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III. Kormányrendeletek

A Kormány 215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti infrastrukturális projektek területén kötött 
együttműködési megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti 
infrastrukturális projektek területén kötött együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 13. Cikk első bekezdésében meghatározott időpontban 

lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, valamint a  2.  §, a  3.  §, az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK TERÜLETÉN MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA ÉS MONTENEGRÓ KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya (a továbbiakban: „Felek”):

JAVASOLVA a kétoldalú gazdasági együttműködés infrastruktúra-fejlesztés területén történő erősítését,

FIGYELEMBE VÉVE a  Magyar Köztársaság és Montenegró közötti, 2008. október 3-án aláírt gazdasági 
együttműködésről szóló megállapodást,

Az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk
Jelen Megállapodás célja, hogy elősegítse a  Felek közötti együttműködést az  infrastruktúra-fejlesztés területén. 
A  kölcsönös előnyök elvét alapul véve, a  Felek betartják nemzeti törvényeik és nemzetközi megállapodásaik 
vonatkozó rendelkezéseit, beleértve azon kötelezettségeiket, melyek vám-, gazdasági és monetáris uniós, illetve 
közös piaci vagy szabadkereskedelmi övezeti tagságaikból erednek.
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2. Cikk
Jelen Megállapodás elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi együttműködési területeket foglalja magába:
1) vízgazdálkodás (szennyvíz, vízvédelem, árvízvédelem),
2) közlekedés és fenntartható mobilitás,
3) szilárdhulladék-gazdálkodás,
4) talajjavítás és rekultiváció,
5) környezetvédelem,
6) energia.

3. Cikk
A jelen Megállapodás szerinti együttműködés a következő formákban valósul meg:
1) infrastrukturális projektek fejlesztése és megvalósítása,
2) stratégiai és megvalósíthatósági tanulmányok, hatásvizsgálatok elkészítése, projektek elindítása a  meglévő 

infrastruktúra modernizálása és felújítása érdekében, új infrastruktúrák bővítése és kiépítése, valamint 
infrastruktúrák kiépítése és helyreállítása, a Felek megegyezése szerint,

3) technikai segítségnyújtás a  nemzeti foglalkoztatottak kapacitás-építésére szakosodott szakértők és 
szakemberek révén annak érdekében, hogy fejlesztési tervek és egyéb, infrastrukturális projektekkel 
kapcsolatos területek beazonosításra kerüljenek,

4) az együttműködés bármilyen más formája az infrastrukturális projektek területén, megegyezés szerint.

4. Cikk
Jelen Megállapodás megvalósításának nyomon követéséért és végrehajtásáért Magyarország részéről 
a  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Montenegró részéről a  Fenntartható Fejlődésért és Turizmusért Felelős 
Minisztérium a felelős.

5. Cikk
A jelen Megállapodás alá tartozó tevékenységek a  Felek kompetens intézményei és magánszféráinak szereplői 
közötti megállapodások, szerződések, programok vagy projektjeik végrehajtása által valósulnak meg, mely szervek 
a  források felhasználására munkatervet és speciális eljárásrendet dolgoznak ki. Ezen dokumentumok emellett 
egyéb, a  Felek által közös érdekük alapján meghatározott témákra is kiterjedhetnek, a  Felek állami hatóságainak 
jóváhagyásával.

6. Cikk
A jelen Megállapodás 5.  cikkében említett programok, projektek és egyedi megállapodások megvalósításáért 
felelős kompetens hatóságok, intézmények és/vagy cégek által benyújtott pályázatok és ajánlatok értékelése 
a „legjobb ár-érték arány” elve alapján, a  kivitelezés és szállítás feltételeinek, valamint a  szolgáltatások szintjének 
és minőségének figyelembe vételével, a  Felek alkalmazandó jogszabályainak megfelelően történik. Magyarország 
Kormánya felelős egy speciális gyakorlati kézikönyv kialakításáért a  tenderekkel és finanszírozási szerződések 
megkötésével kapcsolatban, amely könnyen használható útmutatóként szolgál. A  részletes eljárási szabályok, 
valamint a kézikönyv a Felek illetékes hatóságainak egyetértése mellett kerülnek kialakításra.

7. Cikk
A Felek egyetértenek abban, hogy a  2. Cikkben meghatározott területeken történő infrastrukturális projektek 
előkészítése és megvalósítása képezi a jelen Megállapodás szerinti együttműködés prioritását.

8. Cikk
A jelen Megállapodás végrehajtásából származó pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
a Felek kölcsönös egyetértésével, költségvetési lehetőségeik függvényében kerül sor.

9. Cikk
Jelen Megállapodás céljainak végrehajtása érdekében a  Felek Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes 
Bizottságot hoznak létre, melynek tagjait a  kijelölt Minisztériumok kölcsönös egyetértése alapján a  releváns 
minisztériumok és/vagy állami hatóságok képviselői közül jelölik ki, akik időszakosan üléseznek Magyarországon, 
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illetve Montenegróban. Az  ülések időpontjáról és napirendjéről kölcsönös egyetértés alapján, írásban születik 
döntés.

10. Cikk
Jelen Megállapodás a  Felek kölcsönös egyetértése esetén módosítható. A  módosítások a  jelen Megállapodás  
13. Cikkében meghatározott eljárásrendnek megfelelően lépnek hatályba.

