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Kormányrendeletek

A Kormány 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelete
a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet jogállása
1. §		
A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (a továbbiakban: Intézet) az igazságügyért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
2. §

(1) Az Intézet vezetőjét – határozott ötéves időtartamra – a miniszter nevezi ki.
(2) Az Intézet vezetőjét munkájában egy helyettes segíti.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése szerint az Intézet gazdasági szervezetének
feladatait az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el, amely ezen feladata keretében végzi
az Intézet működését támogató személyügyi és jogi szolgáltatási feladatokat is.
(4) Az Intézet működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosításáról és a létesítményüzemeltetési feladatok
ellátásáról – a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében
részletezett szolgáltatási megállapodásban foglalt tartalommal – a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
gondoskodik.
(5) Az Intézet működését támogató informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat – a belügyminiszterrel
kötött közszolgáltatási szerződés alapján – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság biztosítja.

3. §

(1) Az Intézet vezetőjét munkájában egy tiszteletbeli elnök segítheti. Az Intézet tiszteletbeli elnökét a miniszter ötéves
időtartamra bízhatja meg.
(2) A tiszteletbeli elnök közreműködik az Intézet feladatai ellátásának nemzetközi színvonalú megszervezésében,
működtetésében, ösztönzi a tapasztalatcserén alapuló kutatásokat, segíti az Intézet szakmai tevékenységének
népszerűsítését. A tiszteletbeli elnök megbízása az Intézet vezetőjének, helyettesének az Intézet vezetésével
összefüggő feladat- és hatásköreit nem érinti.

2. Az Intézet feladatai
4. §

(1) Az Intézet a hazai jogalkotás színvonalának továbbfejlesztése, nemzetközi megalapozottságának és
elismertségének növelése, a jogszabályok hatályosulásának tudományos igényű vizsgálata, a hazai jogtudományi
kutatás és oktatási tevékenység támogatása, valamint a nemzetközi jogtudományi kapcsolatok és együttműködés
elősegítése érdekében a következő feladatokat látja el:
a)
nemzetközi összehasonlító jogi kutatásokat, elemzéseket végez elsősorban Európa országainak
jogalkotási tevékenységéről, tapasztalatairól, modellértékű megoldásairól, és javaslatokat dolgoz ki
a hazai jogalkotáshoz, a Kormány jogalkotási tervéhez és a jogszabályok hatályosulásának vizsgálatához
kapcsolódóan,
b)
közreműködik a miniszter – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 111–115. §-ában foglalt – feladatainak megvalósításában,
c)
nemzetközi összehasonlító jogi kutatásokat folytat és elemzéseket készít – akár más miniszter feladat- és
hatáskörébe tartozó – jogalkotási tevékenység előkészítése, illetve jogszabály hatályosulásának vizsgálata
érdekében,
d)
szakpolitikai elemzéseket készít és publikál a sikeres, modellértékű jogalkotási megoldásokról,
e)
jogtudományi kutatásokat végez, és kutatási témaköreiben elemzéseket készít,
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f)

törekszik a nemzetközi szakmai kapcsolatok minél szélesebb körű kiépítésére, együttműködik a nemzetközi
összehasonlító joggal foglalkozó hazai és külföldi, elsősorban európai felsőoktatási és kutatóintézetekkel,
tudományos műhelyekkel,
g)
tudományos konferenciákat és egyéb rendezvényeket szervez,
h)
a jogtudomány fejlesztése érdekében kutatásokat folytat, kutatásaihoz, elemzéseihez kapcsolódóan
publikációs, kiadói tevékenységet lát el, szakmai eredményeit a nyilvánosság elé tárja,
i)
fokozatosan együttműködési hálózatot épít ki a hazai jogalkotás – mindenekelőtt az Alaptörvény –
értékeinek kutatása tekintetében.
(2) Az Intézet a miniszter által jóváhagyott éves munkatervében foglaltak szerint végzi tevékenységét. Az Intézet
az éves munkatervében nem szereplő tevékenységek ellátását a feladat költségvetési fedezetének egyidejű
biztosítása mellett végezheti.
(3) Az Intézet tevékenységét nemzeti és nemzetközi működési körben látja el.
(4) Az Intézet vezetője – az adatvédelmi követelményeknek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően – meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat,
információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2019. június 1-jén lép hatályba.
6. §		
Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) rendelet
(a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
8. §

