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III. Kormányrendeletek

A Kormány 208/2019. (VIII. 26.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási  
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

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 Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„b) 23. sora szerinti beruházások, valamint a  8. sor szerinti beruházások közül a  Sopron 7213/1 helyrajzi számú 
ingatlanon megvalósuló „Fedettuszoda-építés” projekt építési műszaki ellenőre és beruházás-lebonyolítója,”
(kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.)

2. §  A Rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § A  Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 208/2019. (VIII. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 
6. § (1) bekezdés b) pontját a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

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

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

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelete
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével 
összefüggésben, valamint jogharmonizációs szempontok alapján egyes műszaki szabályozási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1., 4., 6., 10. alcím, valamint a  9., 11., 18., 22. és 24–25.  § tekintetében a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi 
LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  haditechnikai termékek gyártásának és a  haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről 
szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2. és 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím, valamint a  7., 10., 12., 16., 19., 21., 23., 26. és 28.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § 
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6.  § tekintetében a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13–15.  § tekintetében a  mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15.  § (4) és (6)  bekezdésében, valamint a  termékek 
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. § tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–d) pontjában, valamint 
a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (3)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján kapott 
felhatalmazás alapján,
a 27. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 15.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
a) 7. § (7) bekezdése,
b) 7/A. § (2) bekezdése,
c) 9. §-a,
d) 4. és 6. számú melléklete.

2. A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások 
nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosítása

2. §  A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a  haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 
32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  3.  § (5)  bekezdése a  hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási 
előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i  
(EU) 2015/2403 bizottsági rendelet I. mellékletében foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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3. §  A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a  haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról 
szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 3.  § (5)  bekezdésében a  „fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. 
(VIII.  31.) Korm. rendelet 21. számú mellékletében” szövegrész helyébe a „hatástalanított tűzfegyverek végleges 
működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások 
meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendeletben” szöveg lép.

3. A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, 
javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának 
műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a  gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, 
javításának, a  belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-
biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet
a) 2. §-a,
b) 3. § (1), (3)–(5) és (7) bekezdése,
c) 5. és 6. §-a és
d) 8. § (3) bekezdése.

4. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló  
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosítása

5. §  Hatályát veszti a  gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) 
NFGM rendelet 9–11. §-a.

5. Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények 
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek 
tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosítása

6. § (1) Az  iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének 
különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet [a továbbiakban: 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet] 6.  § 
(1) bekezdésében az „Az Msztv.” szövegrész helyébe az „A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 
2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.)” szöveg lép.

 (2) Az  5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat A:14 mezőjében az  „az egyes gázfogyasztó 
készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály” szövegrész helyébe az  „a gáz 
halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a  2009/142/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az  iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények 
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek 
tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 9. §-a és 1. melléklete.

6. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról 
szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása

8. §  Hatályát veszti a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról 
szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 9. alcíme.

7. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása

9. §  Hatályát veszti a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 12. §-a, 16. § (4) és (5) bekezdése, 
19. § (2) és (3) bekezdése, valamint 11. alcíme.
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10. §  Hatályát veszti a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 17. és 18. §-a és 19. § (1) bekezdése.

8. Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági 
követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 
módosítása

11. § (1) Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről 
és a  Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 8.  § (6)  bekezdésében a „veszélyes 
áruk szállítására vonatkozó hatályos előírások” szövegrész helyébe a „Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról 
szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a  belföldi alkalmazásának egyes 
kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak, a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról 
szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 
szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak és a  Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, 
valamint a  belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak 
(a továbbiakban: veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírások)” szöveg lép.

 (2) Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről 
és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 23. § (1) bekezdésben az „az MSZ EN 
1440 [LPG-berendezések és -tartozékok. Szállítható, újratölthető LPG-palackok időszakos ellenőrzése]” szövegrész 
helyébe az „az MSZ EN 1440, valamint az MSZ EN 16728” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az  egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági 
követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 2. § 13. pontja.