11. Cikk
Bármely, a  jelen Megállapodás értelmezésével és/vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerülő nézetkülönbséget 
vagy vitát diplomáciai csatornákon keresztül megvalósuló tárgyalások útján kell megoldani.

12. Cikk
E megállapodás rendelkezései nem alkalmazhatóak vagy értelmezhetők olyan módon, hogy azok sértsék vagy 
befolyásolják Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. A Megállapodás nem értelmezhető 
és hivatkozható olyan módon, hogy az  az Európai Unió és Montenegró, illetve az  Európai Unió és tagállamai, 
másfelől Montenegró között létrejött megállapodásokból eredő kötelezettségeket megszüntesse vagy más módon 
érintse.

13. Cikk
Jelen Megállapodás a  Felek által egymásnak küldött azon későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30 napot 
követően lép hatályba, melyben tájékoztatják egymást arról, hogy a  Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges 
minden belsőeljárás lezárult. Jelen Megállapodás öt (5) évig hatályos, mely automatikusan újabb öt (5) évre 
meghosszabbodik, amennyiben egyik Fél sem értesíti a másik Felet írásos vagy diplomáciai csatornákon keresztül 
abbéli szándékáról, hogy a Megállapodást nem kívánja megújítani, legalább három (3) hónappal a meghatározott 
időtartam lejárta előtt.

Amennyiben a Felek másképp nem rendelkeznek, jelen Megállapodás megszűnése nem befolyásolja a folyamatban 
levő programok, projektek és tevékenységek végrehajtását.

Készült Washingtonban 2019. július 17-én két eredeti példányban angol nyelven.

 Magyarország Montenegró
 Kormánya részéről Kormánya részéről

2. melléklet a 215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez

FRAMEWORK AGREEMENT ON – COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY  
AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO IN THE FIELD OF INFRASTRUCTURE PROJECTS

The Government of Hungary and the Government of Montenegro (hereinafter referred to collectively as the 
„Parties”),

DESIRING to enhance bilateral economic cooperation in the field of infrastructure development,

BEARING IN MIND the Agreement on Economic Cooperation between the Republic of Hungary and Montenegro, 
signed on 3 October 2008,

Have agreed as follows:
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ARTICLE 1
The objective of this Framework Agreement is to promote cooperation between the Parties in the field of 
infrastructure development. Based on the principle of mutual convenience, the Parties shall abide by relevant 
provisions of their national legislation and international agreements, including obligations arising from their 
memberships in a customs, economic or monetary union, a common market or a free trade area.

ARTICLE 2
Cooperation under this Framework Agreement include primarily but not exclusively the following areas:
1) water management (wastewater, water protection and flood protection)
2) transport and sustainable mobility,
3) solid waste management,
4) remediation and recultivation,
5) environmental protection,
6) energy.

ARTICLE 3
Cooperation under this Framework Agreement shall be carried out in the following forms:
1) development and implementation of infrastructure projects,
2) preparation of strategic and feasibility studies, impact analysis, initiating projects for the modernization and 

reconditioning of existing infrastructure, expansion and construction of new infrastructure, as well as the 
construction and rehabilitation of infrastructure, as agreed between the Parties,

3) technical assistance of experts, professionals specialized in the capacity building of national employees to 
draw up development plans and other areas related to infrastructure projects,

4) any other agreed form of cooperation in the field of infrastructure projects.

ARTICLE 4
The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and the Ministry of Sustainable Development and Tourism of 
Montenegro are assigned to monitor and implement this Framework Agreement.

ARTICLE 5
Activities under this Framework Agreement shall be implemented by conclusion of agreements, contracts, 
programmes or projects of competent institutions and private entities of the Parties that will set out the work plan 
and the special procedures for the use of funds. Furthermore, the abovementioned documents shall deal with other 
issues of mutual interest with the consent of state authorities of the Parties.

ARTICLE 6
Proposals and bids submitted by the competent authorities, institutions and/or companies responsible for the 
implementation of programs and projects and specific agreements referred to in Article 5 of this Framework 
Agreement, shall be evaluated on the basis of “best value for money” principle, conditions of execution and delivery 
as well as the level and quality of services and shall be concluded in accordance with applicable rules of the Parties.
The Government of Hungary is responsible to develop a specialised practical handbook, to be agreed and adopted 
by the Steering committee, for tendering and contracting of funds that shall serve as an easy-to-use manual.  
The detailed rules of procedures as well as the handbook shall be agreed by the designated authorities of the 
Parties.

ARTICLE 7
The Parties agree that the preparation and implementation of infrastructure projects in the areas defined under 
Article 2 represent the priority of cooperation under the present Framework Agreement.

ARTICLE 8
The financial activities arising from the implementation of this Framework Agreement shall be decided by mutual 
agreement between the Parties, subject to their respective budgetary availability.
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ARTICLE 9
For the purposes of the implementation of this Framework Agreement, the Parties shall establish a  Steering 
committee consisting of representatives of relevant ministries and/or state authorities mutually agreed by the 
assigned Ministries who meet periodically in Hungary and in Montenegro. The dates and agendas of their meetings 
shall be determined by mutual agreement in writing.

ARTICLE 10
This Framework Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. The amendments shall enter into 
force in accordance with the procedures determined in Article 13 of this Framework Agreement.

ARTICLE 11
Differences and disputes that may arise from the interpretation and/or implementation of this Framework 
Agreement shall be settled by friendly negotiations through diplomatic channels.