(1) E rendelet 2. § (5) bekezdése és 6. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 1. melléklete a következő M) résszel egészül ki:
„M) Igazságügyi miniszter
A

B

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

2

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

irányítás
”

2. melléklet a 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelethez
1. Az R2. 2. melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:
(A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe
vevő központi költségvetési szervek)
„12. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet”
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A Kormány 96/2019. (IV. 25.) Korm. rendelete
a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”
(székhely: 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26–28.; cégjegyzékszám: 01-10-048355; adószám: 25150119-2-41)
gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (3) bekezdés b) pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű
gazdálkodó szervezetté minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
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 17/2019. (IV. 25.) MNB rendelete
a „Földtani Intézet” 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 „Földtani Intézet” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2019. április 26.

2. §

(1) Az emlékérme álló téglalap alakú, 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete
26,4 × 39,6 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat – az egykori Földtani Intézet – épülete Stefánia
út felőli részletének ábrázolása látható, előtérben a virágmotívumokkal díszített oromzat, háttérben az épület
tetőzetének csúcsa, a földgömböt vállaikkal tartó Atlasz figurákkal. Az emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG”
felirat, alatta két vízszintes sorban – jobbra rendezve – a „10 000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható, lent,
az ábrázolásba illesztve Szunyogh László DLA tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján egy ammonitesz fosszíliát tartalmazó kőzetdarab ábrázolása látható, a fosszília körvonalát
követve az „ammonitesz” felirattal. Az emlékérme szélén, fent, három egymás alatti sorban – jobbra rendezve –
a „FÖLDTANI”, az „INTÉZET” és az „1869” felirat, lent, bal oldalon a „2019” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel
olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2019. április 26-án lép hatályba.
		
		

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 17/2019. (IV. 25.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 17/2019. (IV. 25.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2019. (IV. 25.) MNB rendelete
a „Földtani Intézet” 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 „Földtani Intézet” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2019. április 26.

2. §

(1) Az emlékérme álló téglalap alakú, 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 27 gramm, mérete
26,4 × 39,6 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat – az egykori Földtani Intézet – épülete Stefánia
út felőli részletének ábrázolása látható, előtérben a virágmotívumokkal díszített oromzat, háttérben az épület
tetőzetének csúcsa, a földgömböt vállaikkal tartó Atlasz figurákkal. Az emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG”
felirat, alatta két vízszintes sorban – jobbra rendezve – a „2000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható, lent,
az ábrázolásba illesztve Szunyogh László DLA tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján egy ammonitesz fosszíliát tartalmazó kőzetdarab ábrázolása látható, a fosszília körvonalát
követve az „ammonitesz” felirattal. Az emlékérme szélén, fent, három egymás alatti sorban – jobbra rendezve –
a „FÖLDTANI”, az „INTÉZET” és az „1869” felirat, lent, bal oldalon a „2019” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel
olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2019. április 26-án lép hatályba.
		
		

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 18/2019. (IV. 25.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 18/2019. (IV. 25.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelete
a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Bártfai-Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 1. melléklet IX. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„
A

B

C
Tulajdonosi joggyakorlás

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

1.

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-140237

2022. december 31.

2.

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-041364

2022. december 31.