12. §  Hatályát veszti az  egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági 
követelményekről és a  Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet „4. Hatósági 
felügyelet, engedélyezési eljárások” alcíme, 13. § (2) bekezdése és 24. §-a.

9. A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet módosítása

13. §  A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet [a továbbiakban: 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az olyan készülékre, amelyet a nem automatikus működésű mérleg magában 
foglal, vagy a nem automatikus működésű mérleghez külön van csatlakoztatva, azonban mérésre nem használható.
(2a) E rendelet hatálya – az 5. § (5) és (6) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdésében és a 8. § (3) bekezdésében foglaltak 
kivételével – nem terjed ki az  1.  § (3)  bekezdés g)  pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus 
működésű mérlegekre.”

14. §  A 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet 2.  melléklet 4. rész 4.5.1.  pontjában, 5. rész 5.6.1.  pontjában, 6. rész 
6.5.1. pontjában és 3. melléklet 2. pontjában a „határozatban” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti a  19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet 12.  § (3)  bekezdésében a „19.  §-nak megfelelően” szövegrész és 
V. fejezete.

16. §  Hatályát veszti a 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet 17–25. §-a és 27. §-a.

10. A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek 
forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 
23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet módosítása

17. §  Hatályát veszti a  meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek 
forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 23/2016. (VII. 7.) 
NGM rendelet IV. fejezete.
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11. A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet módosítása

18. §  Hatályát veszti a  felvonók és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet V. fejezete.

19. §  Hatályát veszti a  felvonók és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet 17. alcíme, 19–21. alcíme és 24. alcíme.

12. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és 
védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet módosítása

20. §  Hatályát veszti a  potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és 
védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet V. fejezete.

21. §  Hatályát veszti a  potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és 
védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet 14–16. alcíme, 18–22. alcíme 
és 25. alcíme.

13. A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet módosítása

22. §  Hatályát veszti a  mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet 15. és 16. 
alcíme.

23. §  Hatályát veszti a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet 18–23. §-a és 
26. §-a.

14. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 
tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet módosítása

24. §  A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 
44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megfelelőségértékelő szervezet
a) a  nyomástartó berendezések és rendszerek tekintetében a  41. és 42.  §, továbbá a  3.  melléklet 3.1.2. és 
3.1.3. pontja szerinti feladatok,
b) az egyszerű nyomástartó edények tekintetében a 6. melléklet 3.2. pontja és 7. melléklete szerinti feladatok
ellátására jelölhető ki.”

25. §  Hatályát veszti a  nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 
tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet 9. és 11. alcíme, valamint V. fejezete.

26. §  Hatályát veszti a  nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 
tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet 12. alcíme, 18. és 19. alcíme, 21–26. alcíme és 29. alcíme.

15. Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes 
közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló  
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

27. §  Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a  potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő 
villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet a következő 5/A. alcímmel 
egészül ki:
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„5/A. A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges 
továbbképzések képzési programjának alapkövetelményei
6/A. § Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálója és a villámvédelmi 
berendezések felülvizsgálója mint műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges 
kötelező továbbképzések képzési programjára vonatkozó alapkövetelményeket a 3. melléklet tartalmazza.”

28. §  Hatályát veszti az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben 
működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 5. alcíme és 
2. melléklete.

16. Záró rendelkezések

29. §  Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

30. §  E rendelet 2. alcíme a  hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási 
előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i  
(EU) 2015/2403 bizottsági rendelet I. mellékletében foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelete
a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok 
díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló 
fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a  továbbiakban: Fgytv.) szerinti békéltető testület 
(a  továbbiakban: testület) tagjai megbízatásának lejártát megelőző százhúsz nappal a  területileg illetékes megyei 
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: kamara) megindítja a pályázati eljárást, amelyről a kiírással 
egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatja a  Magyar Kereskedelemi és Iparkamarát (a  továbbiakban: MKIK) és 
a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

 (2) Ha a kamara az (1) bekezdésben meghatározott időpontot követő három napon belül nem indítja meg a pályázati 
eljárást, akkor azt az MKIK haladéktalanul megindítja, amelyről a kiírással egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatja 
a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

2. §  A kamara az  1.  §-ban foglaltak szerint, elektronikus úton legalább huszonöt, legfeljebb harminc napra közzétett 
pályázati felhívással kezdeményezi az új testület tagjainak kiválasztását.