ARTICLE 12
The provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted so that they impair or otherwise affect the 
obligations of Hungary arising from its membership of the European Union. The Agreement cannot be interpreted 
or invoked in a  way so as to rescind or otherwise affect the obligations arising from any agreements concluded 
between the European Union and Montenegro or between European Union and its Member States on the one side 
and Montenegro on the other side.

ARTICLE 13
This Framework Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last notification by 
which the Parties inform each other that all internal procedures necessary for its entry into force were fulfilled.
This Framework Agreement shall be concluded for a  period of five (5) years, with the possibility of its automatic 
renewal for a  further five-(5)-year term, unless one of the Parties notifies the other Party, in writing or through 
diplomatic channels, about its intention not to renew the Agreement, at least three (3) months prior the date of 
expiry of the specified period.

Unless otherwise agreed by the Parties, cancellation of this Framework Agreement shall not affect  
the implementation of programs, projects and activities already underway.

Done in Washington D.C. on the 17 of July 2019, in two originals, in English language.

 for the Government for the Government
 of Hungary of Montenegro
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A Kormány 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelete
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági 
hatósági felügyeletéről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 31. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E  rendelet hatálya kiterjed a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben 
eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
365/2016.  (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr.) 13.  § (1)  bekezdésében meghatározott műszaki 
biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) hatósági felügyelete alá tartozó, a  veszélyes folyadékok vagy 
olvadékok tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő, helyhez kötött,
a) az üzemanyagtöltés céljára létesített 1 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú tárolótartályra, valamint 

1 m3 névleges össztérfogatot meghaladó tartálycsoportból álló üzemanyagtöltő állomás létesítésére, 
helyszíni összeállítására és szerelésére, üzembe helyezésére és üzembe vételére, javítására, átalakítására, 
ellenőrzésére, időszakos ellenőrző vizsgálatára, megszüntetésére, használati idejének meghosszabbítására, 
üzemeltetésének szüneteltetésére, és

b) az 5 m3 vagy annál nagyobb, névleges térfogatú tárolótartályra, valamint 5 m3 névleges össztérfogatot 
meghaladó tartálycsoportból álló tároló-létesítmény létesítésére, helyszíni összeállítására és szerelésére, 
üzembe helyezésére és üzembe vételére, javítására, átalakítására, ellenőrzésére, időszakos ellenőrző 
vizsgálatára, megszüntetésére, használati idejének meghosszabbítására, üzemeltetésének szüneteltetésére.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tároló-létesítményekre,
b) a közlekedési hatóság felügyelete alá tartozó, vasúti töltő és lefejtő berendezésekre,
c) az atomenergia-felügyeleti hatóság felügyelete alá tartozó veszélyes folyadékok vagy olvadékok 

tárolótartályaira és tároló-létesítményeire,
d) a technológiai célú tartályokra, a  Magyar Honvédség vagy más NATO-tagállam hadereje által ideiglenesen, 

tábori ellátás céljából – legfeljebb 6 hónap időtartamra – telepített, hajtóanyag tárolására alkalmazott 
elasztikus tartályokra, tartályparkokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. átalakítás: a  tároló-létesítmény engedélyezett állapotához képest minden olyan beavatkozás, amely 

a  tároló-létesítmény eredeti funkciójának, műszaki kialakításának, technológiai paramétereinek lényeges 
megváltoztatását eredményezi;

 2. csővezeték: a szimpla és dupla falú tárolótartály, illetve a tároló-létesítmény rendeltetésszerű üzemeltetéséhez 
szükséges töltő-ürítő csővezeték a  tartály csonkjától a  töltő-befogadó eszköz csatlakoztatási pontjáig, 
beleértve a biztonsági, technológiai berendezéseket összekötő csővezetékszakaszt is;

 3. folyadék: az  a  közeg, amely a  szándékolt üzemeltetési körülmények között a  tárolótartály telepítési helyén 
uralkodó atmoszférikus, maximum 0,5 bar nyomáson folyékony halmazállapotú;

 4. hűtéssel cseppfolyósított gáz: az  a  maximum 0,5 bar nyomáson tárolt veszélyes töltetnek minősülő gáz, 
amelynek cseppfolyósítása hűtéssel történik;

 5. javítás: a  kimérő berendezés cseréjén túl a  tároló-létesítmény berendezésein történő minden olyan 
beavatkozás, amely a  töltettel közvetlenül érintkező szerkezeti részek korábbi állapotának hegesztéssel 
történő helyreállításával jár, továbbá minden olyan átalakítás, amely a  tároló-létesítmény eredeti 
funkciójának, technológiai paramétereinek lényeges megváltoztatását nem eredményezi;

 6. létesítés: a tárolótartály, tároló-létesítmény adott helyre történő telepítése, beleértve a meglévő létesítmény 
bővítését is;
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 7. megszüntetés: a  tároló-létesítmény teljes körű vagy részleges bontása, vagy az  eredeti célú használatra 
alkalmatlanná tétele az esetlegesen szükséges kármentesítéssel együttesen, vagy funkcióváltással más célra 
történő hasznosítása;

 8. névleges térfogat: a  tárolótartály geometriai méreteiből adódó térfogatának köbméterben kifejezett 
értékéből 4 m3 alatt tizedesre, felette egész számra kerekített mutatószám, úszótetős, belső úszótetős 
tartályok esetében a tartály névleges térfogata a túlfolyónyílások alsó éléig számított térfogat alapján;

