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Kormányrendeletek

A Kormány 2/2019. (I. 22.) Korm. rendelete
az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5/A. §-ában az „átvevő
fenntartó” szövegrész helyébe az „átvevő fenntartó és – ha a fenntartóváltozást követően az alkalmazottakat
a szolgáltató, intézmény, hálózat foglalkoztatja – a szolgáltató, intézmény, illetve hálózat” szöveg lép.

2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak
2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló
275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében az „A nyilatkozat mintáját az 5. melléklet tartalmazza.
A nyilatkozat kitöltési útmutatóját” szövegrész helyébe az „A nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet − a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és az 1. melléklet 2019. február 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 2/2019. (I. 22.) Korm. rendelethez
1. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet V. pontjában foglalt táblázat
a következő 23. sorral egészül ki:

1.

(A

B

C

Központi szerv

Területi szerv

Helyi szerv)

„
23.

Kiskunhalasi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet
”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 1/2019. (I. 22.) NMHH rendelete
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló
7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6., 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.)
NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed:
a 3000 GHz-ig terjedő rádióspektrumon belüli frekvenciasávok)
„aa) frekvenciafelosztására (a továbbiakban: felosztás) rádiószolgálatok számára, valamint polgári, nem polgári és
együttes célú felhasználásra,”
2. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 9b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9b. ALD: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában foglaló rádiótávközlő
rendszer, amely lehetővé teszi a hallási fogyatékkal élők számára hallóképességük javítását;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 38a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„38a. csatornán belüli IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására
használt névleges csatornán belüli erőforrások egy részének előzetes elkülönítésével megvalósított IoT-alkalmazás;”
(3) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 61a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„61a. forgószárnyas légijármű: EASA CS-27 vagy CS-29 kategóriájú légijármű;”
(4) Az R. 2. § (1) bekezdés 78. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„78. GSM rendszer: a nemzeti szabványokban, különösen az MSZ EN 301 502, az MSZ EN 301 511 és az MSZ EN 301
908-18 szabványban meghatározott elektronikus hírközlő hálózat, ideértve az EC-GSM-IoT-t is;”
(5) Az R. 2. § (1) bekezdés 85. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„85. hallássegítő rendszer: hallássérültek által nyilvános helyen, különösen repülőtéren, vasútállomáson,
templomban és színházban használt olyan rendszer, ahol az adókészülék hanganyag-közvetítő vagy nyilvános
kihangosító rendszerhez kapcsolódik és a vevőkészüléket a hallássérült felhasználó viseli, vagy az be van építve
a felhasználó hallókészülékébe;”
(6) Az R. 2. § (1) bekezdés 86a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 86b. ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„86a. harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazás: olyan rádióalkalmazás, amelyre vonatkozóan európai uniós
jogi aktus határozza meg a frekvenciahasználat feltételeit;
86b. harmonizált szabvány: a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben meghatározott harmonizált szabvány;”
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(7) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 99a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„99a. IoT: általában olyan, használati tárgyakba beépített eszközök interneten keresztüli összekapcsolása, mely
eszközök lehetővé teszik a szóban forgó tárgyak közötti adatcserét;”
(8) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 143a. és 143b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„143a. meteorológiai helyhez kötött állomás: a meteorológiát segítő szolgálat olyan állomása, amely nem
helyváltoztatás alatti használatra szolgál;
143b. meteorológiai mozgóállomás: a meteorológiát segítő szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy
meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;”
(9) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 190b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„190b. önálló IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásától független
– ilyen, illetve GSM-szolgáltatás nyújtására nem használt csatornán megvalósított – IoT-alkalmazás;”
(10) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 197a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„197a. polgárőr szervezet: a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti polgárőr
szervezet;”
(11) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 253a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„253a. távmérő és távvezérlő rendszer: olyan rendszer, beleértve a földi, légi és vízi személyzet nélküli rendszereket