3. §  A pályázónak a pályázatához mellékelnie kell
a) a  pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat másolatát, továbbá a  legalább kétéves szakmai 

gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolatát,
b) az  Fgytv. 22.  § (4)  bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány (a  továbbiakban: hatósági bizonyítvány) 

– adattovábbítási kérelemre a  kamara részére történő – kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,

c) az Országos Bírósági Hivatal adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy 
korlátozó gondnokság hatálya alatt,
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d) a  pályázó önéletrajzát, amelyben nyilatkozik arról, hogy kiválasztása esetén a  fogyasztók érdekeinek 
képviselője, a  vállalkozások érdekeinek a  képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a  békéltető testületi 
eljárásban,

e) a pályázó önéletrajzában nyilatkozik arról, ha elnökjelölt is kíván lenni.

4. §  Elkésett pályázat nem fogadható be. Az elkésett pályázat elutasításáról a kamara a kézhezvételtől számított nyolc 
napon belül a pályázati anyag visszaküldésével együtt írásban értesíti a pályázót.

5. § (1) A benyújtott pályázat érvénytelen, ha
a) a pályázat a pályázó tekintetében nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározott dokumentumokat,
b) a 3. § szerinti dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a pályázó nem felel meg az Fgytv. 

22. § (1) bekezdésében foglalt valamely alkalmassági feltételnek,
c) a  3.  § szerinti dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a  pályázóval szemben az  Fgytv. 

22. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró ok áll fenn, vagy
d) a  hatósági bizonyítvány alapján megállapítható, hogy a  pályázóval szemben az  Fgytv. 22.  § (2)  bekezdés 

b)–d) pontja szerinti valamely kizáró ok áll fenn.
 (2) Érvénytelen pályázat esetén a  kamara a  kézhezvételtől számított nyolc napon belül a  pályázati anyag 

visszaküldésével együtt írásban értesíti a pályázót.

6. § (1) Eredménytelen a békéltető testületi tagságra vonatkozó pályázati eljárás, ha arra nem érkezett be érvényes pályázat.
 (2) A  pályázati eljárás eredménytelenségéről a  kamara három napon belül írásban értesíti a  pályázókat, és az  MKIK-n 

keresztül a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.
 (3) Eredménytelen pályázati eljárás esetén az  MKIK-nak haladéktalanul közzé kell tennie a  2.  § szerinti pályázati 

felhívást, és le kell folytatnia a kamara helyett a pályázati eljárást.

7. § (1) A kamara a  pályázat értékelése során figyelembe veszi a  pályázó felsőfokú végzettségét, szakmai gyakorlatát. 
A  kamara a  benyújtott pályázatok alapján a  2.  §-ban meghatározott közzétételi időtartam lezárását követő nyolc 
napon belül, az  érvényesen benyújtott összes pályázatot előzetesen értékelve felterjeszti az  MKIK részére, külön 
sorrendet megállapítva a tagjelöltek és elnökjelöltek tekintetében.

 (2) Ha a  kamara határidőben nem tesz eleget az  (1)  bekezdésben foglaltaknak, akkor az  MKIK haladéktalanul új 
pályázati eljárást indít, amelyről a kiírással egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős 
minisztert. Ha a  kamara nem tesz eleget az  (1)  bekezdésben foglaltaknak, akkor erről az  (1)  bekezdésben foglalt 
határidőt követő nyolc napon belül a pályázati anyag visszaküldésével együtt írásban értesíti a pályázókat.

 (3) Az MKIK az (1) bekezdésben foglalt határidőt követő nyolc napon belül a kamara előzetes értékelését véleményezi, 
külön sorrendet megállapítva a  tagjelöltek és elnökjelöltek tekintetében. Az  MKIK az  összes érvényes pályázatot 
kamarai és MKIK értékeléssel felterjeszti a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére, figyelembe véve a tagjelölt 
3. § d) pontjában meghatározott nyilatkozatát.

