  bekezdésében meghatározott helyettes átvevő, a  19.  §-ban meghatározott meghatalmazott, 
valamint a 20. §-ban meghatározott közvetett kézbesítő minősül. A postai küldemény feladója a postai küldemény 
feladásakor utólagosan igazolható módon tett nyilatkozatában rendelkezhet úgy, hogy az  egyéb jogosult átvevői 
kör vonatkozásában a postai szolgáltató az általános szerződési feltételeknek a postai küldemények kézbesítésére 
vonatkozó részében meghatározottak szerint korlátozó intézkedést alkalmazzon.”

 (2) A Rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A postai küldemény kézbesítésével vagy kézbesítési kísérletével kapcsolatos tények igazolása, valamint a postai 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó többletszolgáltatás teljesítése érdekében a postai szolgáltató az erre rendszeresített 
technikai eszközzel hely és időpont adatokat is rögzíthet.”

3. §  A Rendelet 16. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A postai küldemény érkezéséről szóló értesítés céljából
a) a postai szolgáltatási szerződés létrejöttekor a feladó, vagy
b) a postai szolgáltatáshoz igénybevett kiegészítő szolgáltatás megrendelésekor a címzett írásban
a postai szolgáltató rendelkezésére bocsáthatja a  címzett mobiltelefonszámát vagy elektronikus levélcímét vagy 
az  az elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
szerinti hivatalos elérhetőségét (a  továbbiakban együtt: elektronikus elérhetőség). A  postai szolgáltató a  Postatv. 
41.  § (3)  bekezdésében valamint az  e  rendeletben az  értesítő elhelyezésére vagy hátrahagyására vonatkozó 
rendelkezéseket ebben az  esetben azzal az  eltéréssel alkalmazhatja, hogy a  küldemény érkezéséről ezen 
az elektronikus elérhetőségen értesítheti a címzettet.
(7) Amennyiben a  postai szolgáltató a  postai küldemények érkezéséről a  (6)  bekezdés szerinti elektronikus 
elérhetőségen értesíti a címzettet, ugyanabban az értesítésben – könyvelt postai küldemények esetében legalább 
a küldemények egyedi azonosító jelzésének külön-külön történő feltüntetésével – több azonos fajtájú küldemény 
érkezéséről is adhat tájékoztatást, ha az érintett postai küldemények kézbesítési kísérletének napja, valamint átvételi 
helye és időtartama azonos.”

4. § (1) A Rendelet 22. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) Saját kezű aláírásnak minősül az  is, ha a  címzett vagy egyéb jogosult átvevő a  kézbesítési okiraton vagy 
az  aláírást rögzítő egyéb technikai eszközzel rögzítendő adatként, továbbá a  tértivevényen vagy a  tértivevénynek 
megfelelő elektronikus dokumentumon rögzítendő adatként a  személyét hitelesen, utólag általa nem vitatható 
módon tanúsító jelzést helyez el. A jelzés használatának részletes szabályait a postai szolgáltató általános szerződési 
feltételeiben határozza meg. A jelzés hitelességét tanúsító okiratot a címzett vagy egyéb jogosult átvevő és a postai 
szolgáltató a jelzés utolsó használatát követő három évig köteles megőrizni.”

 (2) A Rendelet 22. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény kézbesítésekor a  küldemény átvételének 
igazolásaként a  tértivevénynek vagy a  tértivevénynek megfelelő elektronikus dokumentumnak tartalmaznia 
kell az átvevő személy olvasható nevét, továbbá azon az átvevő saját kezű aláírásán túl – kivéve, ha a küldeményt 
a címzett veszi át – fel kell tüntetni az átvétel jogcímét is.”

5. §  A Rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem minősül a küldemény átvétele megtagadásának, amennyiben]
„b) a  címzetten és meghatalmazotton kívüli egyéb jogosult átvevő nem kívánja átvenni a  küldeményt, vagy 
elzárkózik a  kézbesítéskor esedékes díj megfizetésétől, az  átvétel jogcímének vagy személyazonosságának 
igazolásától, továbbá a kézbesítési okirat, a tértivevény vagy a tértivevénynek megfelelő elektronikus dokumentum 
aláírásától vagy az átvétel során feltüntetendő adatok rögzítésétől.”
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6. §  A Rendelet 12. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § A  Postatv. 41.  § (11)  bekezdése szerinti eszköz- és rendszerkövetelmények teljesülése abban az  esetben 
megfelelő, amennyiben a  felhasznált eszköz és informatikai rendszer biztosítja a  rendszerelemek zártságát, 
és megakadályozza az  informatikai rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint annak észrevétlen 
módosítását. A felhasznált eszköznek és informatikai rendszernek meg kell felelnie az általános információbiztonsági 
zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a  postai szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai 
intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.”

7. §  A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A hivatalos irat feladójának
a) a küldeményen szereplő címzés mellett, továbbá
b) ha a  feladó a  feladást igazoló okiratként a postai szolgáltató és a  feladó által is elektronikusan visszakereshető, 
elektronikus formában rögzített adatbázist alkalmaz, ez esetben az e feladást igazoló okiraton is
meg kell jelölnie, hogy sikertelen személyes kézbesítési kísérlet esetében milyen adattartalmú tájékoztatással kell 
a címzettet a hivatalos irat érkezéséről értesíteni.
(2) A  hivatalos irat tértivevényének tartalmi és formai követelményeit az  Egyetemes Postai Közszolgáltatási 
Szerződés tartalmazza.”

8. §  A Rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hivatalos irat kézbesítésekor a  küldemény átvételének igazolásaként a  kézbesítési okiraton, vagy az  aláírást 
rögzítő egyéb technikai eszközön, a  tértivevényen az  átvevő saját kezű aláírásán túl fel kell tüntetni az  átvevő 
személy olvasható nevét, az átvevő személyazonosságát igazoló okmány elnevezését, betűjelét, számát és – kivéve, 
ha a  küldeményt a  címzett veszi át – az  átvétel jogcímét is, valamint helyettes átvevőnek történő átadás esetén 
a hozzátartozói jogcímet is.”

9. § (1) A Rendelet 31. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az értesítőnek tartalmaznia kell:]
„i) a küldemény átvételére való jogosultság e rendeletben meghatározott jogcímeiről és a jogosultság igazolásának 
módjáról szóló, a  postai szolgáltató általános szerződési feltételeinek a  hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó 
rendelkezéseiben foglalt tájékoztató tartalom elérhetőségét, valamint amennyiben a  küldeményt kizárólag 
a címzett veheti át, az erre vonatkozó figyelmeztetést,”

 (2) A Rendelet 31. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az értesítőnek tartalmaznia kell:]
„k) a  küldemény kézbesítési kísérletét végző kézbesítő olvasható nevét vagy a  személyazonossága azonosítását 
lehetővé tévő egyéb jelzést,”

10. §  A Rendelet 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  feladó legkésőbb 2020. január 1-ig köteles a  saját költségén gondoskodni az  Egyetemes Postai 
Közszolgáltatási Szerződésben a hivatalos irat feladásához rendszeresített és kötelezően alkalmazandó tértivevény 
tartalmi és formai követelményeinek megfelelő tértivevény előállításáról. A  feladónak a  tértivevényen minden 
esetben meg kell jelölnie, hogy sikertelen személyes kézbesítési kísérlet esetében milyen adattartalmú értesítést kell 
a címzett részére hátrahagyni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvény 31. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3–7.  §, valamint a  8.  § d)  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 
31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyházi elismerésről és az  egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép, és a (4) bekezdés a következő f ) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez a bevett egyház csatolja]
„e) képviselőjének aláírás-mintáját tartalmazó okirat hiteles másolatát, és
f ) – ha azzal rendelkezik – címerének és logójának képi megjelenítését és tartalmi leírását.”

2. §  A Korm. rendelet 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a  bevett egyház vagy belső egyházi jogi személy képviselője változik, akkor a  változás 
átvezetésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell az új képviselő aláírás-mintáját tartalmazó okirat hiteles másolatát.”

3. §  A Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) A  központi költségvetésről szóló törvénynek a  miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó 17.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott olyan fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására, amelyek költségvetési 
támogatásként kerülnek az  egyházi jogi személy részére rendelkezésre bocsátásra (a  továbbiakban: egyházi 
céltámogatás), az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 66–70. §-át, 72. § (2) bekezdését, 75. § (3) bekezdését, 90. §-át és 93. §-át nem kell alkalmazni.
(2) Az egyházi céltámogatások támogatói okirattal kerülnek átadásra.
(3) Az egyházi céltámogatások esetén a kedvezményezett által e célra megadott elektronikus címre elektronikusan 
– változatlan tartalom visszaidézésére alkalmas formában – megküldött támogatói okirat – az  Ávr. 102/C.  § 
(8)  bekezdésétől eltérően – abban az  időpontban minősül hivatalosan közöltnek, amikor a  kedvezményezett 
számára hozzáférhetővé vált.”

4. § (1) A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Egyházi céltámogatásként kell tervezni)
„e) a kórházlelkészi szolgálat támogatását, és
f ) a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatását.”

 (2) A Korm. rendelet 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatást a  levéltárat, könyvtárat, múzeumot és más gyűjteményt 
közvetlenül vagy belső egyházi jogi személyei által fenntartó bevett egyházak között az  1.  mellékletben 
meghatározott arányban kell felosztani.
(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti támogatásra a  bevett egyház az  általa közvetlenül vagy belső egyházi jogi 
személyei által szervezett fakultatív hitoktatás támogatásához a  fakultatív hitoktatásban részt vevő tanulók és 
csoportok száma alapján az  egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. §-a szerint jogosult. A támogatás mértéke a bevett egyház jogszabályban 
meghatározott tartalmú adatszolgáltatása alapján úgy kerül meghatározásra, hogy a  fejezeti kezelésű előirányzat 
50%-a a  hittancsoportok száma, 50%-a a  fakultatív hitoktatásban résztvevők száma szerint, arányosan kerül 
felosztásra azzal, hogy egy csoport minimális létszáma a csoportszám alapú támogatás kiszámítása szempontjából 
átlagosan nem lehet kevesebb, mint 7 fő.”

5. § (1) A Korm. rendelet 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi költségvetésről szóló törvénynek a  miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó egyházi célú 
központi költségvetési hozzájárulások előirányzat alá besorolt nem egyházi céltámogatásként meghatározott 
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fejezeti kezelésű előirányzatból egyházi jogi személy számára nyújtott költségvetési támogatásra (a továbbiakban: 
egyéb egyházi költségvetési támogatás) – ha a támogatói okirat, támogatási szerződés másként nem rendelkezik – 
az Ávr. 70. §-át, 71. § (1) bekezdését és 86. §-át nem kell alkalmazni.”

 (2) A Korm. rendelet 18/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási szerződés vagy támogatói okirat 
az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozat megtétele hiányában is megköthető, illetve kiadható.”

 (3) A Korm. rendelet 18/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  egyéb egyházi költségvetési támogatások esetén a  kedvezményezett által e  célra megadott elektronikus 
címre elektronikusan – változatlan tartalom visszaidézésére alkalmas formában – megküldött támogatói okirat 
abban az időpontban minősül hivatalosan közöltnek, amikor a kedvezményezett számára hozzáférhetővé vált.”

6. §  A Korm. rendelet 9/A. alcíme a következő 18/B. §-sal egészül ki:
„18/B. § (1) Az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően az egyedi támogatásra vonatkozó támogatási kérelemnek 
kiemelt előirányzati bontásban meghatározott költségtervet kell tartalmaznia. A  részletes költségterv benyújtása 
a támogatási jogviszony létrehozásának feltétele.
(2) Ha a  kedvezményezett több alkalommal nyújt be támogatási kérelmet ugyanahhoz a  támogatóhoz, és az  Ávr. 
75.  § (3)  bekezdésében meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, az  okiratokat a  legkorábban 
benyújtott támogatási kérelemhez kell csatolni, a további kérelmekben pedig nyilatkozni arról, hogy az okiratokban 
adatváltozás nem történt.
(3) Az  e  rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezettnek – amennyiben önerő nem került 
előírásra – az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti esetben az  Ávr. 75.  § (5)  bekezdésétől eltérően elegendő, ha a  kedvezményezett arról 
nyilatkozik, hogy az  Ávr. 75.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti dokumentumban megjelölt adatban változás nem 
következett be. A  nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a  támogatási igény benyújtásától 
számított 30 nap.
(5) Amennyiben az e rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtók szerepelnek az Ehtv. 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott, a  miniszter által vezetett nyilvántartásban, nem kötelesek benyújtani az  Ávr. 75.  § (3)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott dokumentumot, feltéve, hogy az adatokban nem történt változás.
(6) Az e rendelet alapján biztosított költségvetési támogatások esetében – az Ávr. 70. § (3) bekezdésétől eltérően – 
hiánypótlásra több alkalommal is lehetőség van.”

7. §  A Korm. rendelet a következő 33. §-sal egészül ki:
„33.  § (1) Az  Ehtv. Mellékletében szereplő bevett egyházak az  egyházi elismerésről és az  egyházi jogi személyek 
jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) hatálybalépését követő 30 napon belül kötelesek a 10. § 
(3) bekezdés d) pontja szerinti dokumentum benyújtására, amennyiben erre eddig az időpontig nem került sor.
(2) A  Módr3.-mal megállapított 18/A. és 18/B.  §-ban foglalt előírásokat a  Módr3. hatálybalépését megelőzően 
megkötött támogatási szerződésekkel vagy támogatói okiratokkal biztosított és még fel nem használt költségvetési 
támogatásokra is megfelelően alkalmazni kell.”

8. §  A Korm. rendelet
a) 1/A.  §-ában az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért 

felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)”,
b) 2.  §-ában az  „Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 

miniszter)” szövegrész helyébe az „A miniszter”,
c) 10. § (4) bekezdés d) pontjában a „másolatát, és” szövegrész helyébe a „másolatát”, valamint
d) 17. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „kapcsolódik, és” szövegrész helyébe a „kapcsolódik”
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék terhére történő finanszírozást az adott programért felelős 
irányító hatóság vagy – a 21. § (1) bekezdés b) pontja esetén – a kifizető ügynökség kezdeményezi.”

2. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  § 
a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat célja a  közösségi 
támogatások koordinálásával összefüggő, az  európai uniós forrásból nem fedezett, el nem számolható, azonban 
a  programok lebonyolításához és a  programok fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez 
elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének biztosítása, így különösen
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból finanszírozott 
Széchenyi2020 program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó alkalmazottaknál felmerült személyi 
juttatások, valamint a munkaadókat terhelő adók és járulékok finanszírozása,
b) a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása.
(1a) Az előirányzat a fejlesztéspolitikai intézményrendszer központi költségvetési szerv kedvezményezettje számára 
az Áht. 33. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetek közötti megállapodással kerül átadásra.
(1b) A  fejlesztéspolitikai intézményrendszer nem központi költségvetési szerv kedvezményezettje részére 
az előirányzat támogatási szerződés megkötésével vagy támogatói okirat kibocsátásával kerül átadásra.”

3. § (1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat  
(XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában]
„a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az Európai Területi 
Együttműködés határmenti programok keretében kötött támogatási szerződések esetén a  külgazdasági ügyekért 
felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy,”

 (2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat  
(XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában]
„c) teljesítés igazoló: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, az  Európai Területi 
Együttműködés határmenti programok keretében kötött támogatási szerződések esetén a  külgazdasági ügyekért 
felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy,”

4. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kezelő szerv ellátja)
„b) a  fejezeti likviditás biztosításához, az  előirányzatok felhasználásához, a  havi időközi költségvetési jelentések, 
a  negyedéves mérlegjelentések, a  költségvetési beszámoló, a  zárszámadás és a  maradvány-felülvizsgálat 
elkészítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási”
(feladatokat.)

5. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 57. §-sal egészül ki:
„57.  § E  rendeletnek az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel  
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[a továbbiakban: 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a  294/2018. (XII. 21.) Korm. 
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 6. § (2) bekezdésében a „b)–e)” szövegrész helyébe a „b), c) és e)” szöveg,
b) 20/A.  § (5)  bekezdésében a „keretszámlára” szövegrész helyébe a „keretszámlához kapcsolódó alszámlára” 

szöveg,
c) 32. § (4) bekezdés b) pontjában az „az OP IH” szövegrész helyébe az „a fejezetet irányító szerv” szöveg,
d) 32. § (4) bekezdés d) pontjában az „az OP IH” szövegrész helyébe az „a fejezetet irányító szerv” szöveg,
e) 50. § (5) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe az „A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 

Program 3. prioritása kivételével a” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 21. § (4) bekezdése,
b) 32. § (1) bekezdés c) pontjában az „a technikai segítségnyújtás prioritások esetében a fejezetet irányító szerv 

vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,” szövegrész,
c) 52. §-ában az „az 50. § (2) bekezdése szerinti rendeleteket, illetve” szövegrész.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a Komoró, valamint Fényeslitke külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai 
központ létesítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
a) a Komoró külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 093/11 helyrajzi számon nyilvántartott 

földrészleten, illetve az  ezen földrészletből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított 
földrészleten megvalósításra kerülő vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ 
létesítésére, valamint az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására 
irányuló, valamint

b) a Fényeslitke külterületén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 027/31, 027/32, 027/33, 
027/34, 027/35, 027/36, 027/37, 028/18, 028/19, 028/20, 028/21, 028/22, 028/23, 028/24, 028/25, 028/26, 
028/27, 028/28, 028/29, 028/30, 028/53 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az  ezen 
földrészletekből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósításra 
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kerülő, vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló

beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.
 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 

hatósági ügyeket, amelyek a  Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

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

3. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. §  Hatályát veszti az  AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló 
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

  1.  építésügyi és építésfelügyeleti és hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2.  örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4.  természetvédelmi hatósági eljárások,
  5.  útügyi hatósági eljárások,
  6.  vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
  7.  légügyi hatósági eljárások,
  8.  vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  9.  mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
10.  a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
11.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
13.  területrendezési hatósági eljárások,
14.  földmérési hatósági eljárások,
15.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16.  erdővédelmi hatósági eljárások,
17.  hírközlési hatósági eljárások,
18.  bányahatósági engedélyezési eljárások,
19.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
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20.  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások,

21.  élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
22.  közegészségügyi hatósági eljárások,
23.  azok az  1–22.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24.  az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 296/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor 
termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési 
felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek)
„b) a Fényeslitke külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 028/59 helyrajzi számon nyilvántartott 
földrészleten, illetve az ezen földrészletből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleten 
megvalósításra kerülő logisztikai központ létesítésére, illetve az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítására irányuló”
[beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.]