is, amelyen belül rádiófrekvenciás csatornák állnak rendelkezésre távmérésre, távvezérlésre és kétirányú
információtovábbításra;”
(12) Az R. 2. § (1) bekezdés 263. és 264. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„263. UMTS rendszer: a nemzeti szabványokban, különösen az MSZ EN 301 908-1, az MSZ EN 301 908-2, az MSZ EN
301 908-3 és az MSZ EN 301 908-11 szabványban meghatározott elektronikus hírközlő hálózat;
264. UTC: az RR 655. (WRC-15) Határozatban leírt, másodpercen (SI) alapuló időskála;”
(13) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 278a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„278a. védősávi IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt
névleges csatornán belül, annak szélén – a csatornán belüli erőforrások által nem használt részen – megvalósított
IoT-alkalmazás;”
(14) Az R. 2. § (1) bekezdés 287. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„287. WiMAX rendszer: az állandóhelyű szolgálatban olyan pont-többpont rendszer, valamint a mozgószolgálatban
olyan mozgó rádiótávközlő rendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott WiMAX-típustanúsítvánnyal
rendelkeznek;”
3. §		
Az R. 4. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„4. Frekvenciasávok felhasználási szabályai”
4. §		
Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A frekvenciasávok felhasználási szabályainak a 2. mellékletben foglaltakhoz képest szükséges további
részletezését, kiegészítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
a) az egyes alkalmazások sávhasználati feltételeit és frekvenciagazdálkodási követelményeit a 3. melléklet,
b) a nemzetközi frekvenciakoordinációs szabályokat a 4. melléklet,
c) egyes végfelhasználói állomások rádiótávközlő végberendezéseinek jegyzékét az 5. melléklet.”
5. §		
Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Ez a rendelet a 7. § (6) bekezdésében, valamint a 2., 3. és 6. mellékletben hivatkozott ERC- és
ECC-határozatokon kívül a nemzeti felosztás, illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályai tekintetében az alábbi
határozatok végrehajtását is szolgálja:
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1. ERC/DEC/(96)06: az ERC 1996. március 7-i határozata a „Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR)
összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (93)01 ERC-határozat visszavonásáról;
2. ERC/DEC/(99)16: az ERC 1999. június 1-jei határozata a „Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS)
bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról” című (96)05 ERC-határozat visszavonásáról;
3. ERC/DEC/(99)24: az ERC 1999. november 29-i határozata a „Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok
(HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról” című (96)03 ERC-határozat
visszavonásáról;
4. ECC/DEC/(01)01: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások
kivonásáról;
5. ECC/DEC/(01)02: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások
kivonásáról;
6. ECC/DEC/(02)02: az ECC 2002. március 15-i határozata a „Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek
összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (92)02 ERC-határozat visszavonásáról;
7. ECC/DEC/(02)04: az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5−42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű
szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas
műsorszóró szolgálat (űr–Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról;
8. ECC/DEC/(03)03: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre
vonatkozó Schiever Terv kezeléséről” című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról;
9. ECC/DEC/(03)05: a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak (NTFA-k) közzététele;
10. ECC/DEC/(03)06: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási
táblázatainak közzétételéről” című (97)01 ERC-határozat visszavonásáról;
11. ECC/DEC/(04)05: az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási
szabályainak elfogadásáról szóló (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16,
(96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09,
(99)10, (99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozat visszavonásáról;
12. ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. március 18-i határozata a „Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer
(ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról” című ERC/DEC/(94)02 Határozat visszavonásáról;
13. ECC/DEC/(06)10: az 1980−2010 MHz és a 2170−2200 MHz sávú állandóhelyű szolgálati és harcászati rádiórelé
rendszerekre vonatkozó, a műholdas mozgószolgálati rendszerek – beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel
kiegészítetteket is – harmonizált bevezetésének és fejlesztésének elősegítését szolgáló átmeneti rendelkezések;
14. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05,
ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;
15. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13,
ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról;
16. ECC/DEC/(08)06: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 és az ERC/DEC/(00)05
ERC-határozat visszavonásáról;
17. ECC/DEC/(08)07: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 és
