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III. Kormányrendeletek

A Kormány 73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelete
az agrárminiszter, valamint az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó egyes 
kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés c) és d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. és 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont aa) alpontjában és 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. és 10. §, valamint a 6. és a 7. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló  
4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állami és az  önkormányzati természetvédelmi őr szolgálati beosztási megnevezését miniszteri rendelet 
tartalmazza.”

2. §  A 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet
a) 3.  § (4)  bekezdésében a  „külön jogszabály szerinti munkaköri” szövegrész helyébe a  „miniszteri rendelet 

szerinti szolgálati beosztási” szöveg,
b) 5.  §-ában a  „Ha a  kinevezett köztisztviselő, akit természetvédelmi őri munkakörben kívánnak 

foglalkoztatni, a” szövegrész helyébe az „Azt, akit természetvédelmi őrként kívánnak foglalkoztatni, és a” 
szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében a „munkaköri” szövegrész helyébe a „szolgálati beosztási” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti a 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

2. Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 1. pont 1.1. alpont 1.1.6. pontjában a „munkakörét” szövegrész helyébe a „munkakörét, álláshelyét” szöveg,
b) 1.  pont 1.1.  alpont 1.1.8.  pontjában a „szakágazatok és munkakörök részletes megjelölése a  munkáltató” 

szövegrész helyébe a „szakágazatok, munkakörök és álláshelyek részletes megjelölése a  munkáltató szerv” 
szöveg,

c) 2. pont 2.1. alpont 2.1.2. pontjában a „munkakört” szövegrész helyébe a „munkakört, álláshelyet” szöveg,
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d) 3. pont 3.1. alpontjában a „köztisztviselői, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közszolgálati, kormányzati 
szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti” 
szöveg,

e) 3.  pont 3.5.  alpont b)  pontjában és 5.  pont 5.1.  alpont 5.1.2.  pontjában a „munkakör” szövegrész helyébe 
a „munkakör, álláshely” szöveg

lép.

3. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A jogosult állatorvos hatásköréről és a  működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) 
Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „közszolgálati jogviszonya” szövegrész helyébe a „közszolgálati, 
kormányzati szolgálati jogviszonya” szöveg lép.

4. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 22/2012. 
(II. 29.) Korm. rendelet] 1/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az elnökhelyettest – az országos főállatorvos véleménye alapján – az elnök javaslatára, határozatlan időtartamra 
a miniszter nevezi ki és menti fel.”

7. §  A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 2.  § (3)  bekezdésében az „az Áht. 9.  § f ) és g)  pontjában” szövegrész helyébe  
az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 2.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontjában” szöveg, valamint az  „az Áht. 9.  § 
h) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „javaslatot tesz a  miniszternek az  elnökhelyettesek kinevezésére, 

felmentésére,” szövegrész,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontja,
c) 2. § (4) bekezdésében az „ , állami tisztviselőjét” szövegrész.

5. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 8/C.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a  járási környezetvédelmi hatóság, 
az  önkormányzati környezetvédelmi hatóság, továbbá a  természetvédelmi hatóságként kijelölt jegyző, illetve 
főjegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket az  országos környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóság gyakorolja.”

10. §  A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a) 8/C.  § (1)  bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 9.  § 

f )–i)  pontjában” szövegrész helyébe az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a  kormány tagjai 
és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 2.  § (1)  bekezdés 
e)–h) pontjában” szöveg,

b) 8/C. § (2) bekezdésében az „az Áht. 9. § f ) és g) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés 
e) és f )  pontjában” szöveg, valamint az  „az Áht. 9.  § h)  pontjában” szövegrész helyébe az  „a Ksztv. 2.  § 
(1) bekezdés g) pontjában” szöveg

lép.
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6. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló  
362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
9.  § (2)  bekezdésében az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az  „a fővárosi és megyei 
kormányhivatal és a járási hivatal” szöveg lép.

7. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm.  rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 2.  § (1)  bekezdésében az „az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.  § f )–i)  pontjában” szövegrész helyébe az „a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a  kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1)  bekezdés 
e)–h) pontjában” szöveg lép.

13. §  A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben” 
szövegrész helyébe az  „a központi államigazgatási szervekről, valamint a  kormány tagjai és az  államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben” szöveg lép.

8. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú 
jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 
418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására 
szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 3. § a) pont af ) alpontjában a „munkakörét” szövegrész helyébe a „munkakörét, álláshelyét” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában a  „köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői, 

közalkalmazotti” szövegrész helyébe a  „közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, 
közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti” szöveg,

c) 4.  § (1)  bekezdés c)  pont cd)  alpont 2.  pontjában a „munkakör” szövegrész helyébe a „munkakör, álláshely” 
szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a „munkakört” szövegrész helyébe a „munkakört, álláshelyet” szöveg
lép.

9. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2019. (IV. 5.) MNB rendelete
az „Eötvös Loránd” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából – „Eötvös Loránd” megnevezéssel 
10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. április 8.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, 
a recéken a kétszer ismétlődő „SZABADON SZOLGÁL A SZELLEM •” szélfelirattal.

 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben az  Eötvös Collegium épülete Ménesi út felőli részletének ábrázolása 
látható. Az  emlékérme jobb oldali szélén, körvonallal határolt félköriratban az  „EÖTVÖS COLLEGIUM” felirat 
olvasható. Az  épületábrázolás alatti három sorban, középre rendezve a  „MAGYARORSZÁG” felirat, a  „10 000” 
értékjelzés és a „FORINT” felirat, az  értékjelzéstől balra a „BP.” verdejel, jobbra a „2019” verési évszám olvasható. 
A  verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a  verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló 
mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben Eötvös Loránd mellképének ábrázolása látható, háttérben – Eötvös 
Loránd kézírásával – a  gravitációs vonzás térbeli változásának 4 jellemző mennyiségét leíró képletsorral. 
Az  emlékérme szélén, bal oldalon, körvonallal határolt félköriratban az  „EÖTVÖS LORÁND 1848–1919” felirat 
olvasható, jobb oldalon Szanyi Borbála tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2019. április 8-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 12/2019. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

 

2. melléklet a …/2019. (IV. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
 

  
 

2. melléklet a 12/2019. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

Az emlékérme előlapjának képe:  

 

 

2. melléklet a …/2019. (IV. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 13/2019. (IV. 5.) MNB rendelete
az „Eötvös Loránd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából – „Eötvös Loránd” megnevezéssel 
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. április 8.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, 
a recéken a kétszer ismétlődő „SZABADON SZOLGÁL A SZELLEM •” szélfelirattal.