 (4) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter döntése során figyelembe veszi, hogy a békéltető testületekbe országosan 
a fogyasztók és a vállalkozások képviselője azonos számban kerüljön be.

 (5) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter a kiválasztási eljárás lezárását követő három napon belül közli az MKIK-val 
békéltető testületenként a tagokat, az elnököt és a békéltető testületi tagok legmagasabb számát.

 (6) Az MKIK a  fogyasztóvédelemért felelős miniszter döntését, a  közléstől számított három napon belül továbbítja 
a kamara részére, ezzel egyidejűleg írásban értesíti a kiválasztásra került elnököket.

 (7) A kamara az MKIK tájékoztatásának közlését követő három napon belül írásban értesíti a kiválasztásra került tagokat.
 (8) A kamara az  MKIK tájékoztatásának közlését követő nyolc napon belül a  pályázati anyag visszaküldésével együtt 

írásban értesíti a kiválasztásra nem került pályázókat.
 (9) A kamara a kiválasztott tagot a kiválasztásról szóló értesítését követő nyolc napon belül bízza meg.
 (10) Az MKIK a kiválasztott elnököt a kiválasztásról szóló értesítést követő nyolc napon belül bízza meg vagy alkalmazza.
 (11) Ha a  területi kamara felróható magatartása miatt a  megbízás határidőben nem történik meg, akkor a  tagokat 

helyette az MKIK bízza meg.
 (12) A kamara a  tagok megbízását, az  MKIK az  elnökök megbízását vagy alkalmazását követő három napon belül 

elektronikus úton értesíti a fogyasztóvédelemért felelős minisztert a megbízásról vagy alkalmazásról.
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8. § (1) A kamara az újonnan megalakult békéltető testület elnökének átadja
a) a pályázati eljárással összefüggő dokumentumokat, továbbá
b) a testületi tagok listáját.

 (2) A korábbi testületi elnök az újonnan megalakult testület elnökének átadja
a) a folyamatban lévő ügyek listáját és az ahhoz kapcsolódó iratanyagot, továbbá
b) a békéltető testület irattárát és a működéshez szükséges egyéb anyagokat.

9. § (1) A testületi tag megbízatásának az Fgytv. 24. § (1) bekezdés b)–g) pontja alapján történő megszűnése esetén, a tag 
pótlására, valamint a tagok számának növelésre irányuló eljárást ezen rendelet alapján folytatja le a kamara.

 (2) A testületi tag megbízatásának az Fgytv. 24. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontja alapján történő megszűnése esetén 
a  kamara a  megszűnést követő nyolc napon belül gondoskodik a  testületi tag saját személyes adatait tartalmazó 
dokumentum a testületi tag részére igazolható módon történő átadásáról.

 (3) A  testületi tag megbízásának az  Fgytv. 24.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján történő megszűnése esetén a  kamara 
a megszűnésről való tudomásszerzést követő nyolc napon belül gondoskodik a testületi tag saját személyes adatait 
tartalmazó dokumentum a  testületi tag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.  § (1)  bekezdés 
2. pontja szerinti hozzátartozó részére.

10. § (1) A tanács tagja ügyenként hétezer forint, a tanács elnöke, valamint az egyedül eljáró testületi tag ügyenként tízezer 
forint díjazásra jogosult, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik.

 (2) Ha valamely ügyben a  békéltető eljárás az  Fgytv. 31.  § (3)  bekezdésében meghatározott okból a  meghallgatást 
követően került megszüntetésre, az eljárásban részt vevő tag háromezer forint díjazásra jogosult. Nem jár díjazás, ha 
az eljárás a meghallgatást megelőzően került megszüntetésre.

11. § (1) A  díjazás havi összegének legkisebb mértéke az  elnök esetében hatvanezer forint, az  elnökhelyettes esetében 
negyvenezer forint.