az ERC/DEC/(98)24 ERC-határozat visszavonásáról;
18. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02
ERC/ECC-határozat visszavonásáról;
19. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16
ERC-határozat visszavonása;
20. ECC/DEC/(13)02: ECC-határozat a (03)02 ECC-határozat visszavonásáról;
21. ECC/DEC/(14)01: ECC-határozat a (02)07 ECC-határozat visszavonásáról;
22. ECC/DEC/(16)03: ECC-határozat a (99)17 ERC-határozat visszavonásáról;
23. ECC/DEC/(17)03: ECC-határozat az „Az Euteltracs rendszer Omnitracs végberendezéseinek az egyedi
engedélyezés alóli mentesítéséről” című ERC/DEC/(98)15 Határozat visszavonásáról.”
6. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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(5)
(6)
(7)
(8)
7. §
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Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
Az R. 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(1) Az R.
a)
2. § (1) bekezdés
aa)
14. pontjában a „mentőjármű állomás,” szövegrész helyébe a „mentőjármű állomás, meteorológiai
helyhez kötött állomás, meteorológiai mozgóállomás,” szöveg,
ab)
178. pontjában az „a hallássegítő eszközöket” szövegrész helyébe az „az ALD-ket” szöveg,
ac)
227. pontjában a „műholdak közötti” szövegrész helyébe a „műholdas szolgálatok (beleértve:
műholdak közötti” szöveg, a „műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat,” szövegrész helyébe
a „műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat),” szöveg,
ad)
278. pontjában a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló,” szöveg,
b)
6. § (1) bekezdésében a „frekvenciafelhasználási szabályokat” szövegrész helyébe a „frekvenciasávok
felhasználási szabályait” szöveg,
c)
7. § (6) bekezdésében az „ECC/DEC/(05)10 és az ECC/DEC/(13)01” szövegrész helyébe az „ECC/DEC/(05)10,
ECC/DEC/(13)01 és az ECC/DEC/(15)04” szöveg,
d)
9. § (1) bekezdésében a „frekvenciafelhasználási” szövegrész helyébe a „felhasználási” szöveg,
e)
13. § (1) bekezdés
ea)
1., 2., 4. és 5. pontjában a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló,” szöveg,
eb)
6. pontjában a „helyezéséről szóló” szövegrész helyébe a „helyezéséről szóló,” szöveg,
ec)
7. pontjában a „módosításáról szóló” szövegrész helyébe a „módosításáról szóló,” szöveg,
ed)
7a–27. és 29–36. pontjában a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló,” szöveg,
ee)
37. pontjában a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló,” szöveg, a „2011/251/EU” szövegrész helyébe
a „2011/251/EU és (EU) 2018/637” szöveg,
ef )
38–42. pontjában a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló,” szöveg,
eg)
43. pontjában a „helyezéséről szóló” szövegrész helyébe a „helyezéséről szóló,” szöveg,
eh)
44. pontjában a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló,” szöveg,
ei)
45. pontjában a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló,” szöveg, a „2015/750 bizottsági (EU) végrehajtási
határozatnak” szövegrész helyébe az „(EU) 2015/750 bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt
módosító (EU) 2018/661 bizottsági végrehajtási határozatnak” szöveg,
ej)
46. pontjában a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló,” szöveg, az „ajánlás 2. és 8. pontjának” szövegrész
helyébe az „ajánlásnak” szöveg,
f)
13. § (2) bekezdésében a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló,” szöveg
lép.
(2) Az R. 1. melléklet
a)
2. pontjában a „frekvenciafelosztási táblázat” szövegrész helyébe a „felosztási táblázat” szöveg,
b)
3.1.3.7. pontjában a „2. pont táblázatának” szövegrész helyébe a „2.2. pontban foglalt táblázat” szöveg,
c)
3.1.4. pontjában a „sorszáma” szövegrész helyébe a „hivatkozási száma” szöveg,
d)
3.2. pontjában foglalt táblázat
da)
A:1 mezőjében a „Sorszám” szövegrész helyébe a „Hivatkozási szám” szöveg,
db)
B:376 mezőjében az „a a mozgószolgálat” szövegrész helyébe az „a mozgószolgálat” szöveg,
dc)
B:599 mezőjében az „akív” szövegrész helyébe az „aktív” szöveg
lép.
(3) Az R. 2. melléklet
a)
címében a „frekvenciafelosztás és frekvenciafelhasználási szabályok” szövegrész helyébe a „felosztás és
a frekvenciasávok felhasználási szabályai” szöveg,
b)
1.3. pontjában a „felhasználási szabályokat” szövegrész helyébe a „frekvenciasávok felhasználási szabályait”
szöveg,
c)
1.9.4. pontjában az „A harmonizált” szövegrész helyébe az „Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
hivatkozással rendelkező harmonizált” szöveg,
d)
1.17. pontjában a „12.” szövegrész helyébe a „10.” szöveg
lép.
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(4) Az R. 4. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat B:8 mezőjében az „552. (WRC-12), 553. (WRC-12)” szövegrész
helyébe az „552. (Rev.WRC-15), 553. (Rev.WRC-15)” szöveg lép.
(5) Az R. 6. melléklet 1. pontjában a „feltételek” szövegrész helyébe a „feltételek és a vonatkozó dokumentumok” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az R.
a)
2. § (1) bekezdés 37., 52., 60., 111., 131. és 179. pontja,
b)
1. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat B:520 mezőjében a „légijármű-fedélzeti” szövegrész,
c)
2. melléklet
ca)
1.6.2. pontjában az „és a csak Magyarországon belüli felhasználásra biztosított” szövegrész,
cb)
1.11. pontja.
9. §		
Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.
10. §