 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben az  Eötvös Collegium épülete Ménesi út felőli részletének ábrázolása 
látható. Az  emlékérme jobb oldali szélén, körvonallal határolt félköriratban az  „EÖTVÖS COLLEGIUM” felirat 
olvasható. Az épületábrázolás alatti három sorban, középre rendezve a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat, az értékjelzéstől balra a „BP.” verdejel, jobbra a „2019” verési évszám olvasható. A verdejelben 
legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került 
elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben Eötvös Loránd mellképének ábrázolása látható, háttérben – Eötvös 
Loránd kézírásával – a  gravitációs vonzás térbeli változásának 4 jellemző mennyiségét leíró képletsorral. 
Az  emlékérme szélén, bal oldalon, körvonallal határolt félköriratban az  „EÖTVÖS LORÁND 1848–1919” felirat 
olvasható, jobb oldalon Szanyi Borbála tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2019. április 8-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 13/2019. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 13/2019. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 13/2019. (IV. 5.) AM rendelete
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 
törvénnyel összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 28. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
5. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 26. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
6. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
13. pontjában,
a 7. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 9.  alpontjában, valamint 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 19. pontjában,
a 8. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
24. pontjában,
a 9. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
8. pontjában,
a 10. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(2) bekezdés 21. pontjában,
a 11. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3., 5., 6. és 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló  
13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosítása

1. § (1) A  védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet [a továbbiakban: 
13/1997. (V. 28.) KTM rendelet] 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Törzskönyveket – az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi  
CXII. törvény (a  továbbiakban: Infotv.) 27.  § (2)  bekezdésében meghatározott kivételekkel – bárki megismerheti, 
kérelemre a  7.  §-ban meghatározott kormánytisztviselő jelenlétében megtekintheti, tartalmáról feljegyzést 
készíthet.”

 (2) A 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet
a) 7.  §-ában a  „munkaköri feladatként megbízott köztisztviselő” szövegrész helyébe a  „megbízott 

kormánytisztviselő” szöveg,
b) 10.  § (2)  bekezdésében az  „Avtv. 20.  § (1) és (3)  bekezdéseiben” szövegrész helyébe az  „Infotv. 28.  § 

(1) bekezdésében és 29. § (3) bekezdésében” szöveg
lép.
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2. Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet módosítása

2. §  Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
a) 131. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkaköri orvosi” szövegrész helyébe az „orvosi” szöveg,
b) 160.  § (2)  bekezdésében a  „közszolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati 

jogviszonyban” szöveg
lép.

3. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

3. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi  
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében a „köztisztviselői” 
szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, közszolgálati” szöveg lép.

4. A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló  
9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosítása

4. § (1) A  Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet [a továbbiakban: 
9/2000. (V. 19.) KöM rendelet] 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  önkormányzati természetvédelmi őr esetében kizárólag az  R. 10.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
szolgálati beosztási megnevezés alkalmazható.”

 (2) A 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  természetvédelmi őr kormányzati szolgálati jogviszonyának vagy álláshelyén ellátandó feladatának 
megszűnésekor, illetve közszolgálati jogviszonyának megszűnésekor vagy munkakörének megváltozásakor bevont 
szolgálati naplókat a munkáltató szerv köteles 5 évig megőrizni.”

5. §  A 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  A 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „a munkaköri” szövegrész helyébe az „ , a beosztási okiratban, illetve a munkaköri” 

szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „foglalat” szövegrész helyébe a „foglalt” szöveg,
c) 4.  §-ában az  „A természetvédelmi őr, illetve önkormányzati természetvédelmi őr kormányzati szolgálati 

jogviszonyának, köztisztviselői jogviszonyának vagy munkakörének megszűnése” szövegrész helyébe  
az  „Az állami természetvédelmi őr kormányzati szolgálati jogviszonyának vagy az  álláshelyén ellátandó 
feladatának megszűnése, illetve az  önkormányzati természetvédelmi őr közszolgálati jogviszonyának 
megszűnése vagy munkakörének megváltozása” szöveg,

d) 5. § (1) és (2) bekezdésében a „munkaköri” szövegrész helyébe a „szolgálati beosztási” szöveg,
e) 12.  § (1)  bekezdésében az „illetve munkaköre” szövegrész helyébe az „álláshelyén ellátandó feladata, illetve 

munkaköre” szöveg
lép.

5. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló  
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

7. §  A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. §-ában, 
8. számú melléklet II.  pontjában foglalt táblázat 13. és 14.  pontjában, valamint 27. számú mellékletében foglalt 
táblázat 9. pontjában a „köztisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg lép.

6. A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosítása

8. §  A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5.  § (1)  bekezdésében a „közszolgálati 
jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szöveg lép.
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7. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

9. §  A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. 
(X. 18.) FVM rendelet 2. § 7. pontjában az „állami tisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg lép.

8. Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosítása

10. §  Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 85.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében 
a „köztisztviselője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője” szöveg lép.

9. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

11. §  A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21.  § (10)  bekezdés a)  pontjában 
a „munkakörben” szövegrész helyébe a „feladatkörben” szöveg lép.

10. Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének 
és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes 
szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati 
tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosítása

12. §  Az erdészeti szakszemélyzet és a  jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból 
való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az  erdészeti 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010.  
(V. 13.) FVM rendelet
a) 2.  § (4)  bekezdésében a  „munkakörben” szövegrész helyébe a  „munkakörben, álláshelyen ellátandó 

feladatkörben” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdésében a „munkakört” szövegrész helyébe a „feladatkört” szöveg
lép.

11. A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosítása

13. §  A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet
a) 21. § (1) bekezdésében az „az állami tisztviselő” szövegrész helyébe az „a kormánytisztviselő” szöveg,
b) 21.  § (2)  bekezdésében az  „állami szolgálati” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati”, valamint az   

„az állami tisztviselőtől” szövegrész helyébe az „a kormánytisztviselőtől” szöveg
lép.

12. Záró rendelkezések

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelethez

 1.  A 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet 1. számú melléklet III. pont (20) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) A kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony nyugdíjasnak minősülés miatti felmentéssel történő 
megszüntetése után megtartott ruházat csak a szolgálatibeosztás-jelzés nélkül viselhető.”

 2.  A 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet 1. számú melléklet I. pont (7) alpontjában az „a közszolgálati jogviszony nyugellátásra 
szerzett jogosultság miatti felmentéssel történő megszűnésének esetét kivéve:” szövegrész helyébe a  „kivéve,  
ha a természetvédelmi őr felmentésére azért került sor, mert nyugdíjasnak minősül –” szöveg lép.
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Az igazságügyi miniszter 10/2019. (IV. 5.) IM rendelete
a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f ) pontjában,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 
módosítása

1. § (1) A  közjegyzőkről szóló 1991.  évi XLI.  törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a  továbbiakban: 
Kjvhr.) „A KÖZJEGYZŐI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE” fejezete a  következő 2/A.  §-sal és az  azt 
megelőző alcím címmel egészül ki:
„(a Ktv. 17. §-ához)
2/A. § A Ktv. szerinti pályaalkalmassági vizsgálatot a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 
1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes rendeletben megjelölt szervezet az ott megjelölt szabályok szerint végzi el azzal, 
hogy a  pályaalkalmassági vizsgálat kezdeményezése iránti kérelemben a  pályázónak nem kell megjelölnie, hogy 
mely közjegyzői állásra kiírt pályázathoz szükséges a vizsgálat elvégzése.”