2. §  Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser 
fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 296/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 1.  § (1)  bekezdés 
b) pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 297/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
az Andrássy Emlékmúzeum megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest belterületén 
elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 14408/0/A/1, 14408/0/A/2, 14408/0/A/3, 14408/0/A/4, 
14408/0/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a  Budapest I. kerület, Bem rakpart 6. (Fő utca 11–13.) 
ingatlanon és a  Budapest belterületén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 7173. helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, Krisztina tér 1. (Alagút utca 7.) ingatlanon megvalósításra kerülő 
Andrássy Emlékmúzeum megvalósítását célzó beruházással (a  továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, 
az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 
szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével – 
tizenöt nap.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. §  Az 1.  § (1)  bekezdésében meghatározott ingatlanon – a  műemléki értékek figyelembevételével – bontási 
tevékenység bontási engedély nélkül végezhető azzal, hogy az  építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről 
elektronikus építési naplót kell vezetni.

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

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 297/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
2. környezetvédelmi hatósági eljárások,
3. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
4. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,
5. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
6. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
7. azok az 1–6. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházás megvalósításához, 

használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
8. az 1–7. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletnek, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendeletnek a robbanóanyag-prekurzorok visszaélésszerű 
felhasználásának megelőzését célzó azonnali lépésekről szóló 2017. október 18-i 2017/1936 (EU) bizottsági 
ajánlásra tekintettel történő módosításáról

A Kormány
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
6. § (3) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, 
ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)
„n) a  robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti kapcsolattartó pontként fogadja a  magyarországi székhellyel, 
fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplőnek a  robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról 
szóló kormányrendeletben meghatározott gyanús tranzakciókra, valamint jelentős hiányokra és lopásokra 
vonatkozó bejelentését,”

2. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Ez a rendelet
a) a  pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a  2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági rendelet,
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b) az  Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a  2005/681/IB tanácsi határozat 
felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2219 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 6. cikk (1) és (2) bekezdésének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) A 6. § (3) bekezdés n) pontja a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 
98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. §  Hatályát veszti a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 
Korm. rendeletnek
a) az  egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelettel 

megállapított 18. §-a,
b) a  Rendőrség szerveiről és a  Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 

Korm. rendelet, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2016. (IX. 15.) 
Korm. rendelettel megállapított 18. §-a.

2. A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló  
274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 2.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § A  Rendelet 4.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorok Magyarországon 
lakossági személyek rendelkezésére bocsátása esetén az  1.  § szerinti korlátozások a  lakossági személyek általi 
behozatalra vonatkozó korlátozás kivételével nem alkalmazhatóak.”

5. §  A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 4.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gazdasági szereplő a  nyilvántartást a  Rendelet 8.  cikk (2)  bekezdése szerinti tartalommal vezeti azzal, hogy 
a  Rendelet 8.  cikke szerinti „hivatalos azonosító okmányon” a  lakossági személy személyazonosítására szolgáló 
okmányát, magyar állampolgár lakossági személy esetén a magyar személyazonosító igazolványt, kártyaformátumú 
vezetői engedélyt vagy a magyar útlevelet kell érteni.”

6. §  A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 
a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  gazdasági szereplő a  korlátozott robbanóanyag-prekurzor nem lakossági személyek részére történő 
rendelkezésre bocsátása előtt meggyőződik arról, hogy a  magánszemély a  korlátozott robbanóanyag-prekurzort 
kereskedelmi, üzleti vagy foglalkozásszerű tevékenységéhez kapcsolódó célból használja fel, és ezt igazolni tudja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körülmény igazolására alkalmas
a) az egyéni vállalkozói igazolvány,
b) a hatósági igazolás az egyéni vállalkozói tevékenység végzéséről,
c) az őstermelői igazolvány.”

7. §  A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 
a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § A  gazdasági szereplő a  Rendelet 4.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-
prekurzorokat a vevői tértől elkülönülten, zárható helyiségben tárolja.”

8. §  A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 6.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  Rendelet 9.  cikke szerint, a  Rendelet I. és II.  mellékletében meghatározott anyagokkal, illetve az  azokat 
tartalmazó keverékekkel vagy termékekkel kapcsolatos gyanús tranzakció, jelentős hiány és lopás jelentésére 
vonatkozó kötelezettséget a  gazdasági szereplő a  gyanús tranzakciók jelentésére kijelölt nemzeti kapcsolattartó 
pont felé, a  gyanú, a  jelentős hiány vagy a  lopás észlelését követően, késedelem nélkül, legkésőbb az  észlelést 
követő 24 órán belül teljesíti.



36404 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 209. szám 

(2) A gazdasági szereplő az (1) bekezdés szerinti jelentési kötelezettségének teljesítése mellett gyanús tranzakcióra 
utaló körülmények esetén a tranzakciót és annak nyilvántartásba vételét megtagadhatja.”

9. §  A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 7.  § 
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kereskedelmi hatóság annak a gazdasági szereplőnek, amely)
„a) megsérti a  gazdasági szereplők bejelentési kötelezettségére, a  tranzakciók nyilvántartására, a  korlátozott 
robbanóanyag-prekurzorok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a gyanús tranzakciók, jelentős hiány 
vagy lopás jelentésére vonatkozó kötelezettséget, egy évre;”
(megtilthatja a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység folytatását.)

10. §  A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában az „A 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „A robbanóanyag-

prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a „3 évig” szövegrész helyébe az „5 évig” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

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

12. §  Ez a rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU 
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 belügyminiszter 36/2018. (XII. 21.) BM rendelete
vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (8)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (12)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (8)  bekezdés a), d) és k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.  törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint
a 6. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (13a)  bekezdésében, 
valamint a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (8)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti 
feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 25.  pontja szerinti 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II.18.) KHVM rendelet 
módosítása

1. § (1) A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II.18.) KHVM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § A  mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott 
mezőgazdasági vízhasználó (a  továbbiakban: vízhasználó) a  részére mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító 
vízszolgáltató mű üzemeltetőjével a  vízjogi engedély véglegessé válásától számított 30 napon belül szolgáltatási 
szerződést köt.”

 (2) Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A vízhasználat a vízigény bejelentése, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély vagy fennmaradási engedély 
alapján a vízhasználó és vízszolgáltató mű üzemeltetője között létrejött szolgáltatási szerződés szerint gyakorolható. 
A mezőgazdasági vízhasznosítási idényen kívüli vízszolgáltatás tekintetében – az igazgatóság véleménye alapján – 
az  üzemeltető és a  vízhasználó közötti szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kell 
elszámolni.
(2) A  vízhasználó a  vízhasznosítási idényre vonatkozó vízigényét a  vízszolgáltató mű üzemeltetőjének –  annak 
hiányában az  igazgatóságnak – tárgyévenként legkésőbb február 10. napjáig jelenti be. A  vízhasználó 
a  február 10.  napja után kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyre vonatkozó vízigényét a  szolgáltatási szerződés 
megkötésekor, a vízhasznosítási idényen belül is bejelentheti, ha az 5. §-ban foglaltak szerint köti meg a szolgáltatási 
szerződést.
(3) A vízigény bejelentése során közölni kell:
a) a vízhasználó (megnevezését, címét) székhelyét;
b) a  tervezett vízfelhasználás célját, időszakát és mennyiségét, az  igényelt vízmennyiség alsó és felső határát 
(vízsugarat), valamint az engedélyezett éves vízmennyiséget;
c) a végleges vízjogi engedély számát, vízikönyvi számát;
d) az öntözendő terület, tógazdaság esetén a tóterület nagyságát;
e) a vízkivétel módjának, helyének meghatározását, továbbá a vízmérés módját;
f ) az  esetleges lecsapolás, vízbevezetés időpontjának, helyének és az  elvezetni tervezett víz mennyiségének 
meghatározását;
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g) az üzemnapló vezetésének helyét;
h) a vízátadás helyén engedélyezett minimum és maximum üzemvízszintet;
i) vízszolgáltatás igénybe vételének kezdetét, befejezését.
(4) A  mezőgazdasági vízszolgáltatást végző üzemeltető tájékoztatja a  szolgáltatási szerződéssel rendelkező 
vízhasználókat a  tárgyévre érvényes vízszolgáltatási díjról a  vízhasználat megkezdéséig, de legkésőbb április 
10. napjáig.
(5) A  vízhasznosítási idény öntözés esetén április 15. napjától szeptember 30. napjáig, tógazdálkodásnál március 
1.  napjától november 30. napjáig, a  téli vízellátás december 1. napjától február 28. napjáig tart. Az  üzemeltető és 
a vízhasználó az igazgatóság hozzájárulása esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.
(6) A  vízhasználó a  tényleges vízhasználatot annak megkezdését megelőzően három nappal korábban köteles 
bejelenteni a vízszolgáltató területi képviselőjének.”

 (3) Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának feltétele a  vízszolgáltató művek üzemeltetési szabályzatának 
megléte, annak módosítása, amelyet az üzemeltető készít elő és az igazgatóság véglegesít.”

 (4) Az R1. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szolgáltatott víznek a  vízhasználat szempontjából hátrányos megváltozásával kapcsolatos kölcsönös 
feladatokat (ellenőrzés, tájékoztatási és beavatkozási kötelezettség), jogokat és kötelezettségeket az üzemeltető és 
a vízhasználó az üzemeltetési, valamint a szolgáltatási szerződésben állapítják meg.”

 (5) Az R1. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vízkorlátozást a Vgtv. 15. § (5) bekezdésének megfelelően, mezőgazdasági célú vízhasználat esetén az alábbi 
– sorrendben fokozatosan alkalmazható – intézkedésekkel kell végrehajtani a vízjogi engedélyben meghatározott 
egyidejűleg elvételezhető maximális vízsugárhoz viszonyítva:
a) vízpótló öntözések 30%-os csökkentése;
b) az öntözésre használt valamennyi vízmennyiség szükség szerinti arányos csökkentése;
c) a rizstelepek vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
d) a halastavak (áruhal termelő tavak) vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
e) a halastavak vízpótlásának a d) pontban rögzítetten felüli további 20%-os csökkentése.”

 (6) Az R1.
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „vízszolgáltatási fürt” szövegrész helyébe a  „mezőgazdasági vízszolgáltató mű” 

szöveg, a „nyilvános pályázat” szövegrész helyébe a „pályázat” szöveg,
b) 7.  § (3)  bekezdésében az „üzemeltető a  vízhasználó” szövegrész helyébe az „üzemeltető és az  igazgatóság 

a  vízhasználó” szöveg, az  „üzemeltető kezdeményezheti” szövegrész helyébe az  „igazgatóság 
kezdeményezheti” szöveg,

c) 7.  § (4)  bekezdésében a „vízszolgáltatási szerződésben” szövegrész helyébe a „szolgáltatási szerződésben” 
szöveg,

d) 8/A.  § (1)  bekezdésében az  „október 1. és március 31. között” szövegrész helyébe az  „a vízszolgáltatási 
egységre meghatározott hasznosítási idényen kívül” szöveg

lép.
 (7) Hatályát veszti az R1.

a) 4. §-a,
b) 7. § (6) bekezdésében a „kölcsönös” szövegrész,
c) 11. § (3) bekezdés.

2. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

2. § (1) Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 15. §-a a következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelésével egyidejűleg el kell rendelni a  környezetkárosodás 
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti I. fokú készültséget.”

 (2) Az R2. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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 (3) Az R2.
a) 3.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „töltés koronaszintjének” szövegrész helyébe a  „védvonal magassági 

adatainak” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „jellemző töltés-keresztszelvények” szövegrész helyébe a „védvonal jellemző 

keresztszelvényei” szöveg
lép.

3. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló  
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

3. § (1) A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  rendelet a  vízpolitika területén uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának 
a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő összeállításáról és az (EU) 2015/495 bizottsági 
végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. június 5-i (EU) 2018/840 bizottsági végrehajtási 
határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

 (2) Az R3. 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Hatályát veszti az  R3. 7.  § (6)  bekezdésében az  „Az első megfigyelési lista esetében a  megfigyelési időszak 

2015. szeptember 14-én kezdődik.” szövegrész.

4. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosítása

4. § (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a  továbbiakban: R4.) 23.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„23.  § Az  árvízvédelmi földmű és fal mentén a  hullámtéren a  vízoldali töltésláb vonalától mért 60 méteren, 
a  mentett oldalon pedig 110 méteren belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, 
tavat kialakítani, illetve a  fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a  vízügyi igazgatóság 
(a továbbiakban: igazgatóság), települési önkormányzat fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű esetén 
a  védelemvezető polgármester hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási 
vizsgálat alapján lehet.”

 (2) Az R4. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az árvízvédelmi vonal folytonosságát megszakító átvágás vagy a védőképességet jelentősen érintő megbontás 
előtt ideiglenes árvízvédelmi vonalat kell létesíteni és árvízvédelmi tervet kell készíteni.”

 (3) Az R4. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Földtöltés – egyszerű hozzáépítéssel történő – mentett oldali erősítéséhez a  meglevő földmű anyagánál csak 
kevésbé vízzáró vagy azzal azonos minőségű talajt lehet beépíteni. Ha a  hozzáépítés a  meglévőnél vízzáróbb 
háttöltést eredményezne, csak a  régi és az  új töltéstest határfelületére megépített szivárgóhoz csatlakozóan 
valósítható meg a szelvény erősítése.”

 (4) Az R4. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozására, ha azon egyébként nincs kijelölt közforgalmú út, 
a  helyi viszonyoknak megfelelő közlekedést szabályozó töltéstartozékokat, így sorompókat, kerékvetőket és tiltó 
táblákat kell elhelyezni. A közforgalmú útnak nem minősülő töltések használata az árvízvédelmi töltés fenntartója 
által szabályozottan történhet.”

 (5) Az R4. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az  elsőrendű árvízvédelmi vonalon szilárd burkolatú út vagy kerékpárút létesül, az  útalap 
szerkezete és a  burkolat beleszámít a  mértékadó árvízszint feletti magassági biztonságba. Ha az  út rétegrendje 
tartalmaz vízáteresztő réteget, akkor az  csak a  vízoldali vízbejutást tartósan megakadályozó szigeteléssel ellátott 
módon építhető meg. Az  útpálya csak olyan szélességi és szerkezeti kialakítással készülhet, amely alkalmas 
a fenntartási, védekezési munkák elvégzéséhez szükséges gépek árvízi művön történő közlekedésére.”

 (6) Az R4. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tó belvízvédelmi készültség időszakában történő leürítését a  belvízvédelmi szakasz védelemvezetője 
engedélyezi.”
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 (7) Az R4.
a) 8. § (1) bekezdésében a „középvízhozam” szövegrész helyébe a „középvízhozam, vagy, ha rendelkezésre állnak 

adatok, a napi középvízhozam” szöveg,
b) 26.  § (1)  bekezdésében a  „mértékadó magasságú és tartósságú árvízszinteknek a” szövegrész helyébe 

a „mértékadó magasságú árvízszintek és a talajok telített állapotához tartozó talajfizikai jellemzők” szöveg,
c) 28.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében a „kell készíteni.” szövegrész helyébe a „kell készíteni. Kötött talajú 

mentett oldali feltöltés csak drénezett kivitelben készíthető.” szöveg,
d) 32.  § (2)  bekezdésében a „kilométerenként és hektométerenként” szövegrész helyébe a „legfeljebb kétszáz 

méterenként” szöveg,
e) 41. §-ában az „Az anyaggödröt” szövegrész helyébe az „A hullámtéri anyaggödröt” szöveg,
f ) 58. § (1) bekezdésében a „fakadó vizek” szövegrész helyébe a „fakadó, belterületi csapadék- és egyéb használt 

vizek” szöveg,
g) 69. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „létesítményként” szövegrész helyébe a „létesítményenként” szöveg
lép.

 (8) Az R4. 1. számú melléklet 1. pont b) alpontjában a „3” szövegrész helyébe a „4” szöveg lép.

5. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

5. § (1) A  folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a  továbbiakban: R5.) 3.  §-ában 
az  „50  cm-nél.” szövegrész helyébe az  „50 cm-nél. Az  alépítményt és a  szivárgó rendszert az  előírt biztonsági 
mértéknek megfelelően kell kialakítani.” szöveg lép.

 (2) Az  R5. 2.  mellékletében foglalt 1. DUNA táblázat C:42 és C:43 mezőjében az „1,0” szövegrészek helyébe az „1,30” 
szöveg lép.

6. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló  
13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosítása

6. § (1) A  vízügyi és a  vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R6.) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

 (2) Az  R6. 9.  § záró szövegrészében a „2018. december 31. napjáig” szövegrész helyébe az „a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdésében meghatározott időpontig” szöveg lép.

7. Záró rendelkezés

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelethez

Az R2. 1. számú mellékletében szereplő táblázat a következő 246a–246f sorral egészül ki:

(A védelmi szakasz 

száma, neve

Hossza 

(km)

A folyó, vízfolyás, csatorna neve és 

védvonala

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszűntetésére mértékadó

I. fok II. fok III. fok Megjegyzés)

kezdő szelvénye végső szelvénye Hossza (km)
vízmérce LNV

neve, helye fkm „0” pont mBf cm kelte

„246a

05.04.