időtartamának vége

“
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Az agrárminiszter 15/2019. (IV. 25.) AM rendelete
a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes
hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet
módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és
lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban:
114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában:
1. állattartó telep korszerűsítése: a már meglévő és szakhatósági igazolással rendelkező szarvasmarha, juh, kecske,
sertés és ló állattartó telepen a képződő trágya kezelésének, tárolásának, illetve felhasználásának fejlesztésére,
az állati férőhelyek kialakítására és minőségének javítására, korszerűbb technológia alkalmazására, jó minőségű
takarmány előállításának és felhasználásának, valamint a takarmányminőség megőrzésének biztosítására, valamint
az állatbetegségek kialakulásának és terjedésének megelőzésére irányuló beruházás;
2. beruházás: a jogosult mezőgazdasági vállalkozás által eszközölt, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti tevékenység;
3. beruházás beszerzési érték: a számviteli törvény 47–48. §-a szerint meghatározott érték;
4. lízingdíj kamattámogatás: a mezőgazdasági gépek, technológiák és berendezések pénzügyi lízingje alapján
fizetendő kamat támogatása;
5. mezőgazdasági gép és technológiai berendezés: a növénytermesztésben, az állattenyésztésben és a kertészetben
alkalmazott erőgép, erőgép munkagépei, berendezései, majori gép, állattartás gépei, berendezései, valamint
szárító, pelletáló és brikettáló berendezések, zöldség-, gyümölcs- és szőlőbetakarító gép, magágykészítő gép és
technológia;
6. mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás: a mezőgazdasági vállalkozás által megvalósítandó, a saját
termelésű termék feldolgozását, forgalmazását célzó beruházás, amely nem tartozik az 5. pontban meghatározott
gépek és technológiai berendezések beszerzésével összefüggő beruházás hatálya alá, továbbá amelynek
az Európai Uniót létrehozó szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozására
és forgalmazására kell irányulnia oly módon, hogy a feldolgozás során keletkező termék is élelmezési célú
mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve az olyan tevékenységet, amely az első eladásra váró állati vagy növényi
termék előkészítéséhez szükséges; a beruházás fő célja a feldolgozási eljárások javítása, illetve észszerűsítése,
a termékek külső megjelenésének és csomagolásának javítása, illetve a melléktermékek vagy hulladékok jobb
hasznosításának vagy megsemmisítésének ösztönzése, a környezet védelme és az egészségügyi feltételek javítása;
7. mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése, ideértve
a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást, valamint az éghajlat
és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének
szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület
növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet 2. §-ában meghatározottaknak megfelelő gazdálkodás;
8. mezőgazdasági vállalkozás: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét
Magyarország területén végzi, és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban:
Támogatási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a 12. §
(1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Támogatási
törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;
9. mikro, kis- és középvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági
rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás;
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10. támogatásintenzitás: a támogatástartalom és a támogatás szempontjából elszámolható költségek
jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve;
11. támogatás szempontjából elszámolható költség: a támogatás alapjának meghatározásánál figyelembe vett, a 2. §
(2) bekezdése szerinti kamattámogatással, illetve kezességvállalással érintett hitel- és pénzügyi lízing célját képező,
2. § (1) bekezdése szerinti beruházások beszerzési értéke, ide nem értve a beszerzési érték részét képező kamatot,
valamint az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfát.”
2. §		
A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 3. §-a a következő j)–l) ponttal egészül ki:
(Nem jogosult a mezőgazdasági vállalkozás az e rendelet szerinti támogatás igénybe vételére, amennyiben:)
„j) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
k) a beruházás termelési jogok, állatok és egynyári növények beszerzésére, illetve forgótőke finanszírozására irányul;
l) a beruházás megvalósítása a kamattámogatás vagy a lízingdíj kamattámogatás iránti kérelem benyújtását
megelőzően már megkezdődött.”
3. §

(1) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 4. § szerinti támogatások igénybevételére a mezőgazdasági vállalkozás abban az esetben jogosult, amennyiben:)
„a) igazolja, hogy:
aa) őstermelő, egyéni vállalkozó, vagy jogi személy tulajdonosa vagy alkalmazottja, és rendelkezik legalább
középfokú „mezőgazdasági vállalkozó” (OKJ 32 6201 02), „ezüstkalászos gazda” (OKJ 21 6201 01), „aranykalászos
gazda” (OKJ 32 6201 01 vagy új OKJ 31 621 02), vagy mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan az Országos
Képzési Jegyzékben szereplő, legalább középfokú szakképesítéssel,
ab) belföldi székhelyű jogi személy fő tevékenységi köre az 1. § 7. pontjában meghatározott tevékenység,
ac) beruházási célú hiteligénylés esetén rendelkezik a fejlesztés megvalósításához szükséges, általános forgalmi adót
nem tartalmazó költségeinek a pénzügyi intézmény belső szabályzatának megfelelő mértékű saját erővel,
ad) a beruházással érintett mezőgazdasági üzem – az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek
jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról
szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. február 3-i
2015/220/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott módszertan szerint számolt – standard termelési
értéke (STÉ) legalább 6000 euró, és
ae) rendelkezik az általa működtetett, korszerűsítésre kerülő állattartó telep szakhatósági igazolásával
vagy az állattartás helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, amely szerint az adott állattartó telep
egy önálló állategészségügyi egységként szerepel az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásában, valamint
a nevezett címen tartott állomány hatósági, valamint szolgáltató állatorvosi felügyelete biztosított;”
(2) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 4. § szerinti támogatások igénybevételére a mezőgazdasági vállalkozás abban az esetben jogosult, amennyiben:
nyilatkozik, hogy:)
„bg) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltaknak.”