 (2) A Kjvhr. „A KÖZJEGYZŐ HELYETTESÍTÉSE” című fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„A KÖZJEGYZŐ HELYETTESÍTÉSE
(a Ktv. 32–37/E. §-ához)
14. § (1) A közjegyző összesen évi 60 munkanap távollétet vehet igénybe.
(2) Évi 60 munkanapot meghaladó távollétet az országos kamara elnöke különösen fontos okból engedélyezhet.
(3) A távollét az állandó vagy tartós helyettesítési megállapodásnak a területi kamara elnöksége általi jóváhagyása, 
illetve a helyettes kirendelése után kezdhető meg.
(4) Közjegyzőhelyettest, nyugalmazott közjegyzőt vagy nyugalmazott bírót akkor lehet helyettesként kirendelni, ha 
a közjegyzői kinevezés feltételeinek megfelel.
(5) Ha a  közjegyző a  bejelentett vagy engedélyezett távollét időtartamát túllépi, a  területi kamara elnöke 
visszatérésre és munkájának folytatására szólítja fel, illetve intézkedik a  helyettesítés időtartamának 
meghosszabbítása vagy új helyettes kirendelése érdekében.
15.  § (1) Ha a  közjegyző 5 egymást követő munkanapot meghaladó időtartamra szolgálati helyétől távol kíván 
maradni, ezt a  távollét kezdő és befejező időpontjának megjelölésével köteles előzetesen bejelenteni a  területi 
kamara elnökének.
(2) Ha a  közjegyzőnek nincs állandó helyettese, a  bejelentést 30 nappal a  távollét tervezett kezdőnapja előtt kell 
megtennie, és a bejelentésben a helyettes személyére is javaslatot kell tennie.
(3) Ha a  közjegyző baleset, betegség, vagy más, önhibáján kívüli ok miatt nem képes munkáját elvégezni, 
akadályoztatásáról – ha ezt egészségi állapota lehetővé teszi – haladéktalanul értesíti a területi kamara elnökét.
16.  § (1) Ha a  közjegyző helyettesítése bármely okból szükségessé válik, a  területi kamara elnöksége a  helyettes 
kirendeléséről soron kívül intézkedik.
(2) Tartós helyettes kirendelése esetén – ha a  helyettesítés nem jóváhagyott tartós helyettesítési megállapodás 
alapján történik – a területi kamara elnöksége beszerzi a kirendelni javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatát is.
(3) Ismételt kirendelés esetén a Ktv. 35. § (2) bekezdése szerinti eskütétel és aláírásminta bemutatása mellőzhető.
17. § (1) Állandó helyettesítés esetén, ha az állandó helyettes
a) közjegyző, a saját bélyegzőjét,
b) nem közjegyző, a helyettesített közjegyző bélyegzőjét
használja.
(2) Tartós helyettesítés esetén, ha a tartós helyettes
a) közjegyző, a saját bélyegzőjét,
b) nem közjegyző, a helyettesített közjegyző bélyegzőjét,
c) nem közjegyző, és a  helyettesítéssel érintett székhely betöltetlen vagy a  helyettesített közjegyzőt hivatalából 
felfüggesztették, a tartós helyettesi hivatali bélyegzőt
használja.
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18. § (1) A helyettesítés megkezdésének és befejezésének időpontját a közjegyző nyilvántartásaiban fel kell tüntetni.
(2) A helyettesítés időtartama alatt
a) készült közjegyzői okiratban,
b) hozott határozatban, végzésben, valamint
c) nemperes ügyben felvett jegyzőkönyvben
a helyettesítés tényére utalni kell.
19.  § (1) A  helyettesi jogviszony megszűnését követően, ha a  tartós helyettesítés a  területi kamara elnöksége 
által jóváhagyott megállapodás hiányában történt, a  tartós helyettes a  helyettesítés befejezését követően 
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – jegyzőkönyvvel átadja a helyettesített közjegyzőnek vagy az új közjegyzőnek
a) a közjegyzői irodában található, a helyettesítéssel összefüggő papíralapú iratokat és
b) a közjegyzői nyilvántartásokat tartalmazó adatbázisokat.
(2) A  helyettesi jogviszony megszűnésével a  tartós helyettes által átvett és készített okiratok, a  Ktv. hatálya alá 
nem tartozó közjegyzői nemperes eljárás során keletkezett iratok (a  továbbiakban: nemperes iratok) és azok 
nyilvántartásai közül a Ktv. 166. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott irat, nyilvántartás, bélyegző és egyéb 
eszköz átadására
a) a  Ktv. 34.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti helyettesítés esetén a  közjegyzői szolgálat megszűnésére vonatkozó 
szabályok,
b) a  Ktv. 34.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti helyettesítés esetén a  hivatalban lévő közjegyző iratainak levéltárba 
történő átadására vonatkozó szabályok
megfelelően irányadók.”

 (3) Hatályát veszti a Kjvhr.
a) 11. §-a,
b) 13/A. §-a,
c) 20. §-a,
d) 21. §-a,
e) 6.  mellékletében a  „Hozzájárulok, hogy személyes adataimat és az  okirat elkészítéséhez rendelkezésre 

bocsátott adatokat az eljáró közjegyző kezelje.” szövegrész.

2. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

2. §  A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Záró rendelkezés

3. §  Ez a rendelet 2019. április 15-én lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelethez
„2. melléklet a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

A hagyatéki eljárási igazolás adattartalma

 1. Az öröklésben érdekelt kérelmezőre vonatkozó adatok:
1.1. név
1.2. cím

1.2.1. ország
1.2.2. irányítószám
1.2.3. helység
1.2.4. közterület neve, jellege
1.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.2.6. emelet
1.2.7. ajtószám

 2. A hagyatéki eljárással kapcsolatos adatok:
2.1. az eljáró közjegyző neve, székhelye
2.2. a hagyatéki eljárás vagy az öröklési bizonyítvány kiállítása iránti eljárás ügyszáma
2.3. az örökhagyó Törvényben felsorolt személyes adatai
2.4. a 2.2. pont szerinti eljárás megindulásának időpontja”

Az igazságügyi miniszter 11/2019. (IV. 5.) IM rendelete
egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek 
módosításáról

A Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az  elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
1994.  évi XX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 17. pontjában, valamint a büntetések, 
az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § 
(2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, 
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában és 
1. melléklet F) pont 4. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben −,
a 3. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 
20.  pontjában, továbbá a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 1. és 4. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott 
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feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 
20.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában és 1.  melléklet F)  pont 4.  alpontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben −
a következőket rendelem el:

1. Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló  
9/1995. (III. 8.) IM rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti az  elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 8.) 
IM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „ ; a jegyzőkönyvet a bíróság pecsétjével kell ellátni” szövegrész,
b) 1. § (3) bekezdése,
c) 2. §-a és az azt megelőző alcím,
d) 3. §-a,
e) 4. §-a és az azt megelőző alcím,
f ) 8. §-a és az azt megelőző alcím,
g) 9. § (1) bekezdése.

2. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes 
értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 
11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

2. § (1) A  lefoglalás és a  büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és 
megsemmisítésének szabályairól, valamint az  elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes 
rendelet [a továbbiakban: 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet] 1.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában bűnjel a lefoglalt bűnjel és a le nem foglalt bűnjel.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 1. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Lefoglalt bűnjel a lefoglalt ingó dolog, számlapénz, elektronikus pénz vagy elektronikus adat.
(1b) Le nem foglalt bűnjel az olyan tárgyi bizonyítási eszköz, amelyet
a) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) vagy
b) a  rendőrség, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság vagy titkos 
információgyűjtést folytató szerv
a saját segédanyagainak és eszközeinek a felhasználásával hozott létre, ha annak lefoglalására nem került sor.
(1c) Le nem foglalt bűnjel a  vér-, illetve a  vizeletminta, továbbá az  élő szervezetből származó gént, sejtet vagy 
szövetet tartalmazó minta is, ha annak lefoglalására nem került sor.
(1d) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a  bűnjelet három munkanapon belül tárgyletétbe kell helyezni. 
A tárgyletétet a hatóság bűnjelkezelője kezeli.”

 (3) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hatóság legkésőbb a  lefoglalást követő harmadik munkanapon befizeti a  bűnjelkezelője letéti számlájára 
a bizonyítási eszköznek nem minősülő magyar pénzt, ideértve a  forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre 
még átváltható bankjegyet és érmét.”

 (4) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  hatóság az  érintett őrizetében hagyott bűnjel meglétét, állapotát, valamint a  bűnjel kezelésére vonatkozó 
kötelezettségek teljesítését a bűnjel és a kezelésére vonatkozó kötelezettségek jellegének megfelelő időközönként 
ellenőrzi.”

3. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 9. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az  a  büntetőeljárás eredményességét nem veszélyezteti, a  hatóság indítványra engedélyezheti a  bűnjel 
megismerését, különösen annak megvizsgálását, és engedélyezheti a bűnjelből való mintavételt
a) törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladata ellátása 
érdekében a rendőrségnek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak,
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b) tudományos vagy összehasonlító vizsgálat elvégzésére, illetve oktatási célra a  szakterületek ágazati 
követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a  meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és 
egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendeletben meghatározott szerveknek.
(5) A  hatóság a  bűnjelet indítványra a  (4)  bekezdésben meghatározott célból az  ott meghatározott szervek 
őrzésébe, illetve kezelésébe adhatja, ha
a) a lefoglalás megszüntetésének nincs helye,
b) a bűnjel értékesítésére vagy megváltására nem került sor, és
c) az nem veszélyezteti a bizonyítás, az elkobzás, illetve a vagyonelkobzás eredményességét.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a bűnjel egyes szervek őrizetébe és kezelésébe adására vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a  bűnjelkezelő az  őrzésért, illetve a  kezelésért díjazást nem 
fizet, a felmerülő őrzési, kezelési díj, illetve költség nem bűnügyi költség.”

4. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  hatóság a  le nem foglalt bűnjel létrehozásának tényét és körülményeit vagy a  le nem foglalt bűnjel 
átvételét az  eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvbe foglalja, vagy arról feljegyzést készít. E  rendeletnek 
a lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezéseit a jegyzőkönyvre és a feljegyzésre is 
megfelelően alkalmazni kell.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvben a bűnjel egyedi azonosításra alkalmas jellemzőit olyan 
részletességgel kell feltüntetni, amely megfelel a  lefoglalás céljának. Nem szükséges a vagyonelkobzás érdekében 
lefoglalt bűnjel sorszámának, illetve egyedi azonosító jelének feltüntetése, ha azt más módon – különösen 
képfelvétel útján – rögzítették.”

5. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bűnjelkezelő a  bűnjelnyilvántartó könyvet minden év október hónapjában átvizsgálja, és minden olyan 
bűnjelről, amely egy évnél hosszabb ideje van a  bűnjelraktárban, az  eljárást folytató hatóság megkeresése útján 
vagy más módon tájékozódik a  büntetőügy állásáról. Ha az  eljárás befejeződött, a  bűnjelekkel kapcsolatos 
rendelkezés beszerzése érdekében megkeresi az  eljárt hatóságot, amely a  megtett vagy folyamatban lévő 
intézkedésekről az  azt megalapozó jogszabályi rendelkezések megjelölésével 15 napon belül tájékoztatja 
a bűnjelkezelőt.”

6. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bűnjel megsemmisítését a hatóság rendeli el.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 50. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a le nem foglalt bűnjel a bizonyításra alkalmatlan, a hatóság annak megsemmisítéséről – határozat hozatala 
nélkül is – dönthet.”

7. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  lefoglalt bűnjel megsemmisítésére az  erre a  célra kijelölt bizottság jelenlétében kerül sor, amely a  bűnjelek 
megsemmisítéséről jegyzőkönyvet készít. Ha a megsemmisítést
a) a nyomozás során rendelték el, a bizottság a bűnjelkezelőből, a nyomozó hatóság és az ügyészség megbízottjából,
b) a vádemelés után rendelték el, a bizottság a bűnjelkezelőből, a bíróság és az ügyészség megbízottjából
áll.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 51. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A lefoglalt bűnjel megsemmisítésének végrehajtásában a hatóság rendelkezése szerint
a) a Harmadik Részben meghatározott szerv vagy
b) a jogszabályban szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szerv
működik közre.
(2b) A le nem foglalt bűnjel megsemmisítését
a) a hatóság vagy
b) – a hatóság rendelkezése szerint – a bűnjelkezelő, illetve a (2a) bekezdésben meghatározott szerv
hajtja végre. A  megsemmisítés végrehajtásáról jegyzőkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni, amit a  hatóság vagy 
a  (2a)  bekezdésben meghatározott szerv – ha arra korábban nem került sor, a  megsemmisítésről szóló döntéssel 
együtt – megküld a bűnjelkezelőnek.”
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8. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 78. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni arra a csomagolóanyagra, amely az (1) bekezdésben meghatározott
a) anyaggal szennyezett, vagy
b) anyagot tartalmaz, és értéktelen,
ha annak az általános szabályok szerinti kezelése nem célszerű.”

9. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 83. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eljárást folytató nyomozó hatóság)
„a) a szakértői vélemény tartalmától függően haladéktalanul előterjesztést tesz az ügyészségnek a 78. § (1) bekezdés 
a)–c)  pontjában, valamint a  78.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott dolog elkobzásának indítványozására, 
továbbá az új Be. 320. § (2) bekezdése alapján intézkedik a 78. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott dolog 
megsemmisítése érdekében.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 83. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hatóság hivatalból vagy indítványra dönthet a 78. § (1) bekezdésében meghatározott anyaggal szennyezett, 
értékkel rendelkező csomagolóanyag vagy más dolog megtisztításáról, ha ezzel a Btk. 72. § (3) vagy (5) bekezdése 
alkalmazásának lehet helye. A  megtisztítást követően a  nem szennyezett csomagolóanyagot vagy dolgot 
az általános szabályok szerint kell kezelni.”

10. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet
 1. 1. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg,
 2. 1/A. § (1) bekezdésében a „lefoglalt külföldi pénzt − kivéve az 1. § (1) bekezdésében foglalt esetet − a hatóság 

hetvenkét órán belül, de” szövegrész helyébe a „bizonyítási eszköznek nem minősülő lefoglalt külföldi pénzt 
a hatóság” szöveg,

 3. 2.  § (2)  bekezdésében, 2.  § (5)  bekezdésében, valamint 11.  § (6)  bekezdésében a „lefoglalásról” szövegrész 
helyébe a „lefoglalás foganatosításáról” szöveg,

 4. 5. § (1) bekezdésében az „Ugyanazon a településen egy” szövegrész helyébe az „Egy” szöveg,
 5. 5.  § (5)  bekezdésében a „helyi (kerületi)” szövegrész helyébe a „járási” szöveg, valamint a „megyei (fővárosi) 

főügyészségen” szövegrész helyébe a „főügyészségen” szöveg,
 6. 7.  § (1)  bekezdésében a „lefoglaláskor” szövegrész helyébe a „lefoglaláskor, a  létrehozáskor, az  átvételkor” 

szöveg,
 7. 10.  § (2)  bekezdésében a  „bűnjelről a  jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a  „lefoglalás foganatosításáról 

készített jegyzőkönyv” szöveg,
 8. 10.  § (4)  bekezdésében a  „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a  „lefoglalás foganatosításáról készített 

jegyzőkönyv” szöveg, valamint a  „jegyzőkönyvben” szövegrész helyébe a  „lefoglalás foganatosításáról 
készített jegyzőkönyvben” szöveg,

 9. 10.  § (5)  bekezdésében a „jegyzőkönyvben” szövegrész helyébe az „a lefoglalás foganatosításáról készített 
jegyzőkönyvben” szöveg,

10. 10.  § (6)  bekezdésében a  „jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe a  „lefoglalás foganatosításáról készített 
jegyzőkönyvet” szöveg, valamint a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „lefoglalás foganatosításáról készített 
jegyzőkönyv”szöveg,

11. 10.  § (7)  bekezdésében a  „jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe a  „lefoglalás foganatosításáról készített 
jegyzőkönyvet” szöveg,

12. 11.  § (1)  bekezdésében az „a lefoglalt bűnjelről – a  lefoglalásról készített jegyzőkönyv” szövegrész helyébe 
az „a bűnjelről – a lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyv” szöveg,

13. 11.  § (5)  bekezdésében a  „lefoglalásakor” szövegrész helyébe a  „lefoglalásakor, létrehozásakor vagy 
átvételekor” szöveg,

14. 13.  § (3)  bekezdésében a  „bűnjelről rendelkező határozatának” szövegrész helyébe a  „bűnjelről való 
rendelkezésének” szöveg,

15. 17.  § (2)  bekezdésében a  „10.  § szerinti jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a  „lefoglalás foganatosításáról 
készített jegyzőkönyv” szöveg,

16. 18.  § (1)  bekezdésében a „bűnjelet foglal le” szövegrész helyébe a „lefoglal, létrehoz vagy átvesz bűnjelet” 
szöveg,

17. 18. § (3) bekezdésében, valamint 21. § (3) bekezdésében a „10. § szerinti jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe 
a „lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvet” szöveg,
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18. 20/A.  §-ában a  „rendőrség” szövegrész helyébe a  „rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerve” szöveg,

19. 23.  § (1)  bekezdésében a „nem foglalt le bűnjelet” szövegrész helyébe a „nem foglalt le, nem hozott létre, 
illetve nem vett át bűnjelet” szöveg,

20. 23.  § (2) és (4)  bekezdésében és 24.  § (1)  bekezdésében a  „bűnjelet foglaltak le” szövegrész helyébe 
a „lefoglaltak, létrehoztak vagy átvettek bűnjelet” szöveg,

21. 24. § (2) bekezdésében a „bűnjelet is foglaltak le” szövegrész helyébe a „lefoglaltak, létrehoztak vagy átvettek 
bűnjelet” szöveg,

22. 29.  §-ában a „selejtezhetők, ha a  bűnjelről” szövegrész helyébe a „selejtezhetők, ha a  lefoglalt bűnjelről” 
szöveg,

23. 51. § (3) bekezdésében a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv vagy feljegyzés” szöveg,
24. 79. §-ában, 82. § (1) bekezdésében, 86. § (1) bekezdésében a „78. § (1) bekezdés a)–d) pontjában” szövegrész 

helyébe a „78. § (1) és (2) bekezdésében” szöveg,
25. 86.  § (3)  bekezdésében a  „78.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában” szövegrészek helyébe a  „78.  § (1) és 

(2) bekezdésében” szöveg,
26. 80.  §-ában a „78.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában” szövegrészek helyébe a „78.  § (1) és (2)  bekezdésében” 

szöveg, valamint a „felsorolt, lefoglalt anyagot vagy készítményt” szövegrész helyébe a „felsorolt, lefoglalt 
dolgot” szöveg,

27. 81.  §-ában a „78.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában felsorolt, lefoglalt anyagot vagy készítményt” szövegrész 
helyébe a „78. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt, lefoglalt dolgot” szöveg,

28. 84.  § (1)  bekezdésében a „78.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott anyagnak minősülő bűnjelet” 
szövegrész helyébe a „78.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában és a  (2)  bekezdés a)  pontjában felsorolt dolgot” 
szöveg,

29. 84.  § (2)  bekezdésében a „78.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában felsorolt, lefoglalt anyag vagy készítmény” 
szövegrész helyébe a „78. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt, lefoglalt dolog” szöveg,

30. 85.  §-ában a „78.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában felsorolt, elkobzott anyag vagy készítmény” szövegrészek 
helyébe a  „78.  § (1) és (2)  bekezdésében felsorolt, elkobzott és a  lefoglalás megszüntetését követően 
megsemmisíteni rendelt dolog” szöveg és

31. 86. § (2) bekezdésében a „78. § (1) bekezdés a)–d) pontjában felsoroltaknak” szövegrész helyébe a „78. § (1) és 
(2) bekezdésében felsorolt dolgoknak” szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti a 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet
1. 5. § (4) bekezdésében az „(a továbbiakban: rendőrség)” szövegrész,
2. 50. § (2) bekezdésében az „a törvény szerint” szövegrész,
3. 51. § (1) bekezdésében az „– az erre a célra kijelölt bizottság jelenlétében –” szövegrész és
4. 86. § (5) bekezdése.

3. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

12. §  A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 52. §-ában a „39. § (2) bekezdésében meghatározott” 
szövegrész helyébe a „bíróság nevére nyitott központosított beszedési” szöveg lép.