 9. olvadék: az  a  közeg, amely a  szándékolt üzemeltetési körülmények között, maximum 0,5 bar nyomáson 
folyékony, környezeti hőmérsékleten szilárd halmazállapotú;

10. szerelvények és tartozékok: mindazon kézi vagy segédenergiával működő szerkezetek, részegységek 
összessége, amelyek a  tároló-létesítmény biztonságos üzemeltetését hivatottak közvetlen vagy közvetett 
módon biztosítani;

11. tárolás: a  veszélyes folyadék vagy olvadék átmeneti vagy tartós jelenléte készletezés és biztonságos 
felügyelet melletti elhelyezés céljából;

12. tárolótartály: nyomástartó edénynek nem minősülő, veszélyes folyadék vagy olvadék befogadására és 
tárolására tervezett és gyártott berendezés, konténerben elhelyezett tartály, beleértve az  üzemeléshez 
szükséges berendezések, felszerelések, szerelvények és tartozékok, valamint csővezetékek összességét is;

13. tároló-létesítmény: adott ingatlanon elhelyezett egy vagy több tárolótartályt magában foglaló műszaki 
rendszer, amelynek elemei közötti kapcsolat a rendszer biztonságos üzemét alapvetően meghatározza;

14. üzemeltető: az  az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki vagy amely a  tárolótartállyal vagy 
tároló-létesítménnyel rendelkezni jogosult, vagy akit, illetve amelyet a  rendelkezni jogosult annak 
üzemeltetésére feljogosított;

15. veszélyes folyadék vagy olvadék: valamennyi, folyékony halmazállapotú, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 
XXV. törvény alapján a veszélyesként osztályozott anyag vagy készítmény keverék, valamint a legalább 50 °C 
nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a  világításra használatos petróleum, továbbá az  éghető 
cseppfolyós anyag, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri 
lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

3. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek létesítésére, 
üzembe helyezésére, üzembe vételére, javítására, átalakítására, időszakos ellenőrzésére és 
megszüntetésére vonatkozó általános szabályok

3. § (1) A Hatóság engedélyével lehet:
a) állandó helyre telepített tárolótartályt és tároló-létesítményt létesíteni,
b) tárolótartályt és tároló-létesítményt üzembe helyezni, üzembe venni.

 (2) Az üzemeltető a Hatóságnak bejelenti:
a) az üzemeltető megváltozását,
b) az üzemeltetés szüneteltetését,
c) a tárolótartály és tároló-létesítmény javítását,
d) a tárolótartály és tároló-létesítmény átalakítását,
e) a tárolótartály és tároló-létesítmény megszüntetését.

 (3) A  Hatóság megtiltja a  tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetését és visszavonja a  tárolótartály, 
tároló-létesítmény üzembehelyezési engedélyét, ha az ellenőrzése során:
a) személyeket, a környezetet vagy vagyoni értékeket közvetlenül veszélyeztető hiányosságot állapít meg, vagy
b) az engedélyek kiadásakor alapul vett feltételek engedély nélküli megváltozását, megváltoztatását tapasztalja.

4. §  A Hatóság a veszélyes folyadékok vagy olvadékok – nyomástartó berendezésnek nem minősülő – tárolótartályainak, 
tároló-létesítményeinek létesítési és üzembehelyezési engedélyezésére irányuló eljárásában az 1. melléklet szerinti 
szakkérdést is vizsgálja.
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4. A létesítési engedélyezési eljárás

5. § (1) A  tárolótartály, tároló-létesítmény létesítése iránt az  üzemeltetőnek kérelmet kell benyújtania. Az  engedély iránti 
kérelem tartalmazza:
a) az általános elrendezési tervet a  tervezett létesítmény 100 m-es körzetéről, amely a  fennálló állapotra 

kiegészített, az  ingatlanügyi hatóság által kezelt állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból 
szolgáltatott adatok alapján készült,

b) a tervezési dokumentáció részeként a műszaki leírást és tervrajzokat,
c) a tervezők 14. §-ban meghatározott nyilatkozatát szakterületenként,
d) a mezőgazdasági rendeltetésű föld termelésből való kivonására vonatkozó nyilatkozatot,
e) a közművek, a közútkezelő nyilatkozatait, érintettségük hiányában az erről szóló tervezői nyilatkozatot,
f ) a szakhatóságok állásfoglalásainak kialakításához szükséges tervfejezeteket,
g) a létesítési jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot,
h) a nukleáris létesítmény és a  radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) 

Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében meghatározott dokumentumot.
 (2) Az engedélyezéshez készített részletes helyszínrajzon mérethelyesen fel kell tüntetni:

a) az érintett ingatlanra vonatkozó szabályozási és építési vonalakat, megjelölve az  építési előírásokat, 
korlátozásokat, védőtávolságokat,

b) az érintett ingatlanon meglévő és meghagyni vagy lebontani tervezett, továbbá a  kérelem tárgyával 
összefüggésben létesítendő építmények (épületek, épületrészek) külső körvonalait, megjelölve a  terep 
jellegzetességeit, a  tervezett tárolótartály, tároló-létesítmény pontos távolságát a  telekhatároktól, valamint 
a környezetében megmaradó építményektől,

c) a közlekedési, a villamosenergia- és a közműhálózathoz való csatlakozás szempontjából lényeges adatokat,
d) a területen lévő, érintett közművek nyomvonalait.