4. §		
A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kamattámogatás összege a kamat 50%-a, amennyiben a hitelhez legfeljebb a kamatmegállapítás
időpontjában érvényes háromhavi BUBOR + 2,0 százalékpontnak megfelelő kamat kapcsolódik.”
5. §		
A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 12. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A mezőgazdasági vállalkozás hitel, illetve lízingtámogatás iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem)
nyújthat be a földművelésügyi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz (a továbbiakban: járási
hivatal), amelyhez
a) hiteltámogatás iránti kérelem benyújtása esetén az 5. § szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat,
b) lízingtámogatás iránti kérelem benyújtása esetén a 10. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat, valamint
a gyártó vagy a forgalmazó cég árajánlatát
kell csatolni.
(2) A kérelmek folyamatosan, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig nyújthatóak be a járási hivatalhoz.
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(3) A járási hivatal döntést hoz arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatás
a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületre,
b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti célterületre,
c) a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti célterületre,
d) a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti célterület esetében a számviteli törvény 3. § (8) bekezdés 13. pontjában
foglaltak szerinti ügyletre
irányul.
(4) A járási hivatal a támogatási döntésekben szereplő hitel és lízing összegéről és darabszámáról – a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott célterületek szerinti bontásban – a döntés hónapját követő hónap 15. napjáig
tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).”
6. §		
A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kamatkedvezmény által megtestesített támogatástartalmat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
az 1. számú mellékletben meghatározott módszertan szerint állapítja meg, a pénzügyi intézmény által minden
hónap 20. napjáig megküldött, az alábbi adatokat tartalmazó igazolás alapján:
a) a referenciaráta kiszámításához szükséges adatok (az ügyfél minősítési kategóriája a 2008/C 14/02 bizottsági
közlemény alapján; a biztosítékokkal való fedezettség a 2008/C 14/02 bizottsági közlemény alapján; a referencia
kamatláb felára a 2008/C 14/02 bizottsági közlemény alapján);
b) a hitel vagy lízing támogatástartalmának kiszámításához szükséges adatok:
ba) a hitel vagy lízing összege,
bb) a szerződéskötéskor érvényes referenciaráta,
bc) a hitel- vagy lízingszerződés megkötésének időpontjában érvényes háromhavi BUBOR,
bd) a kedvezményes kamatláb (a hitelszerződésben szereplő kamat 50%-a, a lízingszerződésben felszámított kamat
50%-a),
be) futamidő (türelmi idővel együtt),
bf ) türelmi idő.”
7. §		
A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kamattámogatás, valamint a lízingdíj kamattámogatás az adott évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
által rendszeresített „Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről” című nyomtatvány
felhasználásával az illetékes adó- és vámhatóságtól igényelhető a 10032000-01220191-52100008 számú Szakmai
költségvetési fejezeti alszámla – Nemzeti agrártámogatások számláról.”
8. §		
A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás forrása a 2019. évben 600 millió forint.”
9. §		
A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § Ez a rendelet a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami
támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás 1.1.1.1. és 1.1.1.4. alfejezetei
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmaz.”
10. §		
A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
11. §		
A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében a „mezőgazdasági vállalkozás” szövegrész helyébe a „mikro, kis- és középvállalkozásnak
minősülő mezőgazdasági vállalkozás” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés c) pontjában a „kezességvállaló intézmény” szövegrész helyébe az „az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: kezességvállaló intézmény)”
szöveg,
c)
3. § g) pontjában az „az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” szövegrész helyébe az „a Vidékfejlesztési
Program 2014–2020” szöveg,
d)
10. § (2) bekezdésében az „az 5. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában” szövegrész helyébe az „az 5. §
(1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában” szöveg,
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e)

f)