(1) Ez a rendelet
a)
a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló
2009/766/EK határozatnak a dolgok internetére vonatkozó műszaki feltételek tekintetében történő
módosításáról szóló, 2018. április 20-i (EU) 2018/637 bizottsági végrehajtási határozatnak és
b)
az 1 452–1 492 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására
alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló (EU) 2015/750 végrehajtási
határozatnak a harmonizált 1 427–1 452 MHz és 1 492–1 517 MHz frekvenciasávra történő kiterjesztéséről
szóló, 2018. április 26-i (EU) 2018/661 bizottsági végrehajtási határozatnak
való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1–8. melléklet az 1/2019. (I. 22.) NMHH rendelethez

* Az NMHH rendelet 1–8. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_8_1NMHH_1_8melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet
ezen részei jelen Magyar Közlöny 104/1–104/337. oldalait képezik.
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 2/2019. (I. 22.) BM rendelete
a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési
elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló
16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. és 3. § tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.)
BM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.)
BM rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. §		
A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.)
BM rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelethez
„3. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

I. A felnőtt korú szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

1
2

A

B

Büntetés-végrehajtási intézet

Végrehajtási fokozat

A felnőtt korú férfi szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

3

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

4

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

5

Budapesti Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

6

Kalocsai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

7

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

8

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

9

Márianosztrai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

10

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

11

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

12

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

13

Szegedi Fegyház és Börtön

fegyház, börtön, fogház

14

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

15

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

16

Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

17

Váci Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

18

A felnőtt korú női szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

19

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön

20

Kalocsai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

21

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

22

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

23

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

24

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

II. Azon büntetés-végrehajtási intézetek, amelyekben olyan enyhébb rezsimkategóriába sorolt
fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélt is elhelyezhető, akinek engedélyezett
a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavégzés
1. Az I. pontban foglalt táblázat A:3, A:8, A:10 és A:16 mezője szerinti büntetés-végrehajtási intézet.”

2. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelethez
1. A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.)
BM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

1

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet)

4

Bács-Kiskun megye

„
a) Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
b) Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
”
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3. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelethez
1. A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.)
BM rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1

(A

B

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet)

„
5

Budapest főváros és az ország
bármelyik megyéje

a) Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
b) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
c) Budapesti Fegyház és Börtön (férfiak)
d) Szegedi Fegyház és Börtön (férfiak)
e) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
f ) Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
g) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (nők)
”
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési
állásfoglalásai és végzései

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria a 2019. január 15-én kelt
–
Knk.IV.38.254/2018. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság országos
kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 1038/2018. számú határozata,
–
Knk.IV.38.255/2018. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság országos
kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 1039/2018. számú határozata
ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmeket elutasította, a határozatokat helybenhagyta.
A határozatok megtekinthetők a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2019. január 15.
		