 (2) Ha a békéltető testület elnöke vagy elnökhelyettese a fogyasztói jogvita elbírálásában, mint az eljárásban részt vevő 
tag is részt vesz, az (1) bekezdésben meghatározott díjazáson túlmenően egyéb díjazásra nem jogosult.

12. § (1) Az eljárásban részt vevő tag a fogyasztói jogvita elbírálásával közvetlenül összefüggő, indokolt és számlával igazolt 
költségeinek megtérítése céljából költségtérítésre jogosult.

 (2) A költségtérítés összegét a békéltető testület elnöke hagyja jóvá.
 (3) Az  eljárásban részt vevő tag költségei megtérítését költségátalány formájában is igényelheti. Ennek összege 

ügyenként ötszáz forint.

13. §  E rendelet alkalmazásában az  általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek minősül az  a  békéltető 
testületi tagnak jelölt személy is, aki az  új testület megalakulásának napjáig tölti be az  általános öregségi 
nyugdíjkorhatárt.

14. §  Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén 
– az  Fgytv. 20.  §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

15. §  Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

16. § (1) Ez  a  rendelet a  fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a  2006/2004/EK rendelet és a  2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv), 2013. május 21-i 2013/11/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A  14.  § a  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a  2006/2004/EK rendelet és a  2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló (fogyasztói online vitarendezési irányelv), 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelete
a Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 52.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed
a) a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetőjére,
b) a Nemzeti Szervre,
c) az adatgazdára.

 (2) Ez a rendelet
a) az Európai Bizottságnak az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó 2010/40/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek a teher- és haszongépjárművekkel igénybe vehető biztonságos és védett parkolóhelyekre 
vonatkozó információs szolgáltatásnyújtás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 885/2013/EU 
rendeletében előírtak esetében a TEN-T hálózatra,

b) az  Európai Bizottságnak a  2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  közúti biztonsággal 
kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes 
biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről szóló 886/2013/EU 
rendeletében előírtak esetében a TEN-T hálózatra,

c) az  Európai Bizottságnak a  2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  EU egészére kiterjedő 
valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 
2015/962 rendeletében előírtak esetében a gyorsforgalmi úthálózatra,

d) az  Európai Bizottságnak a  2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  EU egészére kiterjedő 
multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 
2017/1926 rendeletében előírtak esetében a teljes közlekedési hálózatra

alkalmazandó.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1. adatgazda: a Nemzeti Hozzáférési Pont részére az 1. § (2) bekezdés szerinti uniós jogi aktusok alapján adatot 

szolgáltatni köteles jogalany,
2. biztonságos és védett parkolóhely: a  Bizottság 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében 

meghatározott fogalom,
3. DATEX II: az Európai Szabványügyi Bizottság által kiadott CEN/TS 16157 azonosító jelzetű műszaki specifikáció 

szerinti adatátviteli rendszer és annak továbbfejlesztett verziói,
4. ITS irányelv: az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint 

a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv,

5. Nemzeti Hozzáférési Pont: a  Bizottság (EU) 2015/962, (EU) 2017/1926, 885/2013/EU és 886/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló rendeleteiben meghatározott nemzeti hozzáférési pont feladatait ellátó szerv.

6. Nemzeti Szerv: A  Bizottság 885/2013/EU és 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeleteiben 
meghatározott, az  intelligens közlekedési rendszerek üzemeltetésével és a  Nemzeti Hozzáférési Pont 
működtetésével kapcsolatos követelmények teljesítésének értékelését ellátó szerv,

7. TEN-T hálózat: az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott transzeurópai közlekedési hálózat magyarországi 
elemei.
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2. Nemzeti Hozzáférési Pont

3. § (1) A  Nemzeti Hozzáférési Pont működtetését a  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
az ÚTINFORM útján látja el.

 (2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti uniós jogi aktusok alapján szolgáltatott adatok megjelenítésére a Nemzeti Hozzáférési 
Pont működtetője térítésmentesen biztosítja a felületet.