 (3) A műszaki terv tartalmazza:
a) a tárolótartály, tároló-létesítmény általános műszaki leírását,
b) a tárolótartály, tároló-létesítmény technológiai berendezéseinek részletes leírását és tervrajzait,
c) a közlekedési, táv- és hírközlési, közmű- és villamosenergia-hálózatot, valamint azok kapcsolatainak terveit,
d) a biztonsági, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi követelmények teljesítésének ismertetését.

 (4) A  tárolótartály, tároló-létesítmény általános műszaki leírásának tartalmaznia kell a  tárolótartály, tároló-létesítmény 
főbb adatait, rendeltetését, a  technológiai rendszer főbb, meghatározó berendezéseit, a  technológiai folyamat 
leírását, műszerezettségét, a  várható veszélyek és a  létesítményen belül elhelyezésre kerülő, nem technológiai 
célú berendezések ismertetését, továbbá a  tárolótartályhoz kapcsolódó csővezetékek, technológiai rendszerek 
szilárdsági és tömörségi nyomáspróbájának elvégzéséhez szükséges nyomáspróba tervet.

 (5) A  rajzdokumentáció tartalmazza a  technológiai berendezések terveit és tervrajzait, valamint a közlekedési, táv- és 
hírközlési, közmű- és energiahálózat kapcsolatainak terveit olyan részletességgel és méretarányban, hogy azok 
alapján elrendezésük, működésük egyértelműen meghatározható legyen.

 (6) A  több megvalósulási szakaszra bontott létesítés esetén az  egyes szakaszokra bontott tároló-létesítményekre, 
valamint a  rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban is alkalmas tárolólétesítmény-részekre 
szakaszonként külön-külön is lehet létesítési engedélyt kérni.

 (7) A Hatóság a létesítési engedélyt az engedélyezési dokumentáció és a létesítési követelmények összevetése alapján 
adja ki. Ehhez meg kell határoznia az üzembehelyezési engedély megadásához szükséges ellenőrzés módszerét.

 (8) A létesítési engedély a hatályossá válásának napjától számított 2 év elteltével hatályát veszti, kivéve, ha a létesítési 
tevékenységet ez  idő alatt megkezdték, és a  létesítés megkezdésétől számított 5 éven belül a  tárolótartály, 
tároló-létesítmény üzembe helyezésének feltételeit megteremtették.

 (9) A létesítési engedély kérelemre egy alkalommal, a műszaki szükségesség megjelölésével legfeljebb további 1 évre 
meghosszabbítható.

 (10) A  létesítési engedélyt a  Hatóság visszavonja, ha a  létesítési engedély kiadása alapjául szolgáló adatokban, 
körülményekben a műszaki biztonságot érintő hátrányos változások következtek be.

 (11) A  létesítési tevékenység befejezését az  üzemeltető a  létesítés befejezésétől számított 15 napon belül bejelenti 
a Hatóságnak.
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6. § (1) Az  üzemeltető a  létesítési engedélyt és az  engedélyezési dokumentációt, valamint az  átalakítási bejelentési 
dokumentációt a tárolótartály leszerelését, megszüntetését követő 5. év végéig megőrzi.

 (2) A  Hatóság az  üzemeltető vagy megbízásából a  tervező kérésére a  létesítési engedély iránti kérelem benyújtását 
megelőzően is biztosítja a műszaki előírásokban kellően nem szabályozott kérdésekben, vagy az előírásoktól eltérő, 
de egyenértékű biztonsági szintre vonatkozó megoldás alkalmazásáról az egyeztetés lehetőségét.

 (3) Tárolótartály akkor építhető be a  létesítés során, ha kifejezetten a kívánt célra gyártották, vagy arra is alkalmas, és 
ennek megfelelőségéről a  gyártó nyilatkozott. Gyártói megfelelőségi nyilatkozat hiányában a  tervező a  veszélyes 
folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, 
hatósági felügyeletéről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti Műszaki Biztonsági 
Szabályzatban közzétett követelményeknek vagy az  azokkal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű 
követelményeknek való megfelelést igazolja.

7. § (1) Az átalakítás bejelentése – az átalakítás jellegétől függően – tartalmazza:
a) a tervezett átalakítás vonatkozásában annak minden érintett vetületére kiterjedő, az  5.  § (1) és 

(2) bekezdésében meghatározott tervdokumentációt és tervezői nyilatkozatot,
b) a meglévő állapot ismertetését, az általános műszaki leírást,
c) a tárolótartály, tároló-létesítmény egészére vonatkozó elrendezési rajzot, külön jelölve az átalakítandó vagy 

javítandó részeket,
d) a műszaki leírást és tervrajzokat, amelyek alapján a  meglévő állapot, valamint a  tervezési határok 

megítélhetők, és ennek részeként
da) a tervezett átalakítás vagy javítás ismertetését és
db) a tervezett munkák részletezését.

 (2) Az átalakításhoz szükséges vizsgálatokat az átalakítási tervet készítő tervező határozza meg az átalakítási tervben.

5. Az üzembehelyezési engedélyezési eljárás

8. § (1) Az  üzemeltetőnek a  tárolótartály, tároló-létesítmény létesítése vagy átalakítása után – a  (10)  bekezdésben 
meghatározott esetkör kivételével – az  üzembehelyezési engedély iránti kérelmet kell benyújtania. Az  engedélyt 
az üzemeltető az 5. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottakat tartalmazó kérelem benyújtásával kérelmezheti.