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

13. §  A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről 
szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 12.  § (2)  bekezdésében a  „hivatásos, közalkalmazotti vagy kormányzati” 
szövegrész helyébe a „hivatásos vagy rendvédelmi igazgatási” szöveg lép.
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5. A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben  
hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 
9/2018. (VI. 11.) IM rendelet módosítása

14. §  A fogva tartott személy esetében a  büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a  büntetőügyekben hozott határozatok 
végrehajtása során a  bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet] 143. §-a a következő (3)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: 
Avt.) 29. § (1) bekezdés i)–k), m)–n) és p) pontja szerinti esetekben a végrehajtható okiratot (a továbbiakban: alap 
megkeresés) – az Avt. 131/A. § (1) bekezdése alapján –
a) a  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés megfizetése önkéntes teljesítésének elmaradása esetén 
a pénzbüntetésből meg nem fizetett összeg behajtása érdekében,
b) a Bv. tv. 318. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az elkobzás végrehajtása érdekében,
c) a vagyonelkobzás végrehajtása érdekében,
d) az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az  elektronikus adat eltávolításával elrendelt 
végrehajtása érdekében, azzal, hogy a 70. § nem alkalmazható,
e) a bűnügyi költség megfizetése önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a meg nem fizetett összeg behajtása 
érdekében, annak megjelölésével, hogy a behajtás során befolyt összeget a végrehajtást kérő milyen számlaszámra 
kéri utalni,
f ) a  büntetőügyben kiszabott rendbírság, valamint az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele 
kötelezettségének elmulasztása miatt kiszabott pénzbírság megfizetése önkéntes teljesítésének elmaradása esetén 
a meg nem fizetett összeg behajtása érdekében,
g) a  polgári eljárás során vagy a  közjegyző által kiszabott pénzbírság önkéntes teljesítésének elmaradása esetén 
a meg nem fizetett összeg behajtása érdekében,
h) az  alapos végrehajtási kifogás esetén a  végrehajtót az  állam felé terhelő befizetési kötelezettség önkéntes 
teljesítésének elmaradása esetén a meg nem fizetett összeg behajtása érdekében,
i) a bíróság által elrendelt zár alá vétel végrehajtása érdekében,
j) az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének az  elektronikus adat eltávolításával történő 
végrehajtása érdekében
az a  bíróság állítja ki és küldi meg az  állami adó- és vámhatóságnak, amelynek a  GH-ja a  végrehajtás érdekében 
intézkedni köteles.
(4) Az Avt. 29. § (1) bekezdés j) és k) pontja szerinti esetekben az alap megkeresést – az Avt. 131/A. § (1) bekezdése 
alapján –
a) a  büntetőügyben kiszabott rendbírság megfizetése önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az  azt kiszabó 
ügyészség, illetve nyomozó hatóság,
b) a  büntetőeljárásban, a  Bv. tv. alapján, illetve polgári peres vagy nemperes eljárásban elrendelt elővezetéssel 
felmerült költség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a 91. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerint intézkedésre 
kötelezett szerv
állítja ki a meg nem fizetett összeg behajtása érdekében és küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak.
(5) Az Avt. 125/A. § (2) bekezdése és 125/B. § (2) bekezdése alapján a (3) és (4) bekezdés szerinti alap megkereséshez 
a büntetést, az intézkedést, a vagyoni kényszerintézkedést, a vagyoni jogkövetkezményt megállapító, végrehajtható, 
illetve további jogorvoslattal nem támadható határozatot mellékelni kell, azzal, hogy a  bíróság az  ügydöntő 
határozat esetén az e rendeletben meghatározottak szerinti alaki követelményekkel kiállított jogerősítési záradékkal 
ellátott rendelkező részt, egyéb esetben a véglegessé válási záradékkal ellátott határozat kiadmányt küldi meg.
(6) Elektronikus adat ideiglenes vagy végleges eltávolítása esetén az (5) bekezdésben meghatározottakon túl az alap 
megkereséshez a határozat egy további példányát is mellékelni kell, amelyre a bíróság a 110. § (2) bekezdése szerinti 
felhívást vezet, vagy a határozathoz ilyen felhívást csatol.
(7) 2018. december 31-ét követően az Avt. szerint lefolytatandó eljárásokban e rendelet
a) 53.  § (2)  bekezdésének, 56.  § (1)  bekezdésének, 68.  § (3)–(4)  bekezdésének és (5)  bekezdés a)  pontjának, 84.  § 
(3) és (5) bekezdésének, 92. § (1) és (2) bekezdésének, 110. § (2) és (4) bekezdésének, 111. § (4) bekezdésének, 136. § 
(2) bekezdés b) pontjának és (5) bekezdésének alkalmazásában a törvényszéki végrehajtói ügykezelői iroda alatt,
b) 71. §-ának és 110. § (3) és (6) bekezdésének alkalmazásában a törvényszéki végrehajtó alatt
az állami adó- és vámhatóságot kell érteni.
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(8) A  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés esetén, ha az  állami adó- és vámhatóság a  követelés 
behajthatatlanságáról küld értesítést, a  behajtást kérő bíróság a  végrehajtás megszüntetése érdekében 
haladéktalanul intézkedik a végrehajtási kérelem visszavonására irányuló megkeresés kiállításával és megküldésével 
az állami adó- és vámhatóságnál, majd ezt követően a behajtást kérő bíróság GH-ja az 53. § (3) bekezdése szerint 
jár el.
(9) Ha a  (3)  bekezdés és a  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti alap megkeresés megküldését követően a  végrehajtás 
alapját képező követelés
a) tekintetében a  bíróság vagy – bűnügyi költség esetén – az  ügyészség halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett, vagy
b) végrehajtását a  bíróság, illetve az  igazságügyért felelős miniszter felfüggesztette, elhalasztotta vagy 
félbeszakította,
a behajtást kérő a végrehajtás szüneteltetése érdekében az erről szóló határozatot, illetve az igazságügyért felelős 
miniszter döntéséről szóló tájékoztatást haladéktalanul megküldi – a  végrehajtási ügyszámra hivatkozással – 
az állami adó- és vámhatóságnak.
(10) Ha a  (3)  bekezdés és a  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti alap megkeresés megküldését követően a  végrehajtás 
alapját képező követelés alól a  kötelezett a  13.  § (2)  bekezdésében meghatározott eljárás keretében felmentés 
vagy eljárás megszüntetése, továbbá kegyelem vagy a  bűnügyi költség, illetve rendbírság elengedése okán 
mentesült, vagy annak mértéke megváltozott, a  behajtást kérő haladéktalanul intézkedik a  végrehajtási kérelem 
módosítása, illetve visszavonása iránt, és az erre irányuló megkereséshez mellékeli az erről szóló határozatot, illetve 
az igazságügyért felelős miniszter döntését.”

15. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 84. § (1) bekezdésében a „központosított beszedési számlájára” szövegrész helyébe 
az  „előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szöveg és a  „központosított beszedési számlaszámról” szövegrész 
helyébe az „előirányzat-felhasználási keretszámlaszámról” szöveg lép.

6. Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó 
szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosítása

16. §  Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a  büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról 
szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet [a továbbiakban: 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet] 17.  §-a a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  megismerést az  arra jogosulttal egyeztetett más módon kell biztosítani, ha az  ügyirat megismerésének 
valamely módja törvénysértő lenne, vagy az az ügyirat jellegére tekintettel lehetetlen.”

17. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 16. § (2) bekezdésében az „ügyészég” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

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

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter



1928 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 59. szám 

A pénzügyminiszter 4/2019. (IV. 5.) PM rendelete
a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési 
hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító 
igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. § (1) A  magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési 
hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító 
igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  biztosító a  kockázatviselést tanúsító, az  (1)  bekezdésben meghatározott valamely igazolóeszközt 
gépjárművenként egyedileg előállítja, és a  kockázatviselés teljes időtartamára – késedelmes díjfizetés esetén 
a  késedelemre való tekintettel –, akár a  biztosításközvetítői tevékenysége keretében eljáró függő vagy független 
biztosításközvetítő közreműködésével az  üzemben tartó rendelkezésére bocsátja. A  rendelkezésre bocsátás 
történhet papír alapon vagy – erre vonatkozó megállapodás alapján – az  igazolóeszköz elektronikus képi 
formájának elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátásával.”

 (2) Az R. 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  zöldkártya mint igazolóeszköz elektronikus képi formájának az  üzemben tartó részére elektronikus úton 
történő rendelkezésre bocsátása esetén a  biztosító és a  közreműködő biztosításközvetítő felhívja az  üzemben 
tartó figyelmét arra, hogy a  zöldkártya kizárólag zöld papírra nyomtatva alkalmas a  kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására. Az  üzemben tartó kérése alapján a  biztosító a  zöldkártyát 
az elektronikus út mellett papír alapon is díjmentesen rendelkezésére bocsátja.”

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 132/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Szentpéteri Zoltánt 2019. május 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-2/2019.

A köztársasági elnök 133/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Krajkó Zsuzsannát 2019. szeptember 28-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-3/2019.

A köztársasági elnök 134/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel Siposné dr. Takács Ágnest 2019. október 23-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-4/2019.
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A köztársasági elnök 135/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Oláhné dr. Oláh Editet 2019. október 25-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-5/2019.

A köztársasági elnök 136/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Kurta Jánost 2019. október 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-6/2019.

A köztársasági elnök 137/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Szabó Ágotát 2019. október 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-7/2019.
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A köztársasági elnök 138/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel Kemecseiné dr. Hársfalvi Klára Annát 2019. október 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-8/2019.

A köztársasági elnök 139/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Serák Istvánt 
a 2019. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-9/2019.

A köztársasági elnök 140/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Czinkné dr. Arató Zita 
Erzsébetet 2019. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-10/2019.
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A köztársasági elnök 141/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ölbei Anitát 
2019. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-11/2019.

A köztársasági elnök 142/2019. (IV. 5.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rózsa Erikát 
2019. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. március 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01556-12/2019.

A köztársasági elnök 143/2019. (IV. 5.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/159/3/2019. számú előterjesztésére – Fain Bojan (születési 
hely, idő: Újvidék [Jugoszlávia], 1981. március 3.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2019. február 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 4.

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

KEH ügyszám: KEH/01128-3/2019.
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A köztársasági elnök 144/2019. (IV. 5.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/159/3/2019. számú előterjesztésére – Fain Mihajlo (születési 
hely, idő: Zimony [Szerbia és Montenegró], 2005. május 20.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2019. február 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 4.

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

KEH ügyszám: KEH/01128-4/2019.

A köztársasági elnök 145/2019. (IV. 5.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/159/3/2019. számú előterjesztésére – Fain Kalina (születési 
hely, idő: Zimony [Szerbia], 2009. május 13.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2019. február 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 4.

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

KEH ügyszám: KEH/01128-5/2019.
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A Kormány 1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 3 515 550 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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 

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 515 550 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K6 Beruházások 3 450 150 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
368239 3 Waclaw Felczak Alap

K3 Dologi kiadások 400 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
forintban

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

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

hatása
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 3 450 150 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
368239 3 Waclaw Felczak Alap 65 400 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 3 515 550 000 3 515 550 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár 1 eredeti példány
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A Kormány 1184/2019. (IV. 5.) Korm. határozata
a „Budapest 2019 – Európa sportfővárosa” programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejlesztésével 
összefüggő intézkedésekről

A Kormány – a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslatára –
 1. támogatja Budapest Főváros Önkormányzatának a „Budapest 2019 – Európa sportfővárosa” programhoz kapcsolódó 

családi sportparkok fejlesztésére irányuló projektnek a 2019. évben történő megvalósítását;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és 
a  fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoportjának a  11. Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott 
fejlesztések támogatása jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével gondoskodjon 

a  Kormány részére bemutatott előterjesztésben szereplő hét családi sportpark megvalósításához szükséges 
2  159  000 000 forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléket XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 
11. Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 4. egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 3. pont szerinti költségvetési forrás terhére a Fővárosi 

Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság részére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  § hatálya 
alá tartozó – vissza nem térítendő egyedi költségvetési támogatást nyújtson az  1.  pont szerinti fejlesztések 
megvalósításához, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó, az  1.  pont 
szerinti fejlesztéssel kapcsolatban 2019. március 1. napjától felmerült költségek elszámolhatóságát rögzítő 
támogatói okirat alapján, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal

 5. felkéri a  Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy értékelje az  1.  pont szerinti fejlesztések első évének működési 
tapasztalatait, és készítsen javaslatot egy hosszú távú, átfogó fővárosi sportparkfejlesztési programról;

 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az 5. pont alapján – a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának 
javaslata alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  fővárosi sportparkfejlesztési program hosszú távú 
megvalósításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1185/2019. (IV. 5.) Korm. határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében előkészített egyes beruházások 
megvalósításának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  egyetért a  Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében előkészített 36 sportparkberuházásnak 

programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával;
 2.  az  1.  pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében a  Beruházási Ügynökség által a  Beruházási Ügynökség 

által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti 
kötelezettségvállalási keret terhére vállalható kötelezettség összegét 481 840 715 forintban határozza meg;

 3.  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 1.  melléklet 
XLIII.  Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházásokkal kapcsolatos kiadások címét
a) a 2. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások alcímmel, valamint
b) a 4. Programszerű magasépítési beruházások alcímmel és az  alcímen belül az  1. Sportpark beruházások 

jogcímcsoporttal
egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4.  az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 511 840 715 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1185/2019. (IV. 5.) 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

357373 39 Kültéri sportparkok fejlesztése
K6 Beruházások -481 840 715

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
3 Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

377240 1 A Beruházási Ügynökség működésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -30 000 000

379328 2 A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások
K3 Dologi kiadások 30 000 000