 (3) Az  adatszolgáltatás módjáról a  Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője megállapodást köt az  adatgazdákkal. 
A megállapodás tartalmazza
a) az adatköröket,
b) az adatok területi lehatárolását és időbeli érvényességét,
c) az átadás módját, rendszerességét,
d) a rendelkezésre állást, a hibakezelést,
e) az adatok megbízhatóságának, valódiságának felelősségi határait,
f ) a szolgáltatás megszűnésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget,
g) az adatok harmadik félnek történő átadásának feltételeit és
h) az elsődleges adatok feldolgozásának és továbbhasznosításának lehetőségeit.

 (4) A  Nemzeti Hozzáférési Ponton keresztül történő adatszolgáltatás a  DATEX II felhasználásával, vagy más, 
a DATEX II-vel kompatibilis nemzetközi, gépi úton feldolgozható formátumban történik az adatgazdák és a Nemzeti 
Hozzáférési Pont működtetője között interfészen keresztül.

 (5) A  Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője a  rendelkezésre álló információkat (ideértve a  statikus és dinamikus 
útadatokat, a meteorológiai és forgalmi adatokat) a felhasználók számára valós idejű módon hozzáférhetővé teszi.

 (6) A Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője a rendelkezésre álló közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális forgalmi 
információkat az  ITS irányelv felhatalmazáson alapuló jogi aktusaival összhangban, minden felhasználó számára, 
megkülönböztetés nélkül, térítésmentesen szolgáltatja.

 (7) A  Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője a  Nemzeti Hozzáférési Pont működéséről évente – a  tárgyévet követő 
március 31-ig – beszámolót készít, és a  beszámolót vagy annak digitális másolatát a  honlapján nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi.

 (8) A  Nemzeti Szerv a  Nemzeti Hozzáférési Pont működését folyamatosan ellenőrzi. A  tárgyévet követő minden év 
augusztus 31-ig jelentést készít az Európai Bizottság részére
a) az ellenőrzések eredményéről,
b) a Nemzeti Hozzáférési Pont működéséről és a tárgyévben végrehajtott módosításokról.

 (9) Az adatgazda a Nemzeti Hozzáférési Pontnak az adatszolgáltatást a hely meghatározására alkalmas formában,
a) közúti azonosítójának (út megjelölése, szelvényszáma) és
b) EOV vagy WGS koordinátáknak
kölcsönösen egyértelmű megadásával teljesíti.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött koncessziós szerződés alapján működtetett közutak 
tekintetében e  rendelet annyiban alkalmazandó, amennyiben a  koncessziós szerződés eltérően nem rendelkezik, 
feltéve, hogy azt az 1. § (2) bekezdésében megjelölt uniós jogi aktusok nem zárják ki.

6. §  Ez a rendelet
a) az  intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

a  teher- és haszongépjárművekkel igénybe vehető biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó 
információs szolgáltatásnyújtás tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. május 15-i 885/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

b) a  2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális 
általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a  felhasználók számára térítésmentes biztosításához 
szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2013. május 15-i 886/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
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c) a  2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi 
információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 18-i  
(EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) a  2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  EU egészére kiterjedő multimodális utazási 
információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. május 31-i  
(EU) 2017/1926 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozata
a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok 
kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Budapesti Atlétikai Aréna és kapcsolódó sportlétesítményei megvalósítása érdekében 

érintett, 1.  mellékletben szereplő ingatlanokon ellátott belügyi, ezen belül vízügyi és rendőrségi funkció 
megvalósítását szolgáló létesítmények – a 4. pontban nevesített létesítmények kivételével – kiváltásra kerüljenek;

 2. a vízügyi funkciók ideiglenes elhelyezése tekintetében az alábbiakat határozza meg:
2.1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program, 

valamint a  Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások 
érdekében szükséges költözések költségének finanszírozásáról egyszeri jelleggel a  Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi igazgatóságok cím javára 100 000 000 forint összegben;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