 (2) A több megvalósulási szakaszra bontott tároló-létesítmény esetében a rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
önmagukban alkalmas tárolólétesítmény-részekre szakaszonként külön-külön is lehet üzembehelyezési engedélyt 
kérni.

 (3) Az  üzembehelyezési engedély iránti kérelemhez, valamint az  üzembe helyezés tényének (10)  bekezdésben 
meghatározott bejelentéséhez csatolni kell
a) a kivitelező vagy kivitelezők felelős nyilatkozatát arról, hogy a  munkát a  hatósági engedélyben, illetve 

az átalakítási dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezték el,
b) a  záradékolt tervdokumentációban meghatározott, valamint a  létesítési engedélyben előírt vizsgálatok, 

ellenőrzések, továbbá – átalakítás esetén – a  tervező által előírt vizsgálatok, ellenőrzések bizonylatait és 
annak igazolását, hogy a határozatban előírt külön feltételek teljesülnek.

 (4) A Hatóság a kérelem elbírálása során
a) vizsgálja, hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény a  létesítési engedélyben vagy az átalakítási bejelentésben 

foglaltaknak megfelelően valósult-e meg,
b) vizsgálja, hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
c) vizsgálja a megfelelőségigazolás meglétét és beazonosíthatóságát mind a  tárolótartályok, mind 

a technológiai szerelvények és tartozékok, csővezetékek és berendezések tekintetében,
d) vizsgálja a technológiai szerelvények, tartozékok bizonylatait.

 (5) Az  üzembe helyezés – a  környezetvédelmi előírások teljesülése esetén – engedélyezhető olyan eltérések vagy 
kisebb hibák, hiányosságok esetén is, amelyek a  létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem 
befolyásolják, de az engedélyben a teljesítési határidő meghatározásával elő kell írni a hibák, hiányosságok javítását 
vagy pótlását.

 (6) Az üzembehelyezési engedély a véglegessé válásának napjától a tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetésének 
megszüntetéséig hatályos.
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 (7) A  tárolótartályt, tároló-létesítményt üzemeltetni az  időszakos ellenőrző vizsgálatok megtartásával szabad. Ha 
az  üzemeltető nem küldi be a  16.  § (9)  bekezdésében foglalt határidőn belül az  időszakos ellenőrző vizsgálatról 
készült jegyzőkönyvet, a Hatóság határidő tűzésével kötelezi az üzemeltetőt a jegyzőkönyv csatolására.

 (8) Ha az üzemeltető nem tesz eleget a Hatóság felhívásában meghatározott határidőn belül a fenti kötelezettségének, 
akkor a  Hatóság elrendeli a  tárolótartály leürítését és az  üzembehelyezési engedély visszavonásával egyidejűleg 
megtiltja a tárolótartály vagy tároló-létesítmény üzemeltetését.

 (9) Az  üzemeltető az  üzembehelyezési engedéllyel kapcsolatban keletkezett dokumentációt, beleértve az  időszakos 
ellenőrzések jegyzőkönyveit is, a tárolótartály egész élettartama alatt megőrzi.

 (10) Ha a  létesítési engedélyben foglaltaktól való eltérés nem vált szükségessé, és a  létesítési engedélyezési eljárásban 
közreműködő szakhatóság egyike sem feltétellel járult hozzá a  létesítési engedély megadásához, akkor 
az  üzemeltető a  tárolótartály, tároló-létesítmény üzembe helyezését követő 15 napon belül a  (3)  bekezdésben 
meghatározott dokumentáció megküldésével bejelenti a  Hatóságnak a  tárolótartály, tároló-létesítmény üzembe 
helyezésének tényét.

6. A javítás bejelentése

9. §  A tárolótartály, tároló-létesítmény javítására vonatkozó bejelentését az  üzemeltetőnek vagy megbízottjának 
a javítás megkezdését megelőzően a Hatósághoz kell benyújtania. A javítás bejelentése tartalmazza:
a) a tervezett javítás vonatkozásában minden érintett vetületére kiterjedő, az  5.  § (1) és (2)  bekezdésében 

meghatározott tervdokumentációt és tervezői nyilatkozatot,
b) a meglévő állapot ismertetését, az általános műszaki leírást,
c) a tárolótartály, tároló-létesítmény egészére vonatkozó elrendezési rajzot, külön jelölve az átalakítandó vagy 

javítandó részeket,
d) a műszaki leírást és tervrajzokat, amelyek alapján a  meglévő állapot, valamint a  tervezési határok 

megítélhetők, és ennek részeként
da) a tervezett átalakítás vagy javítás ismertetését és
db) a tervezett munkák részletezését.

7. Az üzembevételi jóváhagyási eljárás

10. § (1) A  javítás utáni üzembevételi jóváhagyási eljárást az üzemeltető kérelmére a  javítást követően, az  ismételt üzembe 
vétel előtt kell lefolytatni. A kérelem tartalmazza az 5. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottakat.

 (2) Az  üzembevételi jóváhagyás iránti kérelemhez csatolandó a  tartályvizsgáló vizsgálati jelentése, valamint 
a kivitelezési dokumentáció, ez utóbbinak részeként:
a) a kivitelező vagy kivitelezők nyilatkozata arról, hogy a  munkát a  javítás elvégzését meghatározó műszaki 

dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezték el,
b) a tervező által előírt vizsgálat bizonylata,
c) szilárdsági nyomáspróba, tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyv,
d) esetlegesen további, az eredeti állapot helyreállítását igazoló jegyzőkönyvek, bizonylatok.