4 Programszerű magasépítési beruházások
379340 1 Sportpark beruházások

K6 Beruházások 481 840 715

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

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

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

357373 39 Kültéri sportparkok fejlesztése -481 840 715

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 511 840 715 511 840 715

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1186/2019. (IV. 5.) Korm. határozata
a Puskás Kiállítási Központ megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Puskás Aréna (korábbi elnevezéssel: új Puskás Ferenc Stadion) részeként megvalósuló Puskás 

Kiállítási Központot (a továbbiakban: Központ) – ideértve az  ahhoz szükséges kiállítástervezési, kiállítási eszközök 
beszerzésére irányuló, valamint belsőépítészeti és kiállításkivitelezési feladatok ellátását is – a  Puskás Aréna 
épületének véglegessé vált építési engedélye és kivitelezési tervei alapján a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) valósítsa meg;

 2. egyetért azzal, hogy a Központ 2020. május 31-ig kezdje meg működését;
 3. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti feladatokat a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi 

sportpályázatokért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) irányítsa;
 4. egyetért azzal, hogy a  Központ kiállítás-szakmai alapelveit és programját a  kormánybiztos – a  Közalapítvány 

főigazgatójával együttműködésben – határozza meg;
 5. egyetért azzal, hogy a  Központ megvalósításához szükséges tervek jóváhagyását és véleményezését 

a kormánybiztos munkaszervezetét jelentő KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság végezze;

 6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont 
szerinti feladatok ellátásához
a) a  2019. évben – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 

szükséges 2 400 000 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 42. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 
támogatása jogcímcsoport, 2. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 
szakmai feladatainak támogatása jogcím,

b) a  2020. évben – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 
szükséges 1 500 000 000 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezete

javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon támogatási szerződés megkötéséről 

a  Közalapítvánnyal a  felhasználás és utólagos elszámolás feltételei, valamint a  műszaki tartalom és az  ütemezés 
rögzítésével a 6. pontban biztosított forrás terhére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



1940 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 59. szám 

A Kormány 1187/2019. (IV. 5.) Korm. határozata
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló  
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat 2. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
(Az 1. pontban meghatározott tilalmak nem vonatkoznak)
„i) az Országos Atomenergia Hivatal beszerzéseire.”

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1188/2019. (IV. 5.) Korm. határozata
a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét 
képező egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló  
1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét képező 
egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló 1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) a következő 5. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a  Nemzeti Várprogram részét képező egri vár állagmegóvási munkáinak elvégzése 
érdekében a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Célelőirányzatok alcím, 90. Nemzeti Várprogram jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére a  2020. évre 
vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátját az  Áht. 36. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott 
összegen felüli további, a 4. pont szerinti összegben állapítja meg.”

 2. A  Korm. határozat 3. pontjában a „támogatás biztosítása szükséges;” szövegrész helyébe a „támogatás biztosítása 
szükséges az egri Dobó István Vármúzeum részére;” szöveg lép.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozata
a Magyar Kézilabda Szövetség 2019. évi működési támogatásának biztosításáról, valamint a kézilabda 
sportág kiemelt fejlesztéseinek támogatásáról

A Kormány
 1. a  kézilabda sportág kiemelt jelentőségére figyelemmel egyetért a  Magyar Kézilabda Szövetség (a  továbbiakban: 

Szövetség) 2019. évi szakmai programjának és a hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájának a  támogatásával, és 
ennek keretében
a) a Szövetség

aa) 2019. évi szakmai feladataihoz és azzal összefüggő működési költségeihez,
ab) határon túli magyar kézilabdasport fejlesztési feladatainak támogatásához,

b) a Szövetség által koordinált kiemelt fejlesztések sportcélú infrastruktúra-feltételeinek biztosításához, valamint
c) a Szövetség egyes tagszervezeteinek konszolidációjára
nyújtandó költségvetési támogatás biztosításával;

 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 XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcímet a 36. Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása 
jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pont a) alpont 
aa)  pontja szerinti támogatási cél megvalósításához szükséges 1 680 000 000 forint központi költségvetési forrás 
rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 36. Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  pont 

a) alpont ab) pontja szerinti támogatási cél megvalósításához szükséges 220 000 000 forint központi költségvetési 
többletforrás rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek 
akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 5. egyetért azzal, hogy az  egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 

1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 1.  mellékletében foglalt táblázat alapján 
a „Hévízi kézilabda fejlesztése” megnevezésű fejlesztésre biztosított, ugyanakkor fel nem használt és a  központi 
költségvetés részére visszafizetett 500 000 000 forint az 1. pont b) alpontja szerinti támogatási cél megvalósításához 
kerüljön felhasználásra;

 6. az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és 
fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím 
javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pont b) alpontja 

szerinti támogatási cél megvalósításához – az 5. pont szerinti forráson felül – szükséges 633 157 776 forint központi 
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költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények 
fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 
jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  pont 

c)  alpontja szerinti támogatási cél megvalósításához szükséges 300 000 000 forint központi költségvetési 
többletforrás rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 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
 9. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  3. és 4.  pont alapján biztosított forrás terhére a  Szövetség 

részére, a  6. és 7.  pont alapján biztosított forrás terhére a  2.  mellékletben foglalt táblázat 2–17. sorában felsorolt 
szervezetek részére, továbbá a 8. pont alapján biztosított forrás terhére a 2. mellékletben foglalt táblázat 18. sorában 
meghatározott szervezet részére adjon ki támogatói okiratot, elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt 
támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3–4. és a 6–8. pont teljesülését követően azonnal

 10. visszavonja a Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat „Hévízi kézilabda fejlesztése” megnevezésű sorát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 000
358506 40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -500 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

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

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 500 000 000
358506 40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása -500 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 500 000 000 500 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 eredeti példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

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

2. melléklet az 1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozathoz

A B

1. Szervezet neve Nyilvántartási szám/törzskönyvi azonosító

2. Tura Város Önkormányzata 730556

3. Hajdúnánás Sportklub 09-02-0000938

4. Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cg.04-09-005619

5. Csenger Városi Kézilabda és Sport Club 15-02-0001086

6. Vác Város Kézilabda Sportjáért Közalapítvány 13-01-0002480

7. PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság Cg.01-09-698537

8. Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 02-02-0000165

9. Bajnok Diák-Sportegyesület 19-02-0001701

10. Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület 01-02-0001196

11. Mohácsi Torna Egylet 1888 02-02-0000206

12.
Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport 
Egyesület

01-02-0010776

13. Komárom Városi Sportegyesület 11-02-0000228

14. Úrkúti Sportkör 19-02-0000972

15. Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület 03-02-0002946

16. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cg.15-09-073719

17. Éles Kézilabda Iskola Sportegyesület 19-02-0003100

18. FTC Kézilabdasport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cg.01-09-699203

A miniszterelnök 38/2019. (IV. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a honvédelmi miniszter javaslatára

Németh Gergelyt

– 2019. április 1-jei hatállyal –

a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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