2.2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Budapest Diákváros – 
Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások érdekében érintett ingatlanokon 
történő közfeladat-ellátás átmeneti elhelyezésével kapcsolatos költségek finanszírozásáról beépülő 
jelleggel a  központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi igazgatóságok cím javára  
223 800 000 forint összegben;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: a 2020. évben a központi költségvetés végrehajtása során, a 2021–2023. években az adott évi 

központi költségvetés tervezése során
2.3. felhívja a  belügyminisztert hogy – a  vízgazdálkodási feladatok zökkenőmentes ellátása, a  vízügyi feladatok 

ellátásához kapcsolódó lakhatási igények átmeneti kezelése céljából, a  nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter és a  pénzügyminiszter bevonásával – tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
a kiváltásra kerülő lakóingatlanokban elhelyezett bérlők lakhatásának biztosítása érdekében;
Felelős: belügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2020. március 31.
2.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program 

keretében megvalósuló beruházások érdekében kiváltásra kerülő 19 darab szolgálati lakás bérlői ideiglenes 
elhelyezésének finanszírozásáról beépülő jelleggel a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,  
17. Vízügyi igazgatóságok cím javára 200 000 000 forint összegben;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

2.5. felhívja a  belügyminisztert, hogy készítsen jelentést a  Kormány részére a  2–3.  pontban foglaltak 
végrehajtásáról;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2020. november 30.

2.6. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel 
együttműködve, a folyamatos működés fenntartása érdekében gondoskodjon az átmeneti elhelyezésről;
Felelős: belügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. március 31.
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 3. a rendőrségi funkciók ideiglenes elhelyezése tekintetében az alábbiakat határozza meg:
3.1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program, 

valamint a  Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások 
érdekében szükséges költözések költségének finanszírozásáról egyszeri jelleggel a  Kvtv. 1.  melléklet  
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára 120 000 000 forint összegben;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

3.2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Budapest Diákváros – 
Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások érdekében érintett ingatlanokon 
történő közfeladat-ellátás átmeneti elhelyezésével kapcsolatos költségek finanszírozásáról beépülő 
jelleggel a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára 768 000 000 forint 
összegben;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: a 2020. évben a központi költségvetés végrehajtása során, a 2021–2023. években az adott évi 

központi költségvetés tervezése során
3.3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel 

együttműködve, a folyamatos működés fenntartása érdekében gondoskodjon az átmeneti elhelyezésről;
Felelős: belügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. május 31.

 4. a vízügyi funkciók végleges elhelyezése érdekében egyetért azzal, hogy a  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság (a  továbbiakban: KDVVIZIG) által vagyonkezelt és üzemeltetett Kvassay vízlépcső és felépítményei 
át nem helyezhetőek, nem kiválthatóak, szükséges az  eredeti helyükön történő megtartásuk, ennek érdekében 
gondoskodni kell a  Budapest XXI. kerület, belterület 210001 helyrajzi számú ingatlan telekmegosztásáról, 
a  szükséges terület magyar állam 1/1 arányú tulajdonának és a  KDVVIZIG 1/1 arányú vagyonkezelésének 
biztosításáról;

Felelős: belügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. március 31.
 5. felhívja a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és a  nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost és 

a  belügyminisztert, hogy a  rendőrségi funkciók érintett részének végleges elhelyezése céljából gondoskodjanak 
a  szükséges intézkedések megtételéről annak érdekében, hogy a  Budapesti Rendőr-főkapitányság Duna 
Budapesti Mellékágai Körzeti Megbízotti Csoportja elhelyezése a  KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával, a  Budapest Diákváros-Déli Városkapu 
Fejlesztési Programmal érintett területen a  Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ágon – a  rendőrség szakmai igényeinek 
megfelelően – megvalósuljon;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
 belügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 6. a vízügyi és rendőrségi funkciók végleges elhelyezése érdekében az alábbiakat határozza meg:
6.1. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az érintett miniszterek és a kiemelt 

budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja 
meg az 1. pontban szereplő és az 1. mellékletben felsorolt belügyi ingatlanokon lévő, áthelyezhető funkciók 
áttelepítéséhez szükséges és alkalmas ingatlanok körét, valamint a  magyar állam tulajdonába kerülésének 
feltételeit, és készítsen megvalósíthatósági tanulmányt;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter   