 (3) A Hatóság a kérelem elbírálása során
a) vizsgálja, hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény javítása a tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően 

valósult-e meg,
b) vizsgálja, hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény az üzembe vételhez a megjelölt rendeltetésnek megfelelő 

és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
c) vizsgálja a javítással érintett technológiai szerelvények, tartozékok bizonylatait.

 (4) Az ellenőrzést követően a Hatóság az üzembe vétel jóváhagyása iránti kérelmet az ellenőrzést követő 3 napon belül 
elbírálja.

 (5) Ha az  eltérés, hiba, hiányosság a  létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát érdemben befolyásolja, 
a Hatóság dönt a tárolótartály vagy tároló-létesítmény használatának megtiltásáról.

 (6) Az üzembevételi jóváhagyás megadásának feltétele a korábbi üzembehelyezési engedély érvényessége.
 (7) Az üzemeltető a javítással és az üzembevételi jóváhagyással kapcsolatban keletkezett dokumentációt a tárolótartály 

egész élettartama alatt megőrzi.



6182 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 149. szám 

8. Az üzemeltetés szüneteltetése

11. § (1) A  tárolótartály, tároló-létesítmény egésze vagy egy része használatának 12 hónapot meghaladó üzemszünete az 
üzemeltetés szüneteltetésének minősül.

 (2) A  tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetésének szüneteltetése megkezdése előtt a  tárolótartályokat ki kell 
tisztíttatni. A tisztítást a 18. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezheti.

 (3) Az üzemeltető az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését annak kezdetétől számított 15 napon belül bejelenti 
a  Hatóságnak a  13.  §-ban meghatározott adattartalommal. A  bejelentéshez csatolni kell a  tárolótartály tisztítási 
jegyzőkönyvét.

 (4) Az üzemeltetés szüneteltetésének ideje alatt az üzemeltető mentesül a 16. és 17. §-ban meghatározott időszakos 
ellenőrző vizsgálatok elvégeztetésének kötelezettsége alól.

 (5) Az  ismételt üzembe vételt az  üzemeltető a  Hatóságnak bejelenti. A  bejelentést az  üzemeltető a  13.  §-ban 
meghatározott adattartalommal teszi meg. A bejelentés tartalmától függően a bejelentéshez csatolni kell:
a) a 3 hónapnál nem régebbi, megfelelő eredményű időszakos ellenőrző vizsgálati jegyzőkönyveket, ha 

az  üzemeltetés szüneteltetésének ideje alatt az  előző időszakos vizsgálathoz képest a  16. és 17.  §-ban 
meghatározott időszakos ellenőrző vizsgálatok esedékessé váltak,

b) tartályvizsgálói szakvéleményt, ha az  üzemeltetés szüneteltetésének megkezdése és az  ismételt üzembe 
vétel között a 16. és 17. §-ban meghatározott időszakos ellenőrző vizsgálatok nem váltak esedékessé,

c) a dupla falú és a  kettős fenekű tartályok esetében szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvet, a  szimpla falú 
fekvőhengeres tartályok esetében tömörségi próba jegyzőkönyvet, egyéb tartályok esetében tartályvizsgálói 
szakvéleményt, ha az  üzemeltetés szüneteltetésének ideje alatt az  időszakos ellenőrző vizsgálatok közül 
a tömörség-ellenőrzés vált esedékessé.

 (6) A  dupla falú és a  kettős fenekű tartályok, valamint a  szimpla falú fekvőhengeres tartályok körébe nem tartozó, 
az  (5) bekezdés c) pontjában említett egyéb tartályok esetében a  tömörség-ellenőrzést az  ismételt üzembe vételt 
követően 15 napon belül el kell végeztetni, akkor is, ha az még nem vált esedékessé.

 (7) A  tárolótartályt, tároló-létesítményt ismételten üzembe venni a  Hatóság részére történő bejelentés megtételét 
követően szabad.

 (8) Az  üzemeltetés szüneteltetése az  üres, kitisztított, a  működő technológiai rendszerről mechanikusan leválasztott 
tárolótartálynak, tároló-létesítménynek, azok részének vagy berendezésének a  használatból való kivonásával 
történhet.

9. A megszüntetés bejelentése

12. § (1) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó tárolótartály, tároló-létesítmény egésze vagy egy része használatának 
megszüntetése a Hatóságnak tett előzetes bejelentés alapján történik. Az üzemeltető a megszüntetés bejelentését 
a 13. § a)–e) pontjában meghatározott adattartalommal teszi meg.

 (2) A megszüntetés előzetes bejelentésének részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza:
a) a 14. §-ban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatot,
b) a meglévő állapot általános elrendezési rajzát, valamint térképmásolaton feltüntetve a  megszüntetendő 

tartályt vagy tároló-létesítményt,
c) egyszerűsített műszaki leírást a  megszüntetendő tartályról vagy tároló-létesítményről (létesítményrészről), 

a megszüntetés módjáról,
d) tartálytisztítási jegyzőkönyveket, ha már rendelkezésre állnak,
e) a megszüntetési jogosultság igazolását,
f ) a tartályvizsgáló szakvéleményét.

 (3) A  megszüntetés kiterjedhet a  tároló-létesítmény egészére vagy egy részére. A  bejelentéshez mellékelni kell 
a (2) bekezdésben foglalt dokumentáció iratait.