13. § (3) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági vállalkozások
által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.)
FVM rendeletben” szöveg,
1. számú mellékletében a „2. számú melléklet 3. pontjában” szövegrész helyébe a „13. § (2) bekezdés
a) pontjában” szöveg

lép.
12. §		
Hatályát veszti a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet
a)
12. § (5) bekezdése,
b)
2., 4. és 5. számú melléklete.
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 15/2019. (IV. 25.) AM rendelethez
A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. számú mellékletének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(i’: kedvezményes kamatláb)
„a) a hitelszerződésben szereplő kamat 50%-a”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozata
a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a hazai jogalkotás színvonalának javítása, nemzetközi megalapozottságának és elismertségének
növelése érdekében a hazai jogalkotási tevékenységet támogató nemzetközi összehasonlító jogi kutatások és
elemzések készítésére, a jogszabályok hatályosulásának tudományos igényű vizsgálatára, valamint a nemzetközi
összehasonlító jogtudományi kapcsolatok és együttműködés elősegítésére hivatott Mádl Ferenc Összehasonlító
Jogi Intézet (a továbbiakban: Intézet) 2019. június 1-jei hatállyal az igazságügyi miniszter irányítása alatt álló
központi hivatalként történő létrehozásával, és elkötelezett az Intézet hosszú távú működtetése iránt;
2. az igazságügyi miniszter javaslata alapján támogatja az Intézet Budapest, belterület, 7912/1 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanban, bérleti jogviszony keretében történő elhelyezését;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2019. június 1.
3. az 1. pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – 2019. június 1-jei fordulónappal –
elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjének a 2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet címmel
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. június 1.
4. az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében, az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az Intézet elhelyezési és 2019. évi működési költségeinek fedezetéül egyszeri
átcsoportosítás útján biztosítson
a)
14 962 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium
igazgatása cím javára, valamint
b)
356 634 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Mádl Ferenc
Összehasonlító Jogi Intézet cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. az 1. és 2. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert és az igazságügyi
minisztert, hogy gondoskodjon az Intézet elhelyezésével és működésével kapcsolatos kiadásoknak a 2020. évben és
az azt követő években a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet költségvetésében a szükséges források tartós jellegű
biztosításáról 746 442 000 forint összegben, az alábbiak szerint:
a)
az 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára 29 732 000 forint beépülő jelleggel,
b)
a 2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet cím javára 716 710 000 forint beépülő jelleggel;
Felelős:
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az Intézet informatikai infrastruktúrájának
kialakítása, működtetése és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátása érdekében
a)
felhívja a pénzügyminisztert – a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter bevonásával –, hogy
a 2019. évben egyszeri átcsoportosítás útján biztosítson 60 773 000 forint forrást a XIV. Belügyminisztérium
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fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati
infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára,
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
azonnal
b)
felhívja a pénzügyminisztert – a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter bevonásával –, hogy az Intézet
hatékony működését segítő infokommunikációs szolgáltatások ellátása érdekében gondoskodjon
a 2020. évtől – bázisba épülő jelleggel – 26 354 000 forint költségvetési forrás biztosításáról a központi
költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az Intézet működéséhez szükséges
munkakörnyezet biztosításával, valamint a létesítményüzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátása érdekében
a)
felhívja a pénzügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a 2019. évben egyszeri átcsoportosítás útján
biztosítson 179 598 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság cím javára,
Felelős:
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
azonnal
b)
felhívja a pénzügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy az Intézet hatékony működését segítő
szolgáltatások tartós ellátása érdekében gondoskodjon a 2020. évtől – bázisba épülő jelleggel –
80 889 000 forint költségvetési forrás biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
8. felhívja az igazságügyi minisztert, a belügyminisztert és a pénzügyminisztert az 1. és 2. pontban meghatározott
célkitűzések megvalósításához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételére és
beszerzések lefolytatására azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési
tilalom alól.
Felelős:
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 44/2019. (IV. 25.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Uszkay-Boiskó Sándornak, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkárának e megbízatása
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására
tekintettel
– 2019. április 25-ei hatállyal –
megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