belügyminiszter 
honvédelmi miniszter 
agrárminiszter 
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. április 30.
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6.2. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a  kiemelt 
budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos bevonásával készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére az  1.  pont szerinti, valamint az  1.  mellékletben felsorolt belügyi 
vagyonkezelésű ingatlanokon lévő, áthelyezhető funkciók áttelepítésére alkalmas ingatlanok biztosításához 
szükséges intézkedésekről, és tegyen javaslatot a  vízügyi és rendőrségi funkciók végleges elhelyezését 
biztosító beruházás előkészítésének folytatására, annak ütemezett forrásigényének bemutatásával;
Felelős: belügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter   
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. június 30.
6.3. a 6.1.  alpontban meghatározott megvalósíthatósági tanulmány, valamint a 6.2.  alpont szerint kijelölésre 

kerülő ingatlanokon megvalósuló beruházások előkészítési fázisainak megvalósítójaként a  Beruházási 
Ügynökséget jelöli ki;

6.4. a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében a  Beruházási Ügynökség által vállalható 
kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti 
kötelezettségvállalási keret terhére a  Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 
200 000 000 forintban határozza meg;

6.5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával 
a 2020. év során gondoskodjon a 6.1. alpont szerinti megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges, 
legfeljebb a 6.4. alpont szerinti összeg rendelkezésre állásáról.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozathoz

A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű 
ingatlanok

Sorszám Település/fekvés Ingatlan helyrajzi száma 

1. Budapest/belterület 38086/13 

2. Budapest/belterület 38086/12 

3. Budapest/belterület 209958

4. Budapest/belterület 209959

5. Budapest/belterület 209992/1

6. Budapest/belterület 209992/3

7. Budapest/belterület 209995

8. Budapest/belterület 209999/1

9. Budapest/belterület 209999/2

10. Budapest/belterület 209999/3

11. Budapest/belterület 210001

12. Budapest/belterület 210002

13. Budapest/belterület 210003
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14. Budapest/belterület 170012/1

15. Budapest/belterület 23813/2

16. Budapest/belterület 23815/2

17. Budapest/belterület 38093

A Kormány 1512/2019. (VIII. 26.) Korm. határozata
a Szeged–Szabadka vasútvonal fejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért a  Szeged-Rendező–Röszke–országhatár vasúti pálya és biztosítóberendezés korszerűsítését, valamint 

a szakasz villamosítását magában foglaló fejlesztéssel;
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Szeged–Szabadka–Baja vonal kialakításának koordinációjáért 

felelős kormánybiztos, a  belügyminiszter, a  pénzügyminiszter és az  innovációért és technológiáért felelős 
miniszter bevonásával, a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 
MÁV  Zrt.) közreműködésével a  Szeged–Szabadka vasútvonal fejlesztésének megvalósítása érdekében a  szükséges 
egyeztetéseket folytassa le a szerbiai illetékes intézményekkel és szervezetekkel;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
a Szeged–Szabadka–Baja vonal kialakításának koordinációjáért felelős kormánybiztos 
belügyminiszter 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos
 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert és a  Szeged–Szabadka–Baja vonal kialakításának 

koordinációjáért felelős kormánybiztost, hogy a  MÁV Zrt. útján gondoskodjanak az  1.  pont szerinti fejlesztés 
–  európai uniós forrásokból történő támogatást is lehetővé tevő – feltételes közbeszerzési eljárásának 
lefolytatásáról, és annak eredménye alapján készítsenek előterjesztést a  Kormány részére a  finanszírozásról való 
döntés érdekében.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
a Szeged–Szabadka–Baja vonal kialakításának koordinációjáért felelős kormánybiztos

Határidő: a feltételes közbeszerzési eljárás tekintetében 2020. március 31.
 az előterjesztés elkészítése tekintetében a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 

azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 89/2019. (VIII. 26.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós 
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapításához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvény tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjesszék 
a Kormány elé.

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