		

Dr. Balogh Zsolt s. k.,
a tanács elnöke

népszavazási
népszavazási
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozata
a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési
egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetés
– a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású – bevételeinek és
kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegét
az 1. melléklet szerint állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozathoz
A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összege

millió forintban
2019. év
Fejezet
I. ORSZÁGGYŰLÉS

Kiadás

2020. év*
Bevétel

Kiadás

2021. év*

Bevétel

Kiadás

Bevétel

151 737,6

12 492,1

134 571,1

12 764,7

135 535,9

13 012,9

Közbeszerzési Hatóság

2 749,9

2 672,9

2 972,5

2 895,5

3 195,5

3 118,5

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 156,7

Ebből:

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti Választási Iroda

1 110,6

1 110,6

343,5

1,0

343,5

1,0

343,5

1,0

8 713,2

8 713,2

8 763,2

8 763,2

8 788,4

8 788,4

18 655,7

3 170,7

3 670,7

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1 158,2

1 158,2

1 158,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

2 529,1

2 479,1

2 479,1

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 911,3

1 911,3

1 911,3

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
VI. BÍRÓSÁGOK
VIII. ÜGYÉSZSÉG
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 319,3

1 319,3

1 319,3

11 091,5

20,0

11 452,8

20,0

11 652,8

20,0

127 335,7

2 258,1

126 543,2

2 258,1

125 638,8

2 258,1

50 155,4

102,0

50 135,8

102,0

50 135,8

102,0

728 917,0

706 655,2

688 493,7

14 744,2

930,2

12 835,2

930,2

10 734,2

930,2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

803 057,9

51 613,1

904 132,6

51 613,1

1 231 111,2

51 613,1

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

206 221,7

32 287,0

206 402,7

32 287,0

201 027,7

32 287,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

512 846,2

38 200,1

630 528,0

38 200,1

749 772,0

38 200,1

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

773 414,3

27 149,3

759 134,8

27 149,3

751 766,9

27 149,3

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

793 892,2

58 993,3

730 839,7

58 993,3

1 128 863,8

58 993,3

1 399 756,5

110 339,4

1 595 466,5

134 256,6

1 439 604,1

131 635,7

287 255,1

6 980,7

336 013,1

6 980,7

329 859,9

6 980,7

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

1 800 754,8

10 494,0

1 442 650,1

10 494,0

702 747,1

10 494,0

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

3 495 631,4

1 039 424,8

3 581 601,5

1 039 424,8

3 478 331,6

1 039 424,8

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

128 359,3

50,0

131 556,5

50,0

82 150,4

50,0

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

192 878,9

7 128,0

220 025,1

24 910,9

218 025,1

25 436,2

955,7

7,0

955,7

7,0

955,7

7,0

Ebből:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

2 579,4

33,1

2 579,4

33,1

2 579,4

33,1

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

11 085,3

808,1

18 883,3

808,1

22 118,8

808,1

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

56 146,5

44 067,4

55 225,0

44 067,4

55 220,5

44 067,4

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

9 432,6

9 554,4

9 873,3

12 861,7

2 260,0

9 182,0

2 260,0

9 174,0

2 260,0

1 019 639,8

37 462,8

1 101 879,3

34 757,4

1 089 669,7

32 167,7

1 275 662,9

11 529 246,6

1 428 443,8

12 845 203,1

1 693 056,9

12 925 746,8

170 941,9

57 883,8

160 000,0

35 972,5

180 000,0

35 933,1
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

21 483,0

7 665,0

23 065,0

3 531,5

22 765,0

3 169,5

78 587,0

83 300,0

83 987,0

88 700,0

90 387,0

95 100,0

484 804,8

453 913,2

436 500,0

410 714,7

451 900,0

436 053,4

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

33 793,4

33 793,4

33 313,2

33 313,2

32 254,2

32 254,2

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

14 765,0

27 053,3

20 260,7

31 934,6

18 428,5

32 913,2

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
Központi alrendszer összesen