 (4) A tárolótartály megszüntetése előtt a tárolótartályt ki kell tisztíttatni. A tisztítást, valamint a megszüntetést a 18. § 
szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezheti.

 (5) A tároló-létesítményt a megszüntetés bejelentésétől számított 2 éven belül kell megszüntetni.
 (6) A  létesítménnyel rendelkezni jogosult a  megszüntetés tényét a  megszüntetés tényleges időpontjától számított 

30 napon belül a  Hatóságnak bejelenti a  13.  § a)–e)  pontjában meghatározott adattartalommal. A  megszüntetés 
bejelentéséhez mellékelni kell a  tisztítási jegyzőkönyveket, ha azok a  megszüntetés előzetes bejelentésének 
időpontjában még nem álltak rendelkezésre. Ha az üzemeltető nem azonos a tartály elhelyezésére szolgáló ingatlan 
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tulajdonosával, a  tárolótartály megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség az  ingatlan tulajdonosát 
terheli.

10. A tárolótartály és tároló-létesítmény üzemeltetésének szüneteltetésére, az ismételt üzembe 
vételére és a megszüntetésére vonatkozó bejelentés adattartalma

13. §  A tárolótartály és tároló-létesítmény üzemeltetésének szüneteltetésére, az  ismételt üzembe vételére és 
a megszüntetésére vonatkozó bejelentés tartalmazza:
a) az üzemeltető

aa) nevét,
ab) címét,
ac) telefon- vagy faxszámát,
ad) e-mail-címét;

b) a berendezés
ba) telepítési címét,
bb) a telepítéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;

c) a rendelkezésre álló hatósági engedélyek esetében
ca) a létesítési engedély számát és keltét,
cb) az üzembehelyezési engedély számát és keltét,
cc) az üzembevételi jóváhagyás számát és keltét;

d) a bejelentés jellegének megjelölését;
e) a tartály

ea) gyári számát,
eb) gyártási évét és gyártójának megnevezését,
ec) névleges térfogatát (m3);

f ) többterű tartály esetében az egyes terek űrtartalmát;
g) a töltet azonosításához

ga) a töltet megnevezését,
gb) a töltet veszélyességének meghatározását,
gc) a veszélyes anyagok, veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló jellemzőket;

h) többterű tartályok esetében az egyes terek töltetének azonosításához
ha) a töltet megnevezését,
hb) a töltet veszélyességének meghatározását;

i) a tartály felépítését;
j) a tárolótartály elhelyezésének módját;
k) a tartály anyagának megnevezését;
l) a tartálybélés anyagának megnevezését;
m) a tartály típusát;
n) az időszakos ellenőrzések

na) időpontját,
nb) eredményét.

11. A tervezői nyilatkozat adattartalma

14. §  Az 5. § (1) bekezdés e) pontja, a 7. § (1) bekezdés a) pontja, a 9. § a) pontja, valamint a 12. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti tervezői nyilatkozat a következőket tartalmazza:
a) a tervező neve,
b) a tervező elérhetősége,
c) a tervezett vagy megszüntetendő létesítmény megnevezése és címe,
d) a nyilatkozat tárgya szerinti munkához tartozó dokumentáció rajzszáma,
e) a tervezésre vonatkozó jogosultsághoz tartozó névjegyzéki (nyilvántartási) szám,
f ) nyilatkozat arról, hogy a  tervezett műszaki megoldás megfelel a  vonatkozó jogszabályoknak, továbbá 

a  műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaknak, és a  tervezett műszaki megoldás biztosítja az  élet, 
az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét,
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g) a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaktól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az  alkalmazott 
megoldás biztonsági szintje egyenértékű biztonsági szintnek minősül,

h) a szabvány szerinti műszaki megoldástól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás 
egyenértékű biztonsági szintűnek minősül,

i) aláírás, keltezés.

12. Az üzemeltető eljárási jogosultságának igazolása

15. §  Az üzemeltető létesítési, üzembehelyezési jogosultsága igazolható:
a) saját tulajdonban lévő ingatlanon történő létesítési, üzembehelyezési és megszüntetési tevékenység végzése 

esetében az üzemeltető erre vonatkozó nyilatkozatával,
b) idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő létesítési, üzembehelyezési és megszüntetési tevékenység 

végzése esetében az a) pontban meghatározottakon túlmenően
ba) az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel,
bb) a kisajátítási eljárás útján megszerzett ingatlan birtokba adását vagy a kisajátítási határozat azonnali 

végrehajtását elrendelő határozattal,
c) közös tulajdonban lévő ingatlanon történő létesítési, üzembehelyezési és megszüntetési tevékenység 

végzése esetében az  a)  pontban meghatározottakon túlmenően az  ingatlannal rendelkezni jogosult 
hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel.

13. Időszakos ellenőrző vizsgálatok

16. § (1) A  tárolótartályoknál, tároló-létesítményeknél időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely ciklusonként 
elvégzett belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból, valamint tömörségi próbából áll.

 (2) Az  időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusideje – a  (4) és az  (5)  bekezdésben, valamint a  17.  §-ban meghatározott 
eltérésekkel – belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat esetében 10 év, tömörségi próba esetében 5 év.

 (3) Az  ellenőrző tér ellenőrzése szivárgásvizsgálattal történik. A  hűtéssel cseppfolyósított gázok tároló-létesítményei 
esetében a  ciklusidő lejárata előtt legalább 60 nappal az  üzemeltető által benyújtott kérelemre a  következő 
ciklusidő