Kaposvári
1,338

Kapos vésztározó

völgyzárógát
0,000 0,291 0,291

Központi műtárgy 

vízmérce (Kapos)
96,387 127,50 – – 250 350 450

Riasztási szint (I. fok): 

Kapos Kaposvár-

Kecelhegyi vízmércén 

260 cm”

246b
Kapos vésztározó

1. sz hossztöltés
0,000 0,405 0,405

246c
Kapos vésztározó

2. sz hossztöltés
0,000 0,142 0,142

246d
Kapos vésztározó

1. sz lokalizációs töltés
0,000 0,236 0,236

246e
Kapos vésztározó

2. sz lokalizációs töltés
0,000 0,108 0,108

246f
Kapos vésztározó

3. sz lokalizációs töltés
0,000 0,156 0,156
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2. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelethez
„8. melléklet a 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelethez

A megfigyelési lista keretében monitorozandó anyagok a második megfigyelési időszakban

 A  B  C  D  E

1. Az anyag vagy anyagcsoport neve CAS szám1 EU szám2 Indikatív elemzési módszer3, 4

 A módszer 

legnagyobb 

elfogadható 

kimutatási 

határa 

(ng/l)

2. 17-alfa-etinil-ösztradiol (EE2) 57-63-6 200-342-2
SPE nagy mennyiségen 

– LC-MS-MS
0,035

3. 17-béta-ösztradiol (E2), ösztron (E1)
50-28-2, 
53-16-7

200-023-8 SPE – LC-MS-MS 0,4

4. Makrolid antibiotikumok5 SPE – LC-MS-MS 19

5. Metiokarb 2032-65-7 217-991-2
SPE – LC-MS-MS  

vagy GC-MS
2

6. Neonikotinoidok6 SPE – LC-MS-MS 8,3

7. Metaflumizon 139968-49-3 604-167-6
LLE–LC-MS-MS  

vagy SPE – LC-MS-MS
65

8. Amoxicillin 26787-78-0 248-003-8 SPE – LC-MS-MS 78

9. Ciprofloxacin 85721-33-1 617-751-0 SPE – LC-MS-MS 89

1 CAS=Chemical Abstracts Service (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat)
2 Európai uniós szám – nem minden anyag esetében áll rendelkezésre
3 A különböző tagállamokból származó eredmények összehasonlíthatósága érdekében minden anyagot teljes vízmintákban kell megfigyelni.
4 Kivonási módszerek:
 LLE–liquid liquid extraction: folyadék/folyadék extrakció;
 SPE–solid-phase extraction: szilárd fázisú extrakció.
 Elemzési módszerek:
 GC-MS–Gas chromatography-mass spectrometry: gáz kromatográfia/tömeg spektrometria;
 LC-MS-MS–Liquid chromatography (tandem) triple quadrupole mass spectrometry: folyadék-kromatográffal kapcsolt tandem tripla kvadrupól  
     tömegspektrométer.
5 Eritromicin (CAS-szám: 114-07-8, EU-szám: 204-040-1), klaritromicin (CAS-szám: 81103-11-9), azitromicin (CAS-szám: 83905-01-5, EU-szám:  
    617-500-5).
6 Imidakloprid (CAS-szám: 105827-78-9/ 138261-41-3, EU-szám: 428-040-8), tiakloprid (CAS-szám: 111988-49-9), tiametoxam (CAS-szám:  
    153719-23-4, EU-szám: 428-650-4), klotianidin (CAS-szám: 210880-92-5, EU-szám: 433-460-1), acetamiprid (CAS-szám: 135410-20-7/ 160430-64-8).”

3. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelethez
„2. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások, illetve az igazgatási 
szolgáltatási díj mértéke

  A  B

1. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások megnevezése

Igazgatási 

szolgáltatási díj 

mértéke (Ft)

2.
Vezetékjog engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet  
3. táblázat 20. sor]

14 000

3.
Légiközlekedési építési engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklet 10. táblázat 40. és 41. sor]

18 000
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4.
Utak építési engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet  
10. táblázat 17–22. sor]

14 000

5.
Hajózási építési engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet  
10. táblázat 149., 150., 151., 153., 154., 156., 157., 162., 171., 172., 176. sor]

14 000

6.
Bányafelügyeleti építési és építésfelügyeleti eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklet 1. táblázat 3., 4., 22., 23. sor]

23 000

7.
Egyéb bányafelügyeleti eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 
12., 13., 14., 15., 17., 29., 30., 49. sor]

28 000

8.
Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb 
műtárgyakkal kapcsolatos eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet  
19. táblázat 36–37. sor]

7000

9.
Tárolótartály, veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítési, használatbavételi és 
javítási engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. táblázat 
2., 3., 8., 9. sor]

18 000

10.
Természetes fürdővízzé nyilvánítás, fürdőhely kijelölés, fürdővízprofilra irányuló vagy 
vízminőség romlásánál lefolytatott eljárás, természetes vizek minőségi védelmének 
vizsgálata [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat 5., 9., 10., 11. sor]

8000

11.
Az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának 
meghosszabbítási, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 17–18. sor]

14 000

12.
Az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó használatbavételi engedélyezési eljárás 
[531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 17–18. sor]

8500

13.
Telephely engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet  
19. táblázat 39–40. sor]

23 000

14.

Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv egyes tervrészeinek jóváhagyása [531/2017. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 41–42. sor]

14.1. Felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása 18 300

14.2. Beruházási tervrész jóváhagyása 18 300

15.
Művelés alól kivett terület újrahasznosítási eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklet 18. táblázat 1. sor]

8000

16.
Termőföld végleges vagy időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési 
eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. táblázat 2., 4. sor]

12 000

17.
Talajvédelmi hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 
23–24. sor]

14 000

18.
Halászati hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 
21–22. sor]

12 000

19.
Erdészeti hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 
19–20. sor]

14 000

”
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A pénzügyminiszter 19/2018. (XII. 21.) PM rendelete
a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező 
továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) 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 következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a  vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a  vámtanácsadók és vámügynökök 
kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1769/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
az „ITU Telecom World 2019” világkonferencia szervezési és pénzügyi feltételeinek biztosításához szükséges 
feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy lássa el az  „ITU Telecom World 2019” világkonferencia 

(a  továbbiakban: Világkonferencia) megrendezésével kapcsolatos szervezési, koordinációs és felügyeleti, 
protokolláris feladatokat, valamint gondoskodjon a Világkonferencia kommunikációs feladatainak ellátásáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti feladatok 2019. évi megvalósításához 
és a  kapcsolódó kiadások finanszírozásához szükséges 2 515 000 000 forintnak a  Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára 
történő biztosításáról, az alábbiak szerint:
a) az első ütemben a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) számára történő befizetésekre, valamint a szervezési 

előkészületekre 1 245 000 000 forint,
b) a második ütemben a Világkonferencia szervezéséhez szükséges további kiadásokra 1 270 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont esetében 2019. január 31. 

a b) alpont esetében 2019. május 30.
 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával 

készítse el a  Világkonferencia szakmai programjához illeszkedő magyar blokk szakmai programját, szakmai 
ütemtervét, valamint a Világkonferencia idején felállítandó Magyar Pavilonra vonatkozó szakmai koncepciót;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2019. március 31.
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerinti feladatok 2019. évi megvalósításához, 

illetve a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozásához szükséges  
85 000 000 forintnak a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára történő 
biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. január 31.

 5. egyetért azzal, hogy a Világkonferencia előkészítésével összefüggésben megvalósuló eszközbeszerzések lefolytatása 
során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1770/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a nemzetközi klímafinanszírozásban való állandó magyar részvételről, valamint ennek keretében  
a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisaként létrehozandó Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról és a Projekt második fázisaként létrehozandó multidonor 
alap koncepciójáról

A Kormány
 1.  egyetért az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi 

Megállapodásban foglalt kötelezettségek alapján Magyarországnak a  nemzetközi klímafinanszírozásban való 
állandó részvételével, elsődlegesen a  nyugat-balkáni régióban történő végrehajtás útján, és ennek keretében 
a  Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt két fázisban történő megvalósításával, továbbá a  Nyugat-Balkáni Zöld 
Alap Projekt első fázisának részeként a  Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
megalapításával;

 2.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása 
érdekében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisa keretében történő felhasználásra, valamint a Zöld Klíma 
Alap részére történő felajánlásra a  2019–2021. években biztosítson összesen évente 600 000 000 forint forrást 
a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetének nemzetközi klímafinanszírozási 
célokat szolgáló Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzata terhére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2019. évben a felmerülés ütemében,
 a 2020–2021. években a központi költségvetés tervezése során

 3.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 
– tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(a továbbiakban: társaság) 3 000 000 forint jegyzett tőkével történő megalapítása érdekében;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 4.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter bevonásával tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  társaság tekintetében 
a  tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként az  innovációért és technológiáért felelős 
miniszter kerüljön kijelölésre;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a társaság megalapításának cégnyilvántartásba történő bejegyzését követően azonnal
 5.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert és a  pénzügyminisztert, hogy a  2019–2021. években 

évente 86 000 000 forint összeggel biztosítsa a társaság működéséhez szükséges forrást 50-50% arányban;
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: a 2019. év tekintetében a felmerülés ütemében
 a 2020–2021. évek tekintetében a központi költségvetés tervezése során

 6.  elfogadja az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt második 
fázisaként létrehozandó Nyugat-Balkáni Multidonor Zöld Alap bemutatott előzetes koncepcióját, mint induló 
magyar tárgyalási álláspontot, valamint egyetért – a  koncepció megtárgyalása és véglegesítése céljából –  
a V4+ országok képviselőinek részvételével egy nemzetközi bizottság felállításának kezdeményezésével, és felhívja 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával tegye meg 
a megfelelő lépéseket ennek érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
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 7.  felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány részére a társaság, 
valamint a Nyugat-Balkáni Multidonor Zöld Alap koncepcióját tárgyaló nemzetközi bizottság tevékenységéről.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1771/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló Egyezmény 2019. évi 
elnökségi feladatainak ellátásával kapcsolatos események megrendezéséről és az ehhez szükséges források 
biztosításáról

A Kormány a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló Egyezmény 2019. évi 
elnökségi feladatainak ellátása céljából felhívja
a) a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az  elnökségi rendezvények rendezési és logisztikai feladatainak 

végrehajtásáról;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

b) a pénzügyminisztert, hogy az  a)  pontban foglaltak megvalósítása érdekében gondoskodjon egyszeri 
jelleggel 144 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról az alábbiak szerint:
ba) 64 000 000 forint a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 

(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium 
igazgatása cím javára,

bb) 80 000 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

c) a belügyminisztert, hogy készítsen jelentést a források felhasználásáról.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2020. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló döntésekről

A Kormány
 1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 

miniszter és a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca 
nélküli miniszter bevonásával – az  európai uniós kötelezettség alapján készülő Nemzeti Energia és Klíma Tervvel 
összhangban – dolgozza ki az új Nemzeti Energiastratégiát;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. szeptember 1.
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 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  új Nemzeti Energiastratégia megalapozását 
szolgáló intézkedések részeként
2.1. gondoskodjon a  magyar villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelését biztosító intézkedések 

kidolgozásáról és végrehajtásáról annak érdekében, hogy a  villamosenergia-rendszerbe beépítésre 
kerülő – dinamikusan növekvő – megújuló energiakapacitás a  lehető legkisebb költségnövekedés mellett 
legyen integrálható, valamint az  új erőművek belépése, illetve az  egyes erőművek üzemidejének lejárta ne 
veszélyeztesse a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát, ennek részeként:
a) vizsgálja meg, hogy a  várható piaci folyamatok és szabályozási keretek között biztosítható-e, 

hogy a  jövőben is rendelkezésre álljanak a  hazai villamosenergia-igények ellátásához szükséges 
termelőkapacitások, vagy további ösztönzők bevezetése szükséges,

b) dolgozza ki a  villamos energia átviteli- és elosztóhálózat irányításának rugalmasságát növelő 
technológiai megoldásokat ösztönző szabályozási kereteket,

c) alakítsa ki a  fogyasztók keresletoldali befolyásolását, illetve innovatív technológiák, így különösen 
az  akkumulátoros villamosenergia-tárolás alkalmazását támogató szakpolitikai programokat, 
valamint az ezek felhasználását ösztönző szabályozást;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. március 31.

2.2. a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával a  rezsicsökkentés eredményeinek 
megtartása mellett, vizsgálja felül a  földgáz és villamos energia egyetemes szolgáltatás keretében 
a  különböző fogyasztói kategóriákhoz kapcsolódó ellátások rendszerét, és tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az  egyetemes szolgáltatásban részesülő fogyasztók részére 
olyan differenciált termék- és szolgáltatásportfolió kerüljön kialakításra, amely támogatja a  fogyasztók 
energiahatékonyságának javítását, és tekintettel van a nemzeti energiafüggetlenségi törekvésekre, továbbá 
dolgozza ki a  villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás indokolt költségeinek kezelését szolgáló 
hosszú távú programot;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2019. december 31.

2.3. a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával a gazdaságossági, környezetvédelmi, 
egészségmegőrzési, valamint az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, 
valamint a  2004/8/EK és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-ei 
2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a  továbbiakban: EED irányelv) szerinti szempontokat is 
figyelembe véve tegye meg a szükséges intézkedéseket a hazai lakossági fűtés felmérésére és átalakítására 
annak érdekében, hogy a társadalmi összköltség alapján legkedvezőbb fűtési és infrastrukturális megoldások 
valósuljanak meg az  egyedi kedvezőtlenebb párhuzamos infrastruktúrák fokozatos kivezetésével, valamint 
tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  alacsony kihasználtságú és ellátásbiztonsági szempontból 
korlátozott hozzáadott értékű, párhuzamosan kiépített infrastruktúra elemek (távhő, földgáz és villamos 
energia) felmérésére és kivezetésére a magyarországi energetikai rendszerekből;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2019. szeptember 30.

2.4. a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, valamint a  külgazdasági és külügyminiszter 
bevonásával vizsgálja meg, és tegyen javaslatot a 2020 utáni hazai ellátást biztosító földgázportfólió elemeire 
úgy, hogy
a) folytassa az  eddigi diverzifikációs törekvést a  fekete-tengeri és cseppfolyós alternatív 

földgázforrások elérésére,
b) vegye figyelembe a hazai földgáz-infrastruktúra kihasználtságának növelését,
c) dolgozzon ki Magyarország gázimporttól való függőségének mérséklését szolgáló programot, 

amely célul tűzi ki a hazai gázfogyasztás mérséklését, és a hazai forrásból származó energiahordozók 
hatékony kitermelését, illetve felhasználását, az  energiahatékonysági programok hatékony 
végrehajtását;
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Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. március 31.
2.5. gondoskodjon a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú 

támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendeletben és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból 
nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről 
és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt szabályozás felülvizsgálatáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. december 31.

2.6. dolgozzon ki szakpolitikai programot az EED irányelv szerinti hatékony távhőről, amely a fogyasztók számára 
lehetővé teszi a  hosszú távon is megfizethető, környezetbarát és magas ellátásbiztonsági szintet garantáló 
távhőszolgáltatás igénybevételét;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. július 31.

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy dolgozza ki az  energetikai innovációk 
ösztönzéséhez szükséges intézkedéseket, és tegyen javaslatot az  innovációt elősegítő szabályozási környezet 
kialakítására;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. március 31.

 4. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az Európai Bizottság felé 2018. év végéig 
benyújtandó Nemzeti Energia és Klíma Terv tervezetében Magyarország az  üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentési célként (1990. évi bázison) 2030-ra legalább 40%-os kibocsátáscsökkentést, a megújuló energiaforrások 
használata terén 2030-ra 20%-os felhasználási részarányvállalást tűzzön ki, az energiahatékonyság területén 2030-ra 
a végsőenergia felhasználásának mértéke ne haladja meg a 2005-ös energiafelhasználási értéket, valamint 2030-ra 
az energiahatékonyság-javító intézkedések nélkül előre jelzett energiafogyasztás mértéke 8–10%-kal csökkenjen;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. december 31.

 5. felkéri a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy működjön közre a  2. és a  3.  pontban 
meghatározott feladatok végrehajtásában.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1773/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
az egészségügyi alapellátás 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programjának kidolgozásáról 
és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervről

A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében
 1. jóváhagyja az  egészségügyi alapellátás 1.  melléklet szerinti intézkedési tervét és felhívja az  emberi erőforrások 

miniszterét, hogy ennek alapul vételével dolgozza ki az  egészségügyi alapellátás 2019–2022.  évekre vonatkozó 
szakpolitikai programját;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pont szerinti szakpolitikai program 
megvalósítása érdekében működjenek együtt az  egyes intézkedések végrehajtásához szükséges költségvetési 
források tervezése és azok biztosítása érdekében a rendelkezésre álló források figyelembevételével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos
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 3. egyetért azzal, hogy az  egészségügyi alapellátás 2019–2022.  évekre vonatkozó szakpolitikai programja keretében 
az emberi erőforrások minisztere
a) gondoskodik – az  Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatainak bevonásával – a  háziorvosi 

alapellátás hatásköri listájának összeállításáról,
b) meghatározza a jelenleg a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó, az alapellátásban is végezhető szolgáltatások 

körét, a  meghatározott szolgáltatások egészségügyi alapellátásban való végzéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket,

c) gondoskodik a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó, az alapellátásban is végezhető szolgáltatások végzéshez 
szükséges alapellátási licenc és emelt szintű jártasság kereteinek jogszabályi rögzítéséről;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a  jelenleg a  járóbeteg-szakellátás körébe 
tartozó, az alapellátásban is végezhető szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  egészségügyi alapellátásban működő 
praxisközösségek és praxisok közti együttműködések folyamatos szakmai és operatív támogatásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. június 30.

 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a) mérje fel egy, az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez kapcsolódó egységes alapellátási szoftver 

kialakításának feltételeit,
b) gondoskodjon róla, hogy a  törzskartonhoz kapcsolódó egészségi állapotfelmérés országos bevezetésének 

időpontja a monitorozás tapasztalatainak ismeretében kerüljön meghatározásra,
c) gondoskodjon a működő praxisközösségek tevékenységének, működési formáinak monitorozásáról,
d) készítsen beszámolót a  Kormány részére a  praxisközösségek helyzetéről, tapasztalatairól, a  lehetséges 

fejlesztési irányokról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a)–c) alpont tekintetében 2019. március 31. 

a d) alpont tekintetében 2019. június 30.
 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg az  egészségügyi alapellátás humán erőforrása 

utánpótlásának lehetőségeit, ennek keretében
a) az egészségügyi képzést folytató egyetemek bevonásával az alapellátás hangsúlyának növelését az általános 

orvosképzés keretében, a  háziorvosi praxisokban tartott gyakorlatok arányának növelését, valamint 
az általános orvosképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítását,

b) a háziorvosi rezidensképzésben a kis településeken, valamint a kedvezményezett járások településein végzett 
praxisgyakorlatok arányának növelését,

c) az a) és b)  pontokban foglalt beavatkozásokhoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az  ehhez 
kapcsolódó költségigényt,

d) a pénzügyminiszter bevonásával az  a) és b)  alpontban foglalt beavatkozások feltételeinek biztosításához 
szükséges pénzügyi források mértékét;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

pénzügyminiszter
Határidő: 2019. február 28.

 8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést
a) az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentésének, valamint az  ehhez 

kapcsolódó jogszabályi dereguláció lehetőségeiről,
b) a kedvezményezett településeken működő egészségügyi alapellátási szolgálatok többletterhelésének 

kompenzációját és az  ilyen településen élők egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférését szolgáló 
finanszírozási megoldásról,

c) az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletek fejlesztésére vonatkozóan, ennek során térjen ki 
az  egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletek, háziorvosi ügyeletek, központi ügyeletek országos 
helyzetének bemutatására, beleértve az  egyes járásokhoz, településekhez kapcsolódóan az  ügyeleti 
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szolgáltatókra, azok finanszírozására, az  ellátandó lakosság számára, az  ellátott esetekre, a  szolgáltatást 
biztosító szakemberekre vonatkozó adatokat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. január 31.

 9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg
a) a foglalkozás-egészségügyi rendszer megújításának lehetőségét, ennek keretében a  szakmai 

minimumfeltételeket és a  foglalkozás-egészségügyi kompetenciákat, valamint a háziorvosi rendszerrel való 
informatikai összeköttetés megvalósíthatóságát,

b) a lakosság megelőzésben, a  szervezett népegészségügyi valamint a  háziorvos által végzett alkalmi 
szűréseken történő részvételének ösztönzésének lehetőségét, ideértve a  lakossági ösztönző és motivációs 
rendszer bevezetésének lehetőségét az egészségügyi ellátásban, járulékkedvezmények területén.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1773/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

Az egészségügyi alapellátás intézkedési terve a 2019–2022. évekre

 1. Az egészségügyi alapellátáson belül a  lakossági szükségleteknek megfelelően meg kell határozni az  ellátási 
formákhoz kapcsolódó hatásköröket és az  alapellátást biztosító egészségügyi szakemberek számára a  feladatok 
ellátásához szükséges kompetenciákat.

 2. A hatáskörökhöz és elvárt kompetenciákhoz illeszkedően meg kell határozni az  egészségügyi alapellátás 
minimumfeltételeit.

 3. Meg kell határozni az  egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás pontos feladatkörét, biztosítani 
kell azoknak a sürgősségi ellátások rendszerébe való illeszkedését, továbbá az ügyeleti tevékenység ellátása során 
gondoskodni kell a humán erőforrás hatékony felhasználásáról.

 4. A népegészségügyi célok teljesülése érdekében meg kell teremteni az alapellátás és a  járóbeteg-szakellátás egyes 
szereplői közötti szorosabb együttműködést.

 5. Az egészségügyi ellátásban erősíteni kell a  prevenciós szemléletet, ösztönözni kell a  lakossági egészségi 
állapotfelmérést és a lakosság egészség iránti motivációját.

 6. Az egészséges életmóddal és az  egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos egészségtani ismereteket 
integrálni kell a köznevelésbe.

 7. Az egészségügyi felsőoktatási képzést és felsőfokú szakirányú szakképzést annak megfelelően kell fejleszteni, 
hogy azok elősegítsék a  megfelelő szakember-utánpótlást az  egészségügyi alapellátásban, valamint elősegítsék 
a prevenciós szemlélet elterjedését.

 8. Ösztönözni kell az  egyes alapellátási szolgálatok együttműködését, a  praxisközösségek kialakítását, valamint 
az együttműködések szervezeti kereteinek megszilárdulását.

 9. Az egészségügyi alapellátásban az  elvárt feladatokhoz rendelt korszerű eszközpark használatával, informatikai 
döntéstámogatás és tudásmenedzsment biztosításával minőségi ellátást támogató informatikai környezetet és 
infrastruktúrát kell kialakítani.

 10. Az egyértelmű betegutak és a  hatékony feladatellátás érdekében szükséges az  egészségügyi alapellátás 
adminisztratív előírásainak egyszerűsítése és az  alapellátási szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedések 
bevezetése.

 11. Az egészségügyi alapellátás finanszírozását át kell alakítani a definitív ellátások arányának növelése és a prevenciós 
szemlélet érvényesülése érdekében. Ennek keretében a teljesítmény-alapú indikátorrendszert felül kell vizsgálni és 
új finanszírozási ösztönzőket kell bevezetni.

 12. Az egészségügyi alapellátás egységes szakmai támogatása érdekében országos alapellátási szakmai központot kell 
működtetni. Az  egységes szakmai támogatáshoz kapcsolódóan az  Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatainak 
alapellátással kapcsolatos feladatait szakmai és szervezeti szinten össze kell hangolni.
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A Kormány 1774/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről

A Kormány a Semmelweis Egyetem fejlesztése és a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt végrehajtása érdekében
 1. egyetért a Semmelweis Egyetem Belső és Külső Klinikai Tömbjeiben történő betegellátás, valamint a klinikai oktatás 

és kutatás minőségének javítása céljából tervezett fejlesztéssel azzal, hogy annak keretében – a  Semmelweis 
Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjének kapacitásai elhelyezése mellett – a  klinikai gyakorlati oktatáshoz hiányzó 
traumatológiai és sürgősségi klinikai ellátás háttere is megvalósuljon;

 2. egyetért a klinikai gyermekellátás családbarát fejlesztésével, azon belül a Külső Klinikai Tömbhöz való funkcionális 
kapcsolódás megvalósításával;

 3. az 1. és 2. pontok vonatkozásában felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyen javaslatot a Belső és Külső 
Klinikai Tömbhöz kapcsolódó klinikai oktatás, kutatás és az  ahhoz kapcsolódó betegellátás minőségét fejlesztő, 
a Kútvölgyi Klinikai Tömb kapacitásainak befogadását biztosító telephelybővítésre és infrastruktúra-fejlesztésre;

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

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Semmelweis Egyetem Városmajori 
Szív- és Érgyógyászati Klinika fejlesztése céljából – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest XII. kerület, 
belterület 6844 helyrajzi számú (természetben a 1122 Budapest XII. kerület Városmajor utca 70. szám alatt található) 
ingatlan vagy az azon található, Budapest XII. kerület belterület 6844/0/A/1-6844/0/A/9 helyrajzi számú társasházi 
albetétek per-, teher- és igénymentes tulajdonjogának – legfeljebb a  független ingatlanforgalmi értékbecslésben 
megállapított forgalmi értéken – az állam javára történő megszerzése érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: független ingatlanforgalmi értékbecslést követően azonnal

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének 
bevonásával – az állam tulajdonszerzését követően – az MNV Zrt. útján gondoskodjon a 4. pontban meghatározott 
ingatlanoknak a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az ingatlanok állami tulajdonba vételét követően azonnal

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a  4.  pontban 
meghatározott feladat finanszírozásáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi  
L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 2019. évben 565 000 000 forint forrás biztosításáról 
a „Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt” tervezési folyamatainak megkezdéséről szóló 1945/2017. (XII. 12.) Korm. 
határozat alapján biztosított forrásból a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 10 ágyas 
perioperatív transzplantációs részlegének kialakítására, a műtéti épület részleges átépítésére és a Budapest Határőr 
út 18. szám alatti épület korszerűsítésére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  7.  pontban meghatározott feladatra a  2020. évben  
3 196 000 000 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

 9. egyetért azzal, hogy az  állam a  Budapest IX. kerület, belterület 37414, 37418, 37419 helyrajzi számú ingatlanok 
tekintetében a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.  § (2) és (5)  bekezdése alapján fennálló 
elővásárlási jogát a  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által meghirdetett egyfordulós 
nyilvános pályázat alapján kiválasztásra kerülő vételi ajánlat MNV Zrt.-vel történő közlését követően gyakorolja;

 10. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján gondoskodjon 
a  9.  pontban meghatározott ingatlanok tekintetében az  állam elővásárlási jogának gyakorlásáról azzal, hogy 
az ingatlanok per-, teher- és igénymentesen kerüljenek az állam tulajdonába;
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Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az elővásárlásra rendelkezésre álló határidőn belül

 11. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a  10.  pontban 
meghatározott feladat 2019–2020. évi finanszírozásáról legfeljebb összesen 1 250 000 000 forint összegben 
a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a 2019. év vonatkozásában a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a 2020. év vonatkozásában a központi költségvetés tervezése során

 12. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének 
bevonásával – az állam tulajdonszerzését követően – az MNV Zrt. útján gondoskodjon a 9. pontban meghatározott 
ingatlanoknak a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az ingatlanok állami tulajdonba vételét követően azonnal

 13. egyetért a Pető András Kar fejlesztésének szükségességével, és felkéri az emberi erőforrások miniszterét a szakmai 
koncepció kidolgozására;

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

 14. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, továbbá az  innovációért és technológiaért felelős minisztert, hogy 
gondoskodjanak a  klinikai oktatás és kutatás fejlesztése érdekében a  Semmelweis Egyetem és egyes kiemelt 
országos intézetek, valamint kutatóhelyek közötti együttműködések kialakításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1775/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 18.  § (8)  bekezdése 

szerinti vizsgaközponti feladatokat a  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Vizsgaközpont) a  Kkt. 48.  § (3)  bekezdés e)  pontja szerinti rendeletben 
meghatározott vizsgadíj bevételekből lássa el;

 2.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
közreműködésével tegye meg a  Vizsgaközpont létrehozásához és működtetéséhez szükséges, az  átszervezést 
megalapozó – különösen pénzügyi, személyügyi, dologi, elhelyezési és adatszolgáltatási – intézkedéseket, készítse 
elő a szükséges okiratokat, ezen belül különösen gondoskodjon a feladatellátáshoz szükséges kormánytisztviselői, 
állami tisztviselői, ügykezelői állomány 2019. február 28. napjával a Vizsgaközponthoz történő átvételéről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. február 28.

 3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
bevonásával – gondoskodjon a  fővárosi és megyei kormányhivatalok útján az  azok vagyonkezelésében álló, 
az  1.  pontban meghatározott feladatok ellátását szolgáló ingatlanok és tárgyi eszközök átmeneti időszakra 
a  Vizsgaközpont részére történő átadásáról, használatba adásáról, az  átadás időpontjáig történő zavartalan 
használat biztosítása, valamint az  azzal összefüggésben felmerült költségek utólagos elszámolása mellett, 
figyelemmel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra;
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Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. december 31.

 4.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy 
gondoskodjanak a 2. és 3. pont szerinti feladatok átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lezárásáig a Vizsgaközpont 
feladatainak folyamatos és zavartalan ellátásához kapcsolódó intézkedések megtételéről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 5.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter, valamint a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott feladatok ellátását 
szolgáló ingatlanok és tárgyi eszközök Vizsgaközpont részére történő vagyonkezelésbe, illetve használatba adásáról, 
vagy apportálásáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról

A Kormány az állami magasépítési beruházások új rendszerének megvalósítása érdekében
 1. a Beruházási Ügynökség által megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházások esetén a  Beruházási 

Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátját 500 000 000 000 forint összegben állapítja meg;
 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a  pénzügyminisztert, hogy a  2020. évi 

központi költségvetés előkészítése keretében vizsgálják felül az  1.  pont szerinti kötelezettségvállalási felső korlát 
összegét a középtávú költségvetési előrejelzéssel való összhang megteremtése érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetési tervezés során

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, a  pénzügyminisztert és az  érintett 
minisztereket, hogy vizsgálják meg a  kormányzati magasépítési beruházásokra vonatkozó azon 
kormányhatározatokat, amelyekhez kapcsolódó feladatokat 2019. január 1-jét követően a  Beruházási Ügynökség 
látja el, és tegyenek javaslatot azok felülvizsgálatára.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
 érintett miniszterek
Határidő: 2019. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány az állami magasépítési beruházások új rendszerének megvalósítása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  Beruházási Ügynökség 2019.  évi működési költségéhez a  központi költségvetésben 

4 750 000 000 forint összegű fedezetet kell biztosítani;
 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet a 3. Kiemelt kormányzati 
magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások címmel és azon belül az  1. A  Beruházási Ügynökség 
működésének támogatása alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a Kvtv. végrehajtása során 2019. január 10-ig

 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos 
kiadások cím, 1. A  Beruházási Ügynökség működésének támogatása alcím javára összesen 4 750  000  000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a) 3 003 302  000 forint összegben a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 

kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 4. A  vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
alcím, 5. Átváltoztatható kötvény kamatfizetése jogcímcsoport terhére,

b) 73 900  000 forint összegben a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti 
Sportközpontok cím terhére,

c) 289 803 000 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 29. Tornaterem-építési 
program jogcímcsoport terhére,

d) 289 803 000 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 30. Tanuszoda-fejlesztési 
program jogcímcsoport terhére,

e) 154 708 000 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 39. Kültéri sportparkok 
fejlesztése jogcímcsoport terhére,

f ) 542 623 000 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 67. Honvédelmi 
Sportközpontok fejlesztése jogcímcsoport terhére,

g) 227 377 000 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 68. Biatorbágyi Általános 
Iskola beruházása jogcímcsoport terhére,

h) 168 484 000 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 
51. Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport terhére,

az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Kvtv. végrehajtása során 2019. január 31-ig
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a  pénzügyminisztert, hogy a  Beruházási 

Ügynökség 2019. első félévi tevékenysége alapján vizsgálják felül a Beruházási Ügynökség működési költségeinek 
alakulását, és a  felülvizsgálat eredménye alapján indokolt esetben tegyenek javaslatot az  1.  pont szerinti forrás 
összegének módosítására;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. július 30.
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 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, a  pénzügyminisztert és az  érintett 
minisztereket, hogy határozzák meg az  irányításuk alá tartozó fejezetekben a  2019.  évben rendelkezésre álló 
előirányzatokon a  kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos feladatok Beruházási Ügynökség 
általi ellátásából keletkező megtakarítások összegét, és tegyenek javaslatot a  Kormány részére e  megtakarítások 
kezelésére.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter 
érintett miniszterek

Határidő: 2019. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

3 Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
337240 1 A Beruházási Ügynökség működésének támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 4 750 000 000
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadási
278612 5 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése

K3 Dologi kiadások -3 003 302 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K1 Személyi juttatások -53 800 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -10 500 000
K3 Dologi kiadások -9 600 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

343973 29 Tornaterem-építési program
K1 Személyi juttatások -64 280 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -12 535 000
K3 Dologi kiadások -212 988 000

343984 30 Tanuszoda-fejlesztési program
K1 Személyi juttatások -64 280 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -12 535 000
K3 Dologi kiadások -212 988 000

357373 39 Kültéri sportparkok fejlesztése
K1 Személyi juttatások -18 900 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3 686 000
K3 Dologi kiadások -132 122 000

372040 67 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése
K1 Személyi juttatások -32 400 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -6 318 000
K3 Dologi kiadások -503 905 000

374384 68 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása
K1 Személyi juttatások -7 200 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 404 000
K3 Dologi kiadások -218 773 000

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
340417 51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

K1 Személyi juttatások -32 500 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -6 338 000
K3 Dologi kiadások -129 646 000

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 



36426 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2018. évi 209. szám
 

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok -73 900 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
343973 29 Tornaterem-építési program -289 803 000
343984 30 Tanuszoda-fejlesztési program -289 803 000
357373 39 Kültéri sportparkok fejlesztése -154 708 000
372040 67 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése -542 623 000
374384 68 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása -227 377 000

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
340417 51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása -168 484 000

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: 4 750 000 000 4 750 000 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

1 példány a Kvtv. végrehajtása során, 
2019. január 31-ig2 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről

A Kormány
 1. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint az  agrárminisztert, hogy a  mikro-, kis- és 

középvállalkozások hitelezésének támogatása keretében
a) gondoskodjon a  hitelintézetek által 2013. június 15. és 2018. december 31. napja között kibocsátott 

forgóeszköz-, beruházási, illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására nyújtott új hitelek 
és hitelkiváltások (ide nem értve a  Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit) kölcsönösszegére, azok 
teljes futamidejére a  Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség 
díjához évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,75%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról. 
A  garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén 
a  mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg 
a teljes hitelösszeg 0,5%-át,

b) gondoskodjon a hitelintézetek által 2013. június 15. és 2018. december 31. napja között – a Széchenyi Kártya 
Program egyes konstrukciói és az  a)  alpont szerinti ügyletek kivételével – az  egyéb ügyletkörbe tartozó új 
hitelek kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az  Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség hitelösszegre vetített díjához évente, a  hitelösszeg 
legfeljebb 0,75%-át kitevő mértékű támogatás biztosításáról,

c) egyetért azzal, hogy a  b)  alpontban meghatározott díjtámogatás mértéke vonatkozik a  2013. június  15. 
és 2018.  december 31. napja között kibocsátott új bankgarancia-szerződésből, a  termelési célú 
eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, a  legfeljebb egyéves futamidejű faktoring-
szerződésből eredő kötelezettségekre, továbbá a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az  Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezességekre is;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

agrárminiszter
Határidő: folyamatos

 2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének 
támogatása keretében gondoskodjon az  intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez 
szükséges intézkedésekről szóló 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2.  pontjában foglalt addicionalitási 
kritériumoknak megfelelő, a  hitelintézetek által 2019. január 1-jétől kibocsátott legfeljebb tizenöt év futamidejű 
éven túli beruházási és fejlesztési, valamint a négy évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év futamidejű forgóeszköz 
finanszírozási új hitelek és hitelkiváltások – ide nem értve a  Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit 
– kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz 
évente, a  teljes hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról azzal, hogy 
a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és 
középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,9%-át;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1. és 2.  pont szerinti feladat finanszírozása érdekében gondoskodjon 
legfeljebb 2 423 000 000 forint összegű többletforrás 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, 5. Intézményi kezességi 
díjtámogatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. és 2. pont szerinti feladat finanszírozása érdekében gondoskodjon összesen 
legfeljebb 3 100 000 000 forint biztosításáról Magyarország 2020. évi központi költségvetésének tervezése során 
a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
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 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1. és 2.  pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges 
költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2021. és 2030. közötti időszakban;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: Magyarország 2021–2030. évi központi költségvetéseinek tervezése során

 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 5. Intézményi kezességi díjtámogatások jogcímcsoporton rendelkezésre 
álló előirányzat terhére vállalható tárgyéven túli kötelezettségek mértékét a 2020–2030. évekre az alábbiak szerint 
állapítja meg:
a) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2 200 000 000 forint,
b) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2 100 000 000 forint,
c) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2 000 000 000 forint,
d) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 900 000 000 forint,
e) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 750 000 000 forint,
f ) a 2025–2030. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja 1 500 000 000 forint,

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter bevonásával kétévente értékelje az 1. és 2. pontban foglalt feladatok teljesülését, és szükség esetén tegyen 
javaslatot a Kormány részére a kezességi díjtámogatások feltételrendszerének módosítására;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: első alkalommal 2020. október 31., ezt követően minden második év október 31. napja
 8. visszavonja a  KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 

támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozatot;
 9. visszavonja a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról szóló 2054/2017. (XII. 27.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1779/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
az állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörébe kerülő végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó 
kötelezettségvállalásról és a központi költségvetést megillető fizetési kötelezettségek egységes és országos 
nyilvántartásának kialakítására vonatkozó határidő módosításáról, valamint a megvalósítás érdekében 
az állami adó- és vámhatóság által a 2019. évben teljesítendő feladatokról

 1. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva engedélyezi, hogy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény alapján, az  állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörébe kerülő végrehajtási ügyek 
ellátása céljából, a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím terhére 6 118 000 000 forint keretösszeg erejéig 
kötelezettséget vállaljon.

Felelős: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője
Határidő: azonnal

 2. A Kormány felhívja a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjét, hogy 2019. július 1. napjáig végezze el a  központi 
költségvetést megillető fizetési kötelezettségek egységes és országos nyilvántartásához a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal oldalán szükséges informatikai fejlesztéseket, és 2019. november 30. napjáig a pénzügyminiszter útján 
terjessze a Kormány elé a tesztelés eredményéről szóló jelentést.
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Felelős: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője
Határidő: 2019. november 30.

 3. A központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról szóló 1077/2018. 
(III. 13.) Korm. határozatban a „2019. január 1.” szövegrész helyébe a „2020. január 1.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1780/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatról történő 
átcsoportosításról

A Kormány a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 
1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport,
a) 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím javára 2 500 000 000 forint,
b) 8. Művesekezelés jogcím javára 2 300 000 000 forint, valamint
c) 18. Összevont szakellátás jogcím javára 5 000 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. január 1-jét követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1780/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

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

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

hatása
LXXII.

2
3

1
222189 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

K5 2 500 000 000
202370 8 Művesekezelés

K5 2 300 000 000
263901 18 Összevont szakellátás

K5 5 000 000 000
284889 21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

K5 -9 800 000 000

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

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

hatása

 forintban

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

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

hatása

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 9 800 000 000 9 800 000 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

1 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2 példány

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

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

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  
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára 2 285 219 323 forint, valamint 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 
cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím 
javára 3 818 803 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerint átcsoportosított előirányzattal történő 
elszámolásról, valamint az  előirányzat fel nem használt részének a  Miniszterelnökség részére történő 
visszafizetéséről.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. július 31.

  Orbán Viktor s.  k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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 (+/-) következő

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

hatása
XI.

294502 1
K3 Dologi kiadások -2 059 341 456
K6 Beruházások -225 877 867

015558 12
K3 Dologi kiadások -3 818 803

XV.
000516 5

K3 Dologi kiadások 210 423 130
K7 Felújítások 2 078 614 996

Forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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.

294502 1 -2 285 219 323

015558 12 -3 818 803
XV.

000516 5 2 289 038 126

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 2 289 038 126 2 289 038 126
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Pénzügyminisztérium

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok

Miniszterelnökség igazgatása

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Miniszterelnökség igazgatása

Pénzügyminisztérium

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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  

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

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

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

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

B E V É T E L
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A Kormány 1782/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1.  egyetért az  ETE határ menti programok informatikai fejlesztési céljainak elérése érdekében az „IMIR 2014–2020 

informatikai rendszer fejlesztése” című projekt megvalósításához még szükséges 327 521 588 forintnak 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 
cím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Európai 
Uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím terhére az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
megállapodással történő átadásával;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2.  egyetért
a) az  „IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztése” című projekt támogatásának az  1.  pontban 

meghatározott összeggel történő növelésével,
b) az a) alpont szerinti fejlesztés megvalósítására vonatkozó szerződés a) alpont szerinti módosításával, valamint
c) azzal, hogy a vonatkozó kötelezettségvállalás összege a 2016–2025. években nem haladhatja meg összesen 

az 1 130 369 044 forintot;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3.  visszavonja az  IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a  2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1607/2016. (XI. 8.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány a mikro-, kis- és középvállalati szektor (a továbbiakban: KKV) hitelhez segítése érdekében
 1. egyetért azzal, hogy szükséges növelni a  Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: Garantiqa) hatékonyságát és a garanciaprogramok addicionalitását;
 2. egyetért azzal, hogy a  Garantiqa és az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a  továbbiakban: AVHGA) 

kezességvállalása során addicionálisnak tekinthető minden mikrovállalkozáshoz kapcsolódó ügylet, továbbá 
minden olyan ügylet, amelynek fedezettsége 25%-nál kevesebb, vagy nemteljesítési valószínűsége 4%, vagy annál 
magasabb;

 3. egyetért egy olyan eljárás bevezetésével és megvalósításával, amely lehetővé teszi, hogy a KKV ügyfelek a Garantiqa 
kezességvállalása mellett biztosított hitelhez való jutás első lépéseként a Garantiqa-val kerülhessenek kapcsolatba, 
majd a  Garantiqa által kibocsátott szándéklevél birtokában kereshessék fel a  kereskedelmi bankokat hitelfelvétel 
céljából;

 4. egyetért azzal, hogy a Garantiqa – a 7–8. pontban és a 12. pont a) alpontjában foglaltak figyelembevételével – 2019. 
december 31-ig alakítsa át és azt követően tartsa fenn kezességvállalási állományát úgy, hogy annak a  Széchenyi 
Kártya Programhoz kapcsolódó kezességvállalási állományon felüli részének legalább 85%-a a  2.  pont szerinti 
addicionális ügyleteket tartalmazzon;
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 5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
az 1–4. pontban megjelölt intézkedések Garantiqa általi végrehajtása érdekében, valamint – a 7. és 8. pontban és 
a  12.  pont a)  alpontjában foglaltak figyelembevételével – vizsgálja meg a  garanciaprogramok addicionalitásának 
növelését célzó további lehetőségeket, és tegye meg az ezekkel kapcsolatos szükséges intézkedéseket;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja az  agrárminisztert, hogy kezdeményezze a  mezőgazdasági, halászati, erdőgazdálkodási és 
élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó kezességvállalási ügyeletek kivételével az  1–4.  pontban megjelölt, 
a garanciaprogramok addicionalitását növelő intézkedések AVHGA általi végrehajtását;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: folyamatos

 7. felhívja az agrárminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a pénzügyminiszter 
bevonásával vizsgálja meg az  1–4.  pontban foglalt céloknak a  mezőgazdasághoz, a  halászathoz, 
az  erdőgazdálkodáshoz és az  élelmiszeriparhoz kapcsolódó kezességvállalási ügyletek tekintetében történő 
érvényesíthetőségét;

Felelős: agrárminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2019. április 30.

 8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszterrel, valamint a  pénzügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg az  1–5.  pontban foglalt céloknak 
a Széchenyi Kártya Programban történő érvényesíthetőségét;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2019. április 30.

 9. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel, valamint 
a pénzügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg az 1–4. és a 6–8. pontban foglalt céloknak az Agrár Széchenyi 
Kártya Programban történő érvényesíthetőségét;

Felelős: agrárminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2019. április 30.

 10. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter, az  innovációért 
és technológiáért felelős miniszter, valamint az  agrárminiszter bevonásával vizsgálja meg az  1–9.  pont 
szerinti intézkedések hatásait, és szükség szerint gondoskodjon az  intézményi garanciarendszer addicionális 
feltételrendszerének módosításáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 agrárminiszter
Határidő: 2019. június 30.

 11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és az agrárminiszter 
bevonásával vizsgálja meg a  Garantiqa és az  AVHGA által állami viszontgarancia mellett vállalható készfizető 
kezesség állományának az 1–10. pont szerinti célok és intézkedések elérését 2019–2020. években biztosító keretét;

Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 agrárminiszter
Határidő: 2019. április 30.
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 12. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Garantiqa tekintetében 
a pénzügyminiszter bevonásával
a) vizsgálja meg a  garanciaprogramok addicionalitásának növelését és hatékonyságát célzó további 

lehetőségeket;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2019. április 30.

b) kísérje figyelemmel és értékelje az  állami viszontgarancia mellett vállalható készfizető kezesség 
állományának és az a) alpontban, valamint az 1–9. pontban foglalt folyamatok alakulását a 2020. évet követő 
időszakok állományi kereteire vonatkozó javaslat előkészítése során;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

 13. felhívja az agrárminisztert, hogy az AVHGA tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
és a pénzügyminiszter bevonásával
a) vizsgálja meg a  garanciaprogramok addicionalitásának növelését és hatékonyságát célzó további 

lehetőségeket;
Felelős: agrárminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2019. április 30.

b) kísérje figyelemmel és értékelje az  állami viszontgarancia mellett vállalható készfizető kezesség 
állományának és az a) alpontban, valamint az 1–9. pontban foglalt folyamatok alakulását a 2020. évet követő 
időszakok állományi kereteire vonatkozó javaslat előkészítése során;
Felelős: agrárminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

 14. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon a  1–4.  pontban 
meghatározott, valamint az  5–9.  pont szerint kidolgozandó intézkedések végrehajtásához szükséges forrás 
betervezéséről.

Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 agrárminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2019. évben a  felmerülés ütemében, a  2020. évtől kezdődően az  adott évi költségvetés 

tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1784/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a fejlesztéspolitikai intézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható költségeinek új típusú 
finanszírozásáról

A Kormány
 1. egyetért a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható költségeinek új típusú 

finanszírozásával a részére bemutatottak szerint,
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai 
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operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport terhére 
– 2019. január 1-ei fordulónappal – 27 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet  
XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokcím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,  
1. EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás jogcímcsoport javára, az  1.  melléklet 
szerint.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, 2019. január 1-jét követően 

haladéktalanul

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1784/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

XIX. Uniós Fejlesztések

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

csop. szám szám évre áthúzódó
szám  hatása

XIX. Uniós Fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

K1 Személyi juttatások 15 850 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 090 000 000
K3 Dologi kiadások 4 700 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 360 000 000

9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
342862 7 Közigazgatási- és Közszolgálatfejlesztési OP (KÖFOP)

K5 Egyéb működési célú kiadás -23 640 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -3 360 000 000

 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 évre 
szám név áthúzódó

hatása

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 évre 
szám név áthúzódó

hatása
XIX. Uniós Fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

342862 7 Közigazgatási- és Közszolgálatfejlesztési OP (KÖFOP) -27 000 000 000

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 27 000 000 000

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: 2019. január 1. 27 000 000 000 27 000 000 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat 
száma

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O G A T Á S 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat 
száma

Kiemelt előirányzat
neve

B E V É T E L

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

A módosítás jogcíme A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

számaKiemelt előirányzat 
neve

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1785/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00004 azonosító számú („Lehetőségek egy jobb élethez – Lakhatási körülmények 
javítása Eperjeskén” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő 
átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének 
együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5.  melléklet 
3.12.6.  pontja alapján hozzájárul az  EFOP-2.4.1-16-2017-00004 azonosító számú, „Lehetőségek egy jobb élethez – 
Lakhatási körülmények javítása Eperjeskén” című projekt (a továbbiakban: projekt) tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott költségek ingatlanvásárlás költségtípusra 
történő – a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.3.6.4.  pont szerinti mértéket meghaladó mértékű – 
átcsoportosításhoz,

 2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.7.  pontja alapján hozzájárul a  projekt tekintetében, hogy 
a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott költségtípusokra vonatkozó 
mértékek együttes összege a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1a.  pontja szerinti mértéket 
meghaladja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1786/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
az állami tulajdonban álló KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő 
Részvénytársaság és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal 
összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok 
munkavállalói számára” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra 
támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy 
a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú, „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című, 
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
a) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság a „Munkahelyi képzések 

megvalósítása az ÉMKK Zrt.-nél” című, valamint
b) a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 

a „Munkahelyi képzések megvalósítása a KMKK Zrt-nél” című
támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1787/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú („Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések 
színvonalának fenntartása” című) projekt támogatásának ismételt növeléséről, valamint a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések 

színvonalának fenntartása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 307 832 000 forinttal 
történő növelésével az  1.  melléklet szerint, és az  európai forrásból finanszírozott egyes projektek 
költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm.  rendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy a  projekt keretemelése és annak végrehajtása során 
a Korm. rendelet 3–5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

b) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1.  pontja a  következő 
s) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„s) jóváhagyja, hogy a  KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések 
színvonalának fenntartása” című kiemelt projekt a  KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú („Az Audit 
Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása” című) projekt támogatásának ismételt növeléséről, 
valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1787/2018. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti 
keretemeléséből 206 000 000 forint tekintetében a KÖFOP 3. prioritásának megemelt keretösszegén belül az eredeti 
keretösszeg 110%-át meghaladó rész terhére az irányító hatóság kötelezettséget vállaljon,”

 4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „7,328” szövegrész helyébe a „7,636” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat D:50 mezőjében a „7,328” szövegrész helyébe a „7,636” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1787/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezáse

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás

(Mrd Ft)

Módosítás 

előtti 

támogatás

(Mrd Ft)

Többlet-

támogatás 

legfeljebb

(Mrd Ft)

Projekt  

többlet-

támogatásai 

összesen

(Mrd Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KÖFOP-3.2.1-

16-2016-00001

Az Audit Hatóság 
által végzett 
ellenőrzések 

színvonalának 
fenntartása

Európai 
Támogatásokat 

Auditáló 
Főigazgatóság

5,700 7,328 0,308 1,936 7,636

A projekt célja a 2014–2020 programozási időszakban a 
második szintű ellenőrzések elvégzése (rendszervizsgálatok, 
projektellenőrzések, továbbá új feladatként az elszámolások 
ellenőrzése), az ehhez szükséges működési feltételek 
biztosítása (különösen humánkapacitás, infrastruktúra), 
valamint a szükséges fejlesztések elvégzése (különösen 
kapacitásbővítés, tárgyi eszközök fejlesztése).
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A Kormány 1788/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes 
projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért

a) a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 azonosító számú, „Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán” című,
b) a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00063 azonosító számú, „A Kossuth Lajos Általános Iskola energetikai 

korszerűsítése” című,
c) a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai 

korszerűsítése” című,
d) a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040 azonosító számú, „Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde 

épületének energetikai korszerűsítése” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,

 2. egyetért a  projektek többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritásai 
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 3. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1788/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.4.1-15-BK1- 

2016-00016
Óvoda fejlesztése 

Kiskunmajsán
Kiskunmajsa Város 

Önkormányzata
368 180 844 35 891 242 404 072 086

A projekt Kiskunmajsán a Napsugár Óvoda 
Bajcsy-Zsilinszky utca 14. szám alatt található 
székhelyintézményének és a Fő utca 111. szám 
alatt található telephelyének fejlesztésére irányul.

3.
TOP-3.2.1-15-BO1- 

2016-00063

A Kossuth Lajos Általános 
Iskola energetikai 

korszerűsítése

Kurityán Község 
Önkormányzata

89 185 779 2 962 591 92 148 370
A projekt célja az önkormányzati tulajdonban 
lévő kurityáni Kossuth Lajos Általános Iskola 
épületének komplex energetikai korszerűsítése.

4.
TOP-3.2.1-15-CS1- 

2016-00043

Zákányszék 
Önkormányzata 

épületeinek energetikai 
korszerűsítése

Zákányszék Község 
Önkormányzata

199 997 915 23 017 074 223 014 989

A projekt célja Zákányszék Község 3 db oktatási-
nevelési célú közintézményének energetikai 
korszerűsítése: Általános Iskola, Tornacsarnok, 
ManóKert Óvoda és Bölcsőde.

5.
TOP-3.2.1-15-FE1- 

2016-00040

Bakonycsernyei Bóbita 
Óvoda Egységes Óvoda 
– Bölcsőde épületének 

energetikai korszerűsítése

Bakonycsernye 
Nagyközség 

Önkormányzata
24 996 742 3 265 374 28 262 116

A projekt tárgya a település tulajdonában 
és üzemeltetésében lévő óvoda épületének 
korszerűsítése, valamint a fűtési energiaigény 
csökkentése.
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A Kormány 1789/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes 
projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért

a) a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 azonosító számú, „Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben” 
című,

b) a  TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00014 azonosító számú, „A perenyei Aranyhíd Óvoda felújítása és korszerűsítése” 
című,

c) a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00010 azonosító számú, „Penyige Kossuth utca belterületi vízrendezés” című és
d) a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00001 azonosító számú, „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Csolnokon” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásainak növelésével, az 1. melléklet szerint,

 2. egyetért a projektek többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritásai 
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 3. egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1789/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.4.1-15- 

JN1-2016-00026

Új, 6 csoportos 
városi bölcsőde 

kialakítása 
Jászberényben

Jászberény 
Városi 

Önkormányzat
292 000 000 87 271 860 379 139 450

A projekt átfogó célja: új bölcsődei szolgáltatás feltételeinek 
megteremtésével a kisgyermekes édesanyák munkaerőpiacra történő 
visszatérésének elősegítése, a kisgyermeket nevelő nők munkavállalásának 
támogatása, a családok segítése, a hátrányos helyzetben lévő gyermekek 
minél korábbi életkorban történő megsegítése.

3.
TOP-1.4.1-15- 

VS1-2016-00014

A perenyei 
Aranyhíd Óvoda 

felújítása és 
korszerűsítése

Perenye Község 
Önkormányzata

50 000 000 13 949 797 63 949 797

Az óvoda teljes körű, az épület külső és belső felújítása, bővítése esetében 
tornaszoba és kiszolgáló helyiségek kialakítása történik. A felújításnak 
köszönhetően a működési költségek csökkentése várható és minőségi 
szolgáltatások kialakítására nyílik lehetőség.

4.
TOP-2.1.3-15- 

SB1-2016-00010

Penyige Kossuth 
utca belterületi 

vízrendezés

Penyige Község 
Önkormányzata

123 963 983 31 910 566 155 874 549

A tervezési területen – Penyige, Kossuth Lajos út – az altalaj állékonysága 
nem megfelelő, emiatt a meglévő lapburkolatok összecsúsztak,  
a műszaki mederszelvény jelentős szakaszokon károsodott, nem 
megfelelő űrszelvényű és magassági vonalvezetésű. Az alkalmazott merev 
mederburkoló elemekkel ezt meg lehet akadályozni, és fenntartható  
a megfelelő méretű, illetve magassági vonalvezetésű műszaki szelvény. 
A csatornák mindenütt a meglevő csatornák nyomvonalában kerülnek 
kialakításra. Átépítésre kerülnek a nem megfelelő talajállékonyság miatt 
összecsúszott meglévő lapburkolatok, megfelelő magassági vonalvezetéssel 
és szelvénymérettel. A település belterületéről a víz elvezetésre kerül  
a projekt megvalósítása által, viszont a lefolyó víz a Penyigei Tározóba kerül, 
így a továbbiakban mindenképpen hasznosul.

5.
TOP-4.1.1-15- 

KO1-2016-00001

Az egészségügyi 
alapellátás 
fejlesztése 
Csolnokon

Csolnok Község 
Önkormányzata

50 000 000 7 500 000 57 500 000

A projekt célja a Csolnok, Petőfi Sándor u. 50. (hrsz. 703/3) szám alatti  
1. számú orvosi rendelő és védőnői szolgálat teljes körű felújítása.  
A projekt keretében sor kerül a védőnői szolgálat, a vegyes háziorvosi és 
iskola-egészségügyi praxis, valamint a szolgálati lakás fejlesztésére.
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A Kormány 1790/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 azonosító számú („Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének 
javítása” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 azonosító számú, „Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének 

javítása” című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az  1.  melléklet szerint, és az  európai 
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.)  
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy a  projekt keretemelése és 
annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra;

 2. egyetért az  1.  pontban meghatározott projekt többlettámogatásának a  Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program 6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;

 3. egyetért az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1790/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1 Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás

(Forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(Forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(Forint)

Projekt rövid bemutatása

2 TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005

Debrecen déli 
gazdasági övezet 
elérhetőségének 

javítása

Debrecen 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

2 035 000 000 1 339 298 904 3 374 298 904

A projekt keretében a 47. számú főút 
hosszúpályi leágazásánál található 
háromágú forgalmi csomópont ötágúvá 
való átalakítására kerül sor, azonban 
az ötágú körforgalom ötödik ágának 
kivezető része kerül csak kialakításra 
a projekt keretén belül. A körforgalomtól 
innen további 200 méteren bekötőút 
gazdasági övezet meglévő belső útjáig 
történő építése és a gazdasági övezet 
belső úthálózatának 2126 méteres 
szakaszának fejlesztése valósul meg. 
Az útépítésekhez kapcsolódóan 
kiépítésre kerül a víz, gáz, hírközlés, 
közvilágítás és csapadékvíz közmű 
gerinchálózata is.
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A Kormány 1791/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Debreceni Egyetem támogatási kérelmének a VP4-11.1.-11.2.-18. azonosító számú, „Ökológiai 
gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című, gazdaságfejlesztést célzó 
projektek megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul, 
hogy a  Debreceni Egyetem a  VP4-11.1.-11.2.-18. azonosító számú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, 
ökológiai gazdálkodás fenntartása” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra 
az  „A konvencionális területek ökológiai művelés alá vonása, illetve az  ökológiai művelésbe vont területeken 
a gazdálkodási mód fenntartása” című támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról

A Kormány
 1. egyetért az 1. melléklet szerinti útszakaszok 2019. évtől megvalósuló felújításával a Magyar Falu Program keretében;
 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

az  1.  pontban meghatározott cél megvalósításának tervezéséhez szükséges költségek finanszírozása érdekében 
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, 41. Magyar Falu 
Program jogcímcsoport, 1. Falusi Útalap jogcím terhére 1 100  000  000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. melléklet szerinti útszakaszok felújításának 

tervezése és megvalósítása érdekében kössön szerződést a  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4. egyetért azzal, ha a  tervezés vagy kivitelezés során felmerülő akadály esetén az  1.  melléklet szerinti útszakaszok 
módosítása, törlése, vagy új útszakaszokkal való kiegészítése szükséges, az  innovációért és technológiáért felelős 
miniszter a  Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos egyetértésével, az  1.  melléklet módosítása 
nélkül is módosítsa a 3. pont szerint megkötött szerződést;

 5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 3. pont szerinti szerződés teljesítése keretében 
gondoskodjon – a  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságon keresztül – a  felújításban 
érintett útszakaszok közlekedésbiztonságát forgalomtechnikai és műszaki eszközökkel fokozottan javító 
kialakításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a kivitelezés során folyamatos

 6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. és a 4. pont szerinti útfelújítások ütemezett megvalósításának finanszírozása 
érdekében az  innovációért és technológiáért felelős miniszter és a  Modern Települések Fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a  2019.  évben 50  000  000  000 forint rendelkezésre állásáról 
a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és 
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Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 
30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2019. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló útfelújítások 

előkészítésének finanszírozása érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és a  Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon 
2  500  000  000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi 
L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2019. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter és a  Modern Települések 

Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával a  Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló 
útfelújítások finanszírozása érdekében a  2020.  évre gondoskodjon 50  000  000  000 forint rendelkezésre állásáról 
a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2018. évi 209. szám

 
36449

1. melléklet az 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Megye Az út száma Az út neve
Érintett vagy közeli 

település megnevezése
Kezdő szelvény Vég-szelvény

Beavatkozási 

hossz  

(km)

2. Baranya megye 56127 Magyarsarlós bekötő út Magyarsarlós 0+460 1+500 1,040

3. Baranya megye 56118 Berkesd bekötő út Berkesd 0+000 1+430 1,430

4. Baranya megye 5609 Pécsvárad-Pereked összekötő út Szilágy 5+800 7+600 1,800

5. Baranya megye 5702 Sátorhely-Villány összekötő út
Magyarbóly, 

Villány-Virágos
25+510 29+038 3,043

6. Baranya megye 5703 Nagynyárád-Bóly összekötő út Nagynyárád 0+000 2+550 2,550

7. Baranya megye 65194 Óbánya bekötőút Mecseknádasd 0+000 1+700 1,700

8. Baranya megye 6539 Mekényes-Mágocs összekötő út Mágocs 14+810 15+320 0,510

9. Baranya megye 5614 Szebény-Himesháza összekötő út Himesháza 8+069 8+900 0,831

10. Baranya megye 5808 Szigetvár-Drávafok összekötő út Hobol 5+500 8+400 2,900

11. Baranya megye 5808 Szigetvár-Drávafok összekötő út Kétújfalu 8+400 11+100 2,700

12. Baranya megye 6602 Magyarszék-Bodolyabér összekötő út Bodolyabér 9+040 9+655 0,615

13. Baranya megye 6601 Oroszló-Szentlőrinc összekötő út Hetvehely 15+150 16+670 1,520

14. Bács-Kiskun megye 5214
Kecskemét- Kerekegyháza 
Szabadszállás összekötő út

Kunadacs 0+614 5+200 4,590

15. Bács-Kiskun megye 53 Solt-Tompa másodrendű főút Akasztó 13+000 17+000 4,000

16. Bács-Kiskun megye 51
Budapest-Hercegszántó másodrendű 

főút
Újsolt 82+100 84+600 2,500

17. Bács-Kiskun megye 4501 Alpár-Tiszaújfalu összekötő út Tiszaalpár 2+740 5+398 2,104

18. Bács-Kiskun megye 4502 Tiszaújfalu Csongrád összekötő út Tiszaalpár 1+700 3+104 1,404

19. Bács-Kiskun megye 5402
Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas 

összekötő út
Harkakötöny 42+000 50+830 8,830

20. Bács-Kiskun megye 5412 Kiskunhalas-Csávoly összekötő út Rém 32+700 38+735 6,035

21. Bács-Kiskun megye 51145 Dunafalva bekötő út Dunafalva 1+300 4+500 3,200

22. Békés megye 4641 Mezőberény-Szarvas összekötő út Örménykút 32+300 35+272 2,972

23. Békés megye 4641 Mezőberény-Szarvas összekötő út Hunya 14+420 17+340 2,920

24. Békés megye 42153 Újszalonta bekötő út Méhkerék 0+000 4+720 4,720

25. Békés megye 4216 Körösszakál-Zsadány összekötő út Zsadány 14+000 16+193 2,193
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26. Békés megye 4429
Kevermes- Medgyesegyháza- 

Orosháza összekötő út
Medgyesegyháza 9+750 16+410 6,660

27. Békés megye 44145 Pusztaottlaka bekötő út Pusztaottlaka 0+000 2+544 2,544

28.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
2608

Felsőkelecsény-Rudabánya összekötő 
út

Rudabánya 1+940 4+723 2,783

29.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
2524 Ózd-Uppony összekötő út Uppony 8+515 11+386 2,871

30.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
2607 Ragály-Szuhogy összekötő út Felsőtelekes 15+326 17+500 2,174

31.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
26 Miskolc–Bánréve másodrendű főút Vadna 28+075 29+243 1,168

32.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
2615 Szendrő- Adod- Edelény összekötő út Andrástanya 14+245 16+480 2,235

33.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
26129 Gagybátori bekötő út Gagyvendégi 0+000 0+460 0,460

34.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
26144 Gagyapáti bekötő út Gagyapáti 0+782 1+620 0,838

35.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
26132 Nyéstai bekötő út Nyésta 0-024 1+113 1,089

36.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
26122 Debréte bekötő út Debréte 0+000 1+755 1,755

37.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
3705 Abaújkér-Szegilong összekötő út Abaújkér 5+550 8+094 2,544

38.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
3814 Sárospatak-Cigánd összekötő út

Tiszacsermely, 
Cigánd

25+340 26+340 1,000

39.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
3814 Sárospatak-Cigánd összekötő út

Tiszacsermely, 
Cigánd

27+100 28+100 1,000

40.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
3703 Halmaj-Abaújszántó összekötő út Felsődobsza 8+700 10+300 1,600

41.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
3704 Pere-Abaújszántó összekötő út Pere 7+000 8+000 1,000

42.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
3621 Tokaj–Taktaharkány összekötő út Tiszatardos, Csobaj 8+690 17+400 8,710



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2018. évi 209. szám

 
36451

43.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
25117 Kisgyőri bekötő út Kisgyőr 7+095 9+772 2,677

44.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
25117 Kisgyőri bekötő út Kisgyőr 1+750 2+700 0,950

45.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
3305 Gelej-Mezőcsát összekötő út Gelej, Mezőcsát 15+300 17+300 2,000

46.
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye
3305 Gelej-Mezőcsát összekötő út Gelej, Mezőcsát 5+570 7+800 2,230

47. Csongrád megye 5405 Soltvadkert-Szeged összekötő út Zsombó 53+910 57+165 3,255

48. Csongrád megye 4516 Nagytőke-Szentes összekötő út Nagytőke 1+955 5+678 3,723

49. Csongrád megye 4502 Tiszaújfalu-Csongrád összekötő út Bokros 6+646 8+916 2,270

50. Csongrád megye 4405
Derekegyháza-Nagymágocs- 

Székkutas összekötő út
Nagymágocs 19+738 20+788 1,050

51. Csongrád megye 4426
Tótkomlós- Pitvaros- Rákos összekötő 

út
Pitvaros, 

Ambrózfalva
6+413 10+392 3,979

52. Fejér megye 8203 Sárkeresztes-Isztimér összekötő út Isztimér 10+900 12+700 1,800

53. Fejér megye 81115 Sárkeresztesi bekötő út Sárkeresztes 0+000 1+539 1,539

54. Fejér megye 7201 Székesfehérvár- Úrhida összekötő út Úrhida 4+470 4+824 0,354

55. Fejér megye 8106 Bia- Etyek- Alcsútdoboz összekötő út Etyek 5+575 6+117 0,542

56. Fejér megye 8106 Bia- Etyek- Alcsútdoboz összekötő út Etyek 8+084 14+000 5,916

57. Fejér megye 6211
Előszállás-Nagykarácsonyösszekötő 

út
Nagykarácsony 4+600 6+500 1,900

58. Fejér megye 6404 Enying-Lajoskomárom összekötő. út Enying 1+590 3+825 2,235

59. Fejér megye 6223 Alap-Sárbogárd összekötő út Alap 0+020 2+750 2,730

60.
Győr-Moson-Sopron 

megye
8222 Győr- Bakonybánk összekötő út Nyalka/Táp 17+800 20+200 2,400

61.
Győr-Moson-Sopron 

megye
Dózsa György út Pannonhalma 0,350

62.
Győr-Moson-Sopron 

megye
8408 Pápa-Szilsárkány összekötő út Szany 21+600 24+687 3,079

63.
Győr-Moson-Sopron 

megye
8529

Kapuvár – Tőzeggyármajor összekötő 
út

Kapuvár 1+165 4+365 3,200

64.
Győr-Moson-Sopron 

megye
86108 Ágfalva bekötő út Ágfalva 1+613 3+693 2,080
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65.
Győr-Moson-Sopron 

megye
1405 Halászi–Lipót összekötő út Püski 5+066 10+394 5,328

66.
Győr-Moson-Sopron 

megye
1401

Győr- Mosonmagyaróvár  
összekötő út

Ásványráró 17+063 18+670 1,607

67.
Győr-Moson-Sopron 

megye
1401

Győr- Mosonmagyaróvár  
összekötő út

Hédervár 18+670 19+880 1,210

68. Hajdú-Bihar megye 4907 Budaábrány- Nyírábrány összekötő út Nyírábrány 0+000 3+570 3,570

69. Hajdú-Bihar megye 4811 Derecske – Konyár összekötő út Konyár 2+000 7+703 5,703

70. Hajdú-Bihar megye 4213
Biharnagybajom-Berettyóújfalu 

összekötő út
Bakonszeg 17+450 19+800 2,260

71. Hajdú-Bihar megye 42
Püspökladány- Biharkeresztes első 

rendű főút
Báránd 11+800 14+400 2,600

72. Hajdú-Bihar megye 4212
Püspökladány – Szeghalom összekötő 

út
Sárrétudvari 6+400 10+734 4,334

73. Hajdú-Bihar megye 3318
Balmazújváros-Hajdúböszörmény 

összekötő út
Balmazújváros, 

Hajdúböszörmény
0+000 7+500 7,500

74. Hajdú-Bihar megye 3315 Tiszafüred-Polgár összekötő út Újszentmargita 26+618 27+530 0,912

75. Heves megye 2509 Mezőkövesd-Noszvaj összekötő út Noszvaj 14+271 15+535 1,260

76. Heves megye 33102 Egerfarmos bekötőút Szihalom 0+000 3+060 3,060

77. Heves megye 24
Gyöngyös- Parád- Eger másodrendű 

főút
Sirok 42+700 47+630 4,930

78. Heves megye 25
Kerecsend- Eger- Bánréve 

másodrendű főút
Egercsehi 34+940 37+230 2,290

79. Heves megye 32106 Nagyút bekötő út Nagyút 3+633 5+633 2,000

80. Heves megye 3201 Hatvan-Atkár összekötő út Csány 7+955 9+531 1,576

81. Heves megye 31121 Boldog bekötő út Boldog 3+000 4+300 1,300

82. Heves megye 24141 Ecséd bekötő út
Ecséd, 

Rózsaszentmárton
9+474 12+274 2,800

83.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
3225 Szolnok-Jászkisér összekötő út Besenyszög 17+562 21+150 3,588

84.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
32 Hatvan-Szolnok másod rendű főút Alattyán 40+420 42+488 2,068

85.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
3231

Pusztamonostor-Jászárokszállás 
összekötő út

Jászágó 10+000 12+472 2,472
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86.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
3231

Pusztamonostor-Jászárokszállás 
összekötő út

Jászágó 8+000 9+076 1,076

87.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
3231

Pusztamonostor-Jászárokszállás 
összekötő út

Pusztamonostor és 
Jászágó

4+000 5+000 1,000

88.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
32134 Jászdózsa bekötő út Jászdózsa 5+650 6+680 1,030

89.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
3217 Kunhegyes-Tiszaszőlős összekötő út Tiszaszentimre 10+000 14+079 4,079

90.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
3216 Fegyvernek-Tiszafüred összekötő út Tiszaroff 21+159 23+200 2,041

91.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
3216 Fegyvernek-Tiszafüred összekötő út Pusztataskony 35+020 35+540 0,520

92.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
3216 Fegyvernek-Tiszafüred összekötő út Abádszalók 37+000 38+250 1,250

93.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
4629

Törökszentmiklós-Martfű összekötő 
út

Kengyel, Martfű 13+150 18+501 5,351

94.
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye
46161 Mesterszállás bekötő út Mesterszállás 0+000 1+850 1,850

95.
Komárom-Esztergom 

megye
1105 Zsámbék-Bajna összekötő út Szomor, Bajna 8+770 12+870 4,100

96.
Komárom-Esztergom 

megye
1106 Dorog- Úny- Tinnye összekötő út Csolnok 3+500 5+240 1,740

97.
Komárom-Esztergom 

megye
1125 Nyergesújfalu-Bajna összekötő út Bajót, Bajna 5+500 7+830 2,330

98.
Komárom-Esztergom 

megye
8144 Nagyigmánd- Szák összekötő út Szákszend 13+850 17+675 3,825

99.
Komárom-Esztergom 

megye
8218 Kisbér-Veszprémvarsány összekötő út

Bakonyszombathely, 
Kisbér

3+400 6+000 2,600

100.
Komárom-Esztergom 

megye
81128 Várgesztes bekötő út Környe, Vértessomló 1+000 3+200 2,200

101. Nógrád megye 24109 Mátraalmás bekötő út Szuha-Mátraalmás 5+900 9+542 3,642

102. Nógrád megye 21153 Legénd bekötő út Legénd-Nézsa 0+390 3+550 3,160

103. Nógrád megye 22109 Etes bekötő út Etes-Karancsalja 4+175 6+785 2,610

104. Nógrád megye 2124 Cserháthaláp-Szanda összekötő út Terény 5+630 7+000 1,370
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105. Pest megye 12112 Nagybörzsöny bekötő út Nagybörzsöny 0+000 3+197 3,197

106. Pest megye 3102 Cinkota- Zsámbok összekötő út Dány 27+819 30+735 2,916

107. Pest megye 3105 Aszód-Sülysáp összekötő út Kóka 26+416 28+000 1,584

108. Pest megye 3113 Gomba–Sülysáp összekötő út Gomba–Úri 4+000 7+500 3,500

109. Pest megye 4605 Monor-Dánszentmiklós összekötő út
Nyáregyháza, 

Dánszentmiklós
14+400 15+570 1,170

110. Pest megye 52104 Ócsa-Bugyi bekötő út Bugyi 4+490 8+350 3,860

111. Pest megye 5203 Kiskunlacháza-Izsák összekötő út Apaj 11+145 11+867 0,722

112. Pest megye 4601 Budapest-Tiszakécske összekötő út Kocsér 89+900 91+550 1,650

113. Pest megye 4613 Nagykőrös-Szolnok összekötő út Kőröstetétlen 21+306 24+284 2,978

114. Somogy megye 6 Budapest- Pécs- Barcs elsőrendű főút Darány 249+769 251+800 2,031

115. Somogy megye 6801
Barcs- Csurgó- Iharosberény 

összekötő út
Somogyudvarhely, 

Berzence
35+902 40+733 4,831

116. Somogy megye 58161 Drávatamási bekötőút Drávatamási 1+850 3+050 1,233

117. Somogy megye 6701 Kaposvár-Fonyód összekötő út Osztopán 17+800 22+900 5,100

118. Somogy megye 6701 Kaposvár-Fonyód összekötő út Somogyvár 28+500 31+686 3,186

119. Somogy megye 65131 Somodor bekötő út Somodor 1+000 4+206 3,215

120. Somogy megye 6513
Ráksi- Mernye- Somogyjád összekötő 

út
Szentgáloskér 0+000 3+735 3,735

121. Somogy megye 6509 Iregszemcse-Tab összekötő út Kánya 9+210 11+081 1,871

122.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
36124 Vargabokor bekötő út Vargabokor 0+000 1+799 1,799

123.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
3612 Tiszalúc-Nagycserkesz összekötő út Kisfástanya 33+988 37+570 3,582

124.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
3824 Beszterec-Kemecse összekötő út Beszterec 0+500 1+008 0,508

125.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
3825 Nagyhalász-Kemecse összekötő út Kemecse 0+000 4+020 4,020

126.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
3833 Demecser-Berkesz összekötő út Demecser 0+000 0+800 0,800

127.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
38138 Várhegy bekötő út Demecser 1+540 4+500 2,960



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2018. évi 209. szám

 
36455

128.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
4102 Nyírtura-Nyíradony összekötő út Napkor 13+237 14+731 1,494

129.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
41103 Nyírtass bekötő út Nyírtass 2+430 3+165 0,370

130.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
4

Budapest- Debrecen- Záhony első 
rendű főút

Székely 293+280 294+972 1,692

131.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
4127 Kisar-Fehérgyarmat összekötő út Fehérgyarmat 16+390 24+896 8,506

132.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
4127

Fehérgyarmat-Csengersima 
összekötő út

Zsarolyán 30+185 31+435 1,350

133.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
4126 Gulács-Tivadar összekötő út Tivadar 3+1000 4+901 0,901

134.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
471

Debrecen-Mátészalka másod rendű 
főút

Nyírmeggyes, 
Mátészalka

67+148 70+900 3,752

135.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
49

Rohod- Mátészalka-Csengersima 
másod rendű főút

Vaja, Őr 3+998 7+545 3,547

136.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
4924 Ura-Csenger összekötő út Csenger 8+477 9+669 1,192

137.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
4106 Gyulaháza-Jármi összekötő út Papos 25+974 27+691 1,717

138.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
41

Nyíregyháza-Beregsurány első rendű 
főút

Napkor 9+386 9+886 0,500

139.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
49121 Érpatak bekötő út Érpatak 0+000 5+475 5,475

140.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye
49133 Ömböly bekötő út Ömböly, Nyírbéltek 1+257 6+358 5,101

141. Tolna megye 51168 Báta bekötő út Báta 0+000 3+420 3,456

142. Tolna megye 5601 Szálka-Mőcsény összekötő út Szálka 1+697 2+200 0,469

143. Tolna megye 6535 Bonyhád- Tevel- Murga összekötő út Bonyhádvarasd 2+520 5+891 3,443

144. Tolna megye 65156 Dalmand bekötő út Dalmand 0+710 3+045 2,327

145. Tolna megye 65353 Kocsola állomáshoz vezető út Kocsola 0+000 2+000 2,000

146. Tolna megye 6313 Kölesd-Pincehely összekötő út Belecska 21+210 29+039 7,770

147. Vas megye 8445 Vép-Nemesbőd összekötő út Vép 0+000 3+218 3,218
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148. Vas megye 8614
Cirák- Tompaládony- Zsira összekötő 

út
Bük, Csepreg 29+900 31+300 1,400

149. Vas megye 8707
Körmend- Ják- Szombathely 

összekötő út
Nagykölked, Ják 7+650 10+700 3,050

150. Vas megye 7451
Magyarszombatfa-Csákánydoroszló 

összekötő út

Magyarszombatfa, 
Kercaszomor, 
Bajánsenye

4+400 8+000 3,600

151. Veszprém megye 8213 Várpalota–Szápár összekötő út Tés 9+620 11+220 1,600

152. Veszprém megye 7308
Bakonygyepes–Tótvázsony összekötő 

út
Úrkút, Szentgál 13+400 15+819 2,419

153. Veszprém megye 7304
Balatonfüred–Tótvázsony összekötő 

út
Balatonszőlős, 

Tótvázsony
1+590 9+474 7,884

154. Veszprém megye 7317 Devecser–Tapolca összekötő út Nyirád 11+883 18+750 6,867

155. Veszprém megye 84116 Iszkáz bekötő út Iszkáz 0+005 5+730 5,725

156. Veszprém megye 8301
Zirc–Bakonybél–Nagygyimót 

összekötő út
Bakonybél 20+000 23+250 3,250

157. Zala megye 75
Keszthely- Bak- Rédics másodrendű 

főút
Nova 50+600 52+300 1,700

158. Zala megye 7405
Zalaegerszeg-Pórszombat összekötő 

út
Dobronhegy, 

Teskánd
6+510 7+480 0,970

159. Zala megye 71
Lepsény- Fenékpuszta másodrendű 

főút
Gyenesdiás 100+445 101+588 1,143

160. Zala megye 7352 Zalaapáti-Zalabér összekötő út
Kehidakustány, 

Zalakoppány
12+500 15+300 2,800

161. Zala megye 7537 Borsfa-Lenti összekötő út Borsfa 0+000 2+150 2,150

162. Zala megye 75134 Eszteregnye bekötő út
Eszteregnye, 

Obornak
2+790 3+650 0,860

163. Zala megye 75137 Oltárc bekötő út
Oltárc, 

Bánokszentgyörgy
0+640 4+100 3,460
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2. melléklet az 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

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 K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
376284 1

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 100 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

358584 30 Közúthálózat felújítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 100 000 000

forintban
Államház-

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

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

áthúzódó
hatása

 forintban
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
376284 1 Falusi Útalap -1 100 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
358584 30 Közúthálózat felújítása 1 100 000 000

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 1 100 000 000 1 100 000 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

Falusi Útalap

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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   
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A Kormány 1793/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Szíriában megvalósítandó magyar–lengyel közös humanitárius projekt pénzügyi forrásának biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország a  migrációs válság helyben történő kezelése, valamint a  szíriai válság 

következményeként árván maradt gyerekek támogatása érdekében – a  magyar–lengyel szolidaritás jegyében, és 
a Hungary Helps Program keretében – humanitárius segítségnyújtási tevékenységet hajtson végre Szíriában;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti tevékenységgel kapcsolatos 
kormányzati feladatok összehangolásáról, teljes körű előkészítéséről és koordinálásáról, valamint megvalósításáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  folyamatos, a végső határidő 2019. december 31.

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – a  Szíriában megvalósuló 
magyar–lengyel humanitárius projekt finanszírozása érdekében gondoskodjon a  2019. évben 212 714 803 forint 
rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzetközi fejlesztési 
együttműködés és humanitárius segélyezés alcím, 1. Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés jogcímcsoporton.

Felelős: pénzügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  2019. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében 
szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  2018. szeptember 14–16. napja között a  Magyar Tenisz Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) által 

Magyarországon megrendezett 2018. évi Davis Kupa világcsoport rájátszás pénzügyi elszámolása érdekében 
legfeljebb 289 241 989 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi költségvetési támogatás biztosításával;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az  1.  pont szerinti támogatási cél megvalósításához 289 241 989 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében adjon ki 
támogatói okiratot az  elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig 
visszafizetési kötelezettség rögzítésével a Szövetség részére, a 2. pontban nyújtott forrás terhére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a költségvetési támogatás biztosítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

 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 Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 289 241 989

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -289 241 989

 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

 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása 289 241 989

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 289 241 989 289 241 989
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

B E V É T E L

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

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

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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 1795/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósításához szükséges további intézkedésekről, valamint a beruházás 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. figyelemmel a  Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 

1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatban foglaltakra, egyetért a Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósítását célzó 
beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítéséhez szükséges további források biztosításával;

 2. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés m) és o) pontja szerinti előkészítési 
fázisaira összesen – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 
285 000 000 forint forrást biztosít a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy a  támogatott 
előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. június 30-ig kell megvalósítani;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi 
sportpályázatokért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki;

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – a  2.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás 
Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 
6. Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése jogcím javára 285 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását, a  fel nem 
használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alapba történő visszatérítési kötelezettséggel, az  1.  melléklet 
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. január 31.
Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 8. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

 5. a Beruházás előkészítésével összefüggő feladatok finanszírozása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert és 
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2020. évben gondoskodjon további – a kifizetésekhez kapcsolódó 
pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 1 081 000 000 forint forrásnak a központi költségvetés 
XI. Miniszterelnökség fejezet javára történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 6. a Beruházás vonatkozásában az  Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva 

a  Kvtv.  1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 11.  Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 6. Nemzeti Korcsolyázó Központ 
fejlesztése jogcím terhére a  Miniszterelnökséget vezető miniszter által vállalható kötelezettségek mértékét 
a 2019–2020. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2 785 000 000 forint,
b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 081 000 000 forint;

 7. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Nemzeti Sportközpontok a KKBK Kiemelt Kormányzati 
Beruházási Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködve valósítsa meg;

 8. felhívja a  kormánybiztost, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a  Magyar Országos Korcsolyázó 
Szövetség bevonásával
a) készítsen jelentést a  Kormány részére a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése 

érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről,
Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
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Határidő: 2020. december 31.
b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  előkészítés 

folytatásáról a  Beruházás megvalósításának érdekében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2021. március 31.

 9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges előkészítő feladatok 
ellátása és a  feladatok ellátásához szükséges finanszírozás biztosítása érdekében intézkedjen a  Beruházáshoz 
szükséges tervezési és egyéb előkészítési feladatok ellátására kötött támogatási szerződés módosítása iránt, 
melyben hozzájárul a  Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 3. pontjában biztosított forrás 2020. június 30-ig történő felhasználásához;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 10. egyetért azzal, hogy a Beruházás tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1795/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
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 (+/-) következő

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

hatása
XV.  Pénzügyminisztérium 

26  Központi kezelésű előirányzatok 
2 Központi tartalékok 

368573 4  Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -285 000 000

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

372217 6 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 285 000 000

forintban

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

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

hatása

 forintban
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
372217 6 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése 285 000 000

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: 285 000 000 285 000 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

K I A D Á S O K 

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

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

2019. január 31.

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

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1796/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a külhoni magyar felsőoktatás fejlesztését és a magyar oktatók elhelyezését szolgáló ingatlanokkal 
kapcsolatos beruházásokhoz szükséges támogatás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  külhoni magyar felsőoktatás fejlesztését és a  magyar oktatók elhelyezését szolgáló ingatlanokkal 

kapcsolatos beruházásokhoz (a továbbiakban: Beruházás) szükséges támogatás biztosításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás 

megvalósításához 2019. évben szükséges 788 500 000 forint összegű támogatás biztosításáról a  Magyarország 
2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 18. Határon túli oktatási és 
kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 1. Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. január 31.
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás 

megvalósításához 2020. évben szükséges legfeljebb 2 525 000 000 forint összegű forrás biztosításáról a  2020. évi 
központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1797/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges 
forrás-átcsoportosításról

A Kormány – tekintettel a  Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 
4.  pont a)  alpontjára, valamint a  Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 
6.  pont b)  alpontjára – az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a  Veszprém Aréna és a  szegedi kézilabdacsarnok beruházások megvalósításához szükséges  
900 000 000 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 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1797/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -900 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K6 Beruházások 900 000 000

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

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 -900 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok 900 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
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 900 000 000                                900 000 000
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

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

1 példány

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

1 példány

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

forintban

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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A Kormány 1798/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Szeged megyei jogú város tömegközlekedése elektromos alapra 
helyezésének megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

A Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 5. pontjára –
 1. egyetért a  Modern Városok Program keretében Szeged megyei jogú város elektromos közösségi közlekedése 

fejlesztésének (a  továbbiakban: Közlekedésfejlesztési Beruházás) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(a  továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával és azzal, hogy a  Közlekedésfejlesztési Beruházásra 
mindösszesen 7 090 450 000 forint támogatás kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére az alábbi, költségvetési 
évek szerinti bontásban:
a) a 2020. évben 3 694 735 000 forint,
b) a 2021. évben 3 395 715 000 forint;

 2. egyetért a Modern Városok Program keretében a  trolibuszok és hibrid elektromos midi trolibuszok beszerzésének 
(a  továbbiakban: Trolibusz beszerzési beruházás) Önkormányzat általi megvalósításával, és azzal, hogy a Trolibusz 
beszerzési beruházás – a Modern Városok Program Bizottság jóváhagyó döntése esetén a 2020. évben szükséges – 
legfeljebb 2 368 550 000 forint központi költségvetési támogatásból valósuljon meg;

 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Közlekedésfejlesztési Beruházás megvalósítása érdekében 
a  7 090 450 000 forint központ költségvetési támogatás biztosítására, a  költségvetési támogatás felhasználására, 
valamint elszámolásának részletes feltételeinek meghatározására, az  Önkormányzat részére adjon ki támogatói 
okiratot az 1. pont szerinti ütemezéssel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. január 31.

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a  Közlekedésfejlesztési Beruházás megvalósításához a  2020. költségvetési évben szükséges, az  1.  pont a)  alpontja 
szerinti támogatás biztosításáról, a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 

a Közlekedésfejlesztési Beruházás megvalósításához a 2021. költségvetési évben szükséges, az 1. pont b) alpontja 
szerinti támogatás biztosításáról, a 2021. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a Közlekedésfejlesztési Beruházás megvalósítása 
érdekében a  2020–2021. költségvetési években legfeljebb 7 090 450 000 forint összeg mértékéig éven túli 
kötelezettséget vállaljon;

 7. felhívja innovációért és technológiáért felelős minisztert mint a  fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy 
a  Trolibusz beszerzési beruházás megvalósításának támogatása érdekében nyújtson be előterjesztést a  Modern 
Városok Program Bizottság részére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. február 20.

 8. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  Modern Városok Program Bizottság erre irányuló 
jóváhagyó döntése esetén – gondoskodjon a támogatói okirat kiállításáról a Trolibusz beszerzési beruházás 2. pont 
szerinti támogatás biztosítása tekintetében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság jóváhagyó döntését követően azonnal
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 9. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Közlekedésfejlesztési Beruházás és a Trolibusz beszerzési 
beruházás tekintetében a  támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az  Önkormányzat kötelezettséget 
vállaljon az  állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) 
Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

 10. visszavonja a Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedése elektromos alapra 
helyezésének lehetőségéről szóló 1932/2017. (XII. 8.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1799/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Balatoni Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyoni és jogi helyzetének rendezéséről

A Kormány
 1. egyetért az 1. mellékletben szereplő ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő megszerzésével;
 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  ingatlanok állami megvásárlása 

érdekében, legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított vételáron, a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIV. A Nemzeti Földalappal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 1. Termőföld vásárlás 
alcím terhére;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2019. január 15.

 3. felhívja az agrárminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Balatoni Halászati 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
útján tegyék meg a  szükséges intézkedéseket a  társaságok között fennálló tulajdonosi kölcsönszerződések 
teljesítéssel történő lezárása és az  érintett ingatlanok tehermentesítése érdekében, annak biztosításával, hogy 
a 2. pont szerinti vételárat azonnal a kölcsön-tartozások törlesztésére kell fordítani;

Felelős: agrárminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 2. pontban foglaltak teljesítését követően haladéktalanul
 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter kezdeményezése alapján – indokolt esetben – gondoskodjon 

a 2. pont szerinti, ingatlanvásárlásra fordított forrás visszapótlásáról a Kvtv. 1. melléklet XLIV. A Nemzeti Földalappal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 1. Termőföld vásárlás 
alcím javára.

Felelős: agrárminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1799/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz
 

 A B C D E 

1.  Megnevezés Település helyrajzi 
szám Művelési ág / megnevezés Terület (ha) 

2.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0161 
kivett saját használatú út 

(szilárd burkolatú Irmapusztára 
bevezető út) 

2,7968 

3.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0162/12 szántó, nádas, erdő és árok, halastó 11,6151 

4.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0162/24 legelő, erdő, kivett árok, rét, szántó 28,5145 

5.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0163 kivett árok 2,0618 

6.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0164 kivett árok 1,4496 

7.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0165/1 nádas, halastó, kivett töltés, nádas 
és árok, 210,5025 

8.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0165/2 nádas, halastó 2,4868 

9.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0188 kivett töltés 0,8014 

10.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0189 nádas, kivett töltés, rét, halastó 79,2789 

11.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0190 kivett töltés 0,918 

12.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0191 kivett töltés 0,8269 

13.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0192/1 kivett út 0,2562 

14.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0192/3 kivett út 0,1424 

15.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0194/1 nádas, halastó 80,324 

16.  I. Balatonlelle halastavak Balatonlelle 0195/1 kivett út 0,6753 

17.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5966/6 kivett magánút és mérlegház 0,0478 

18.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5966/8 kivett magánút 0,0475 

19.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5966/16 

kivett major és 4 gazdasági épület 
(magtár, raktár 

hálóműhely, 
ácsműhely) 

0,8053 
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20.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5966/17 kivett közmű, gazdasági épület, 
(víztorony építmény) 0,1952 

21.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5966/9 kivett közforgalom elől el  
nem zárt magánút 0,0329 

22.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5966/10 kivett beépítetlen terület 0,1149 

23.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5966/11 kivett gazdasági épület és udvar 
(raktár) 0,096 

24.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5966/13 
kivett lakóépület, gazdasági épület 

és udvar 
(műhely és lakás) 

0,1042 

25.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5966/14 kivett közforgalom elől el  
nem zárt magánút 0,1286 

26.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5966/15 kivett major, gazdasági épület 0,5558 

27.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5971/1 kivett közforgalom elől el  
nem zárt magánút 0,1907 

28.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5971/3 kivett beépítetlen terület 0,3597 

29.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5971/5 kivett beépítetlen terület 0,3299 

30.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5972/1 kivett beépítetlen terület 0,1336 

31.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5972/3 kivett gazdasági épület és udvar 0,2061 

32.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5972/4 kivett üzem és udvar 
(üzemi konyha) 0,3963 

33.  I./A Balatonlelle major Balatonlelle 5971/4 kivett gazdasági épület és udvar 
(iroda és közösségi szolgáltató) 0,3126 

34.  II. Irmapusztai kacsatelep Balatonlelle 5970 kivett udvar és 2 gazdasági épület 
(keltető, raktár) 0,563 

35.  II. Irmapusztai kacsatelep Balatonlelle 5975 
kivett major és árok 

(kacsanevelő és törzskacsanevelő 
épület) 

3,6851 

36.  III. Irmapusztai 
halfeldolgozó Balatonlelle 5974 kivett ipartelep 1,1509 

37.  IV. Irmapuszati utak, 
közpark Balatonlelle 5964 kivett út 0,2464 

38.  IV. Irmapuszati utak, 
közpark Balatonlelle 5965 kivett beépítetlen terület (játszótér) 0,1254 

39.  IV. Irmapuszati utak, 
közpark Balatonlelle 5967 kivett út 0,1614 

40.  IV. Irmapuszati utak, 
közpark Balatonlelle 5968 kivett út 0,2205 

41.  IV. Irmapuszati utak, 
közpark Balatonlelle 5969 kivett út 0,1346 
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42.  IV. Irmapuszati utak, 
közpark Balatonlelle 5973 kivett út 0,3602 

43.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0315 halastó, erdő, nádas,töltés, erdő és 
árok 9,1533 

44.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0316 
rét és épület 5 (keltető és iker 

szolgálati lakás) 
szántó, nádas 

3,495 

45.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0317 kivett csatorna 1,3532 

46.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0318 rét, halastó és töltés 1,9514 

47.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0319 legelő, erdő és épület (takarmány 
tároló), nádas, kivett árok 2,8642 

48.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0320 nádas, halastó, erdő, rét és épület és 
út 48,1232 

49.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0321 szántó és út, rét és árok 1,1938 

50.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0322 kivett töltés, kivett árok 1,1716 

51.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0323 halastó, rét, erdő 1,9292 

52.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0324 kivett saját használatú út 0,9951 

53.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0325 kivett árok 1,6521 

54.  V. Buzsáki halastavak Buzsák 0326 nádas, halastó, erdő és út 26,2898 

55.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 074 
kivett gazdasági épület, udvar, rét és 

gazdasági épület (baromfinevelő 
épület) 

2,9602 

56.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 075 rét 1,1663 

57.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 079 kivett saját használatú út 4,3982 

58.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 092 kivett mocsár 0,6304 

59.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 093 kivett mocsár 0,6777 

60.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 094 

rét, kivett major 
(iroda, szolgálati lakások 2db, 

garázs, magtár) 
út, árok 

1,5953 

61.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 095/1 kivett saját használatú út 0,4272 

62.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 095/2 kivett saját használatú út 0,2879 

63.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 095/3 kivett töltés 0,7248 
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64.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 095/4 halastó 0,0494 

65.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 095/5 kivett árok 0,0045 

66.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 095/6 halastó 0,0192 

67.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 096 kivett árok 0,1814 

68.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 097/2 halastó, kivett árok 38,8544 

69.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 0118/2 halastó, kivett árok 22,3644 

70.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 0118/3 kivett töltés 1,822 

71.  V. Buzsáki halastavak Öreglak 0118/4 halastó, kivett árok 5,013 

72.  V. Buzsáki halastavak Lengyeltóti 0366 kivett töltés 1,5039 

73.  V. Buzsáki halastavak Lengyeltóti 0368/1 halastó 2,594 

74.  V. Buzsáki halastavak Lengyeltóti 0368/5 kivett töltés 0,1879 

75.  VI. Fonyódi halastavak Fonyód 0192/4 nádas, kivett árok, halastó, kivett 
töltés, kivett út, rét 84,5098 

76.  VI. Fonyódi halastavak Fonyód 0193 kivett saját használatú út 0,2451 

77.  VI. Fonyódi halastavak Fonyód 0187/1 halastó, nádas és töltés, kivett töltés, 
kivett udvar, nádas 50,6269 

78.  VI. Fonyódi halastavak Fonyód 0188 kivett saját használatú út 0,7598 

79.  VI. Fonyódi halastavak Fonyód 0189/10 nádas 0,5663 

80.  VI. Fonyódi halastavak Fonyód 0186/1 nádas, 
községi mintatér 9,3239 

81.  VI. Fonyódi halastavak Fonyód 0186/3 rét, kivett töltés 0,5947 

82.  VI. Fonyódi halastavak Fonyód 0192/3 nádas, halastó, kivett út 79,3149 

83.  VI. Fonyódi halastavak Fonyód 8385/1 kivett saját használatú út 0,0674 

84.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02083 rét és árok 0,3611 

85.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02084 kivett patak 0,2528 

86.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02085 kivett árok 0,289 
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87.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02120 kivett patak 0,517 

88.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02121 halastó, erdő és gazdasági épület 74,9771 

89.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02122 kivett saját használatú út 0,3293 

90.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02123 kivett árok 1,2179 

91.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02124 kivett árok 0,6225 

92.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02125 kivett saját használatú út 1,1281 

93.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02126 kivett árok 0,5545 

94.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02127 kivett árok 0,0976 

95.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02128 rét, erdő, kivett mocsár, halastó 98,267 

96.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02129 kivett árok 0,5972 

97.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02131 halastó 2,7572 

98.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02132 kivett saját használatú út 0,9329 

99.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02133 

kivett szérűskert udvar és gazdasági 
épület (iroda, raktár, szertároló,  

4 szolgálati lakás, üzemanyag tároló) 
szántó, rét 

5,7145 

100.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02134 rét 1,0789 

101.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02135 kivett árok 0,1441 

102.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02137 rét 0,6206 

103.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02138 halastó (eszköztároló) 4,1003 

104.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02139 rét 0,5414 

105.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02140 halastó, erdő, kivett mocsár 8,148 

106.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02145 kivett saját használatú út 2,9461 

107.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02157 halastó, kivett mocsár, legelő 92,7209 

108.  VII. Mórichelyi halastavak Nagykanizsa 02174 kivett árok 0,1152 

109.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 015 nádas és árok, halastó 4,7561 
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110.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 017 erdő 0,4204 

111.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 018 halastó, erdő, nádas és árok, rét és 

gazdasági épület 17,0044 

112.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 039/2 kivett olajtermelő kút 0,0903 

113.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 064 rét és községi mintatér 4,9989 

114.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 065 halastó 7,2491 

115.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 067 halastó, nádas, legelő, kivett árok, 

rét és gazdasági épület 9,556 

116.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 068/1 nádas járási mintatér, legelő községi 

mintatér 3,4166 

117.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 069 halastó 8,9229 

118.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 084 nádas, kivett mocsár 6,2077 

119.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 088 nádas és árok, halastó, rét, nádas 26,3618 

120.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Pogányszentpéter 0104 legelő 0,7137 

121.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Iharosberény 033 szántó, legelő, erdő, nádas, halastó 15,7379 

122.  VIII. Pogányszentpéteri 
halastavak Iharosberény 034/2 

legelő, rét erdő, halastó, nádas és 
árok, kivett saját  

használatú út 
23,8869 

123.  IX. Somogysimonyi Somogysimonyi 080 kivett iparvasút 0,2093 

124.  IX. Somogysimonyi Somogysimonyi 084 kivett iparvasút 0,3043 

125.  IX. Somogysimonyi Somogysimonyi 089 kivett iparvasút 0,4427 

126.   Összesen: 1274,3078 
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A Kormány 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló  
1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekről

A Kormány,
támogatva a mezőgazdasági öntözésfejlesztéshez szükséges állami vízkínálat bővítését és a termelői vízkereslet megszervezését,
 1. felhívja a  belügyminisztert az  öntözési célra felhasználható vízgazdálkodási rendszerek fejlesztésének 

az  Agrárminisztérium és a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által támogatott 
sorrendben történő megkezdésére;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatosan

 2. egyetért azzal, hogy az  öntözési célra felhasználható vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése érdekében, a  hazai 
vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat 7.  pont 
a) alpontja szerinti előkészítési és tervezési munkákra szükséges forrás a Beruházás Előkészítési Alap terhére kerüljön 
biztosításra;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. évben a felmerülés ütemében

 3. az öntözésfejlesztéshez szükséges gazdálkodói vízkereslet erősítése érdekében egyetért az  öntözési ügynökség 
létrehozásával és felhívja az agrárminisztert, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az azt létrehozó és annak 
működésére vonatkozó jogszabályokat;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2019. január 31.

 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az agrárminiszter bevonásával – gondoskodjon az öntözési ügynökség
a) létrehozásához 2019. évben egyszeri 220 000 000 forint, valamint a  működtetéshez 300 000 000 forint 

többletforrás biztosításáról, a központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezete javára;
b) folyamatos működéséhez 2020. évtől évi 300 000 000 forint biztosításáról a  hazai vízgazdálkodás öntözési 

célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozatban biztosított éves keret 
terhére;
Felelős: pénzügyminiszter 

agrárminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2019. évben a felmerülés ütemében, 

a b) alpont tekintetében az éves központi költségvetés tervezése során 
2020-tól évente az éves központi költségvetés tervezésekor

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési 
javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozatban biztosított éves keret terhére, az  öntözési célra 
hasznosítható, meglévő tározók, kettősműködésű csatornák, duzzasztók, vízszétosztó hálózatok állapot felmérése 
alapján, az eredményes működtetést akadályozó infrastrukturális, eszköz és humán erőforrás hiányok elhárításához 
2019–2024. évek során összesen 34 788 000 000 forint pénzügyi forrás biztosításáról az alábbiak szerint:
a) a 2019. évben: 3 745 000 000 forint,
b) a 2020. évben: 7 507 000 000 forint,
c) a 2021. évben: 8 053 000 000 forint,
d) a 2022. évben: 5 161 000 000 forint,
e) a 2023. évben: 5 161 000 000 forint,
f ) a 2024. évben: 5 161 000 000 forint.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: 2019. évben a felmerülés ütemében, 
2020-tól évente az éves központi költségvetés tervezésekor
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 6. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  belügyminiszter és a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával mérje 
fel és dokumentálja az  állami főművek és a  mezőgazdasági földterületek között elhelyezkedő helyi érdekeltségű 
közcélú vízilétesítményeket;

Felelős: agrárminiszter 
belügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020. március 31.
 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  6.  pontban meghatározott helyi érdekeltségű, közcélú 

vízilétesítmények felméréséhez és dokumentálásához szükséges 600 000 000 forint forrás biztosításáról a központi 
költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezete javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: 2019. évben a felmerülés ütemében
 8. felhívja a belügyminisztert, hogy mérje fel az állami tulajdonban lévő öntözési célra felhasználható vízgazdálkodási 

rendszerek közé beékelődő, nem állami tulajdonú csatornaszakaszokat;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2019. június 30.

 9. felhívja az  agrárminisztert, hogy vizsgálja meg az  aszálykár-elhárítási rendszer önálló pillérként történő 
beépítésének lehetőségét a  Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerbe, és az  ezzel kapcsolatos javaslatát 
terjessze a Kormány elé;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2019. április 30.

 10. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  belügyminiszter és a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara bevonásával dolgozza ki az öntözési ügynökségre vonatkozó és az önkéntes termelői öntözési közösségek 
működését elősegítő jogszabály-módosító és adminisztratív egyszerűsítési javaslatokat – beleértve az elvi öntözési 
engedéllyel, a  mezőgazdasági vízgazdálkodási információs rendszerrel, a  távmérős vízórák adatszolgáltatásával, 
valamint a közérdekű használati joggal kapcsolatos javaslatait –, és terjessze a Kormány elé;

Felelős: agrárminiszter 
belügyminiszter

Határidő: 2019. február 28.
 11. felhívja az  agrárminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere és a  belügyminiszter bevonásával mind 

a  középfokú, mind a  felsőfokú képzéshez kapcsolódóan dolgozzon ki mezőgazdasági vízgazdálkodási képzési és 
ösztöndíjas programot;

Felelős: agrárminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: 2019. február 28.
 12. felhívja az  agrárminisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával vizsgálja meg a  Szent István 

Egyetem és a  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ együttműködésében öntözésfejlesztési bemutató 
gazdaság és képzési központ kialakításának lehetőségét Szarvas városában, és nyújtson be ennek eredménye 
alapján javaslatot a Kormány elé;

Felelős: agrárminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. február 28.
 13. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  12.  pontban meghatározott öntözésfejlesztési bemutató 

gazdaság és képzési központ kialakításához szükséges 300 000 000 forint forrás biztosításáról a  központi 
költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezete javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: 2019. évben a felmerülés ütemében
 14. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara bevonásával 

az  önkéntes termelői öntözési közösségek megalakulásának elősegítése érdekében tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket működésük, beruházásaik, képzési és szaktanácsadási tevékenységük 2014–2020 közötti 
Vidékfejlesztési Programban történő támogathatósága érdekében;
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Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2019. április 30.

 15. az öntözéses gazdálkodás legmagasabb technológiai színvonalú és a fenntarthatósági célokat is teljesítő fejlesztése 
érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával vizsgálja 
meg a  talaj- és vízgazdálkodási kutatási és innovációs tématerület Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alapból történő támogathatóságának lehetőségét.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
agrárminiszter

Határidő: 2019. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1801/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
az Andrássy Emlékmúzeum megvalósításának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  Andrássy Emlékmúzeumnak − az  Andrássy Emlékmúzeum létrehozásához szükséges kormányzati 

intézkedésekről szóló 1087/2018. (III. 13.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 7.  pontja alapján 
kidolgozott − szakmai és üzemeltetési koncepciójával;

 2. egyetért azzal, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 
14408/0/A/1, 14408/0/A/2, 14408/0/A/4 és 14408/0/A/5 helyrajzi számú ingatlanok – a Korm. határozat 4. pontjától 
eltérően − az azokon fennálló terhekkel együtt kerüljenek az állam javára megvásárlásra;

 3. egyetért azzal, hogy a  Budapest belterület 14408/0/A/1, 14408/0/A/2, 14408/0/A/4, 14408/0/A/5 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlanok tulajdonjogának megszerzése az  adásvételi szerződés aláírásakor fennálló használattal 
együtt történjen azzal, hogy a  Budavári Művelődési Központ által használt ingatlanok vonatkozásában a  Magyar 
Nemzeti Múzeum mint vagyonkezelő ingyenes használatot biztosít a  Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
részére közművelődési közfeladatai ellátása érdekében az I. emeleten található helyiségek esetében 2020. március 
31. napjáig, a földszinten található helyiségek esetében 2020. december 31. napjáig.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1802/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Csata Diáksport Egyesület szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a Csata Diáksport Egyesület (bírósági nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0003595, székhelye: 

1135 Budapest, Csata u. 20.) szakmai programjának (a továbbiakban: Program) megvalósításával az egyetemi sport 
fejlesztése érdekében;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Program 
megvalósításához 2018. évben szükséges 100 000 000 forint központi költségvetési többletforrás 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, 23. Sporttevékenység támogatása 
alcím, 6. Az  olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a  sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok 
támogatására jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása jogcím javára;
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Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Program megvalósítása érdekében, a 2. pont szerinti forrás terhére 
adjon ki támogatói okiratot a  Csata Diáksport Egyesület részére elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt 
támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a költségvetési támogatás biztosítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1803/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület további működéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület (a  továbbiakban: CKKSE) további működése érdekében 

a CKKSE-nél fennálló tartozás konszolidálásához szükséges forrás biztosításával;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban 

foglaltakhoz szükséges legfeljebb 218 720 650 forint központi költségvetési forrás rendelkezésre állásáról 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági 
fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. pont szerinti forrás terhére adjon ki – az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a alapján – egyszerűsített támogatói 
okiratot a CKKSE részére elszámolási, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1804/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
A Fényeslitke–Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett beruházás kapcsán 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1389/2016. (VII. 21.) Korm. határozat visszavonásáról

A Kormány visszavonja a  Fényeslitke–Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett 
beruházás kapcsán szükséges egyes intézkedésekről szóló 1389/2016. (VII. 21.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



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 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
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	a nemzetközi klímafinanszírozásban való állandó magyar részvételről, valamint ennek keretében 
a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisaként létrehozandó Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról és a Projek

	A Kormány 1771/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló Egyezmény 2019. évi elnökségi feladatainak ellátásával kapcsolatos események megrendezéséről és az ehhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló döntésekről

	A Kormány 1773/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
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	A Kormány 1774/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről

	A Kormány 1775/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1976/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról

	A Kormány 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről

	A Kormány 1779/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	az állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörébe kerülő végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalásról és a központi költségvetést megillető fizetési kötelezettségek egységes és országos nyilvántartásának kialakítására vonatkozó ha

	A Kormány 1780/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatról történő átcsoportosításról

	A Kormány 1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1782/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1784/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a fejlesztéspolitikai intézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható költségeinek új típusú finanszírozásáról

	A Kormány 1785/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	az EFOP-2.4.1-16-2017-00004 azonosító számú („Lehetőségek egy jobb élethez – Lakhatási körülmények javítása Eperjeskén” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározot

	A Kormány 1786/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	az állami tulajdonban álló KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú („Munkahely

	A Kormány 1787/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú („Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása” című) projekt támogatásának ismételt növeléséről, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési

	A Kormány 1788/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

	A Kormány 1789/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

	A Kormány 1790/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 azonosító számú („Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1791/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Debreceni Egyetem támogatási kérelmének a VP4-11.1.-11.2.-18. azonosító számú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásáh

	A Kormány 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról

	A Kormány 1793/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Szíriában megvalósítandó magyar–lengyel közös humanitárius projekt pénzügyi forrásának biztosításáról

	A Kormány 1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

	a Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósításához szükséges további intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
	A Kormány 1796/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a külhoni magyar felsőoktatás fejlesztését és a magyar oktatók elhelyezését szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokhoz szükséges támogatás biztosításáról

	A Kormány 1797/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról

	A Kormány 1798/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Szeged megyei jogú város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

	A Kormány 1799/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Balatoni Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyoni és jogi helyzetének rendezéséről

	A Kormány 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 
1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekről

	A Kormány 1801/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	az Andrássy Emlékmúzeum megvalósításának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1802/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Csata Diáksport Egyesület szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1803/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület további működéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1804/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
	A Fényeslitke–Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett beruházás kapcsán szükséges egyes intézkedésekről szóló 1389/2016. (VII. 21.) Korm. határozat visszavonásáról
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