10 130,0

11 340,0

10 130,0

11 340,0

10 130,0

11 340,0

3 451 007,6

3 451 007,6

3 613 176,4

3 613 176,4

3 788 199,0

3 788 199,0

2 442 068,2

2 442 068,2

2 617 722,4

2 617 722,4

2 758 369,3

2 758 369,3

20 578 798,5

19 580 364,6

21 210 155,4

21 213 969,2

21 575 286,3

21 637 002,2

2019. év

2020. év*

2021. év*

Központi alrendszer egyenlege

-998 433,9

3 813,8

61 715,9

Helyi önkormányzatok egyenlege

-198 594,0

-418 400,1

-283 100,0

Az államháztartás egyenlege

-1 197 027,9

-414 586,3

-221 384,1

ESA-híd

399 937,0

-300 556,9

-397 640,4

Az államháztartás ESA szerinti egyenlege

-797 090,9

-715 143,2

-619 024,5

Az államháztartás ESA szerinti egyenlege a GDP
százalékában

-1,8%

-1,5%

-1,2%

	
  	
  

milliárd forintban
2019. év

2020. év

2021. év

Államadósság

30 710,6

31 270,8

31 670,2

Államadósság a GDP százalékában

69,9%

66,4%

62,7%

Eximbank nélküli államadósság a GDP százalékában

68,0%

64,5%

60,8%

*A határozat nem tartalmazza az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény alapján a – 2020-tól önálló
költségvetési fejezetként megjelenő – „Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások” fejezetet, tekintettel arra, hogy a fejezetbe még
előkészítés alatt álló beruházások kerülnek majd, így jelenleg a fejezet előirányzatai pontosan nem meghatározhatók. Szintén nem
tartalmazza a határozat a közigazgatási bíróságokról szóló törvény alapján a – 2020-tól önálló költségvetési fejezetként megjelenő –
„Közigazgatási bíróságok” fejezetet.
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A Kormány 1006/2019. (I. 22.) Korm. határozata
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/D. pontja a következő (6a)–(6c) bekezdéssel
egészül ki:
„(6a) A közbeszerzésekről szóló törvény, illetve a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló törvény
alkalmazása alóli Országgyűlés általi felmentésre irányuló kérelemről történő vélemény kialakítása tárgyában
a Nemzetbiztonsági Kabinet úgy is hozhat döntést, hogy az adott ügyben a tagok elektronikus úton vagy távbeszélő
útján közlik szavazatukat.
(6b) A Nemzetbiztonsági Kabinet akkor is határozatképes, ha a (6a) bekezdés szerinti esetben a távollévő tagok
elektronikus úton vagy távbeszélő útján közlik szavazatukat, és legalább három tag szavaz.
(6c) A (6a) bekezdés szerinti esetben a Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke a döntésről – ha a (4) bekezdés szerinti
részvételük nem biztosítható – öt napon belül tájékoztatja a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkárát, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti információs államtitkárát.”
2. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/F. pontja a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A Nemzetbiztonsági Kabinet tagja a 90/D. pont (6a) bekezdése szerinti esetben a Nemzetbiztonsági Kabinet
ülésén személyes megjelenésre nem köteles.”
3. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/F. pont (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén a külgazdasági és külügyminiszter – a 90/D. pont (6a) bekezdése szerinti
esetben személyes megjelenés hiányában is – államtitkár útján helyettesíthető.”
4. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„90/I. (1) A kabinet ülésén jelen lévők az előterjesztésről, illetve az egyéb döntést igénylő kérdésről tanácskozást
folytatnak, amelyet követően a kabinet elnöke összefoglalja a tanácskozás során elhangzottakat, és kimondja
a kabinet döntését. Ha a kabinet valamely tagja a kabinet elnöke által az előbbiek szerint kimondott döntéssel nem
ért egyet, arról szavazás megtartását kezdeményezheti. A szavazás megtartása ebben az esetben kötelező. A döntés
meghozatalára szavazattöbbséggel kerül sor, szavazategyenlőség esetén a kabinet elnökének szavazata dönt.
(2) A 90/D. pont (6a) bekezdése szerinti esetben a Nemzetbiztonsági Kabinet üléséről távolmaradó tag az egyes
napirendi pontokhoz kapcsolódó támogató vagy elutasító szavazatát az ülést megelőzően az elnöknek
megküldheti.”
5. Hatályát veszti a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 68. pontjában az „– ülésen kívül –”
szövegrész.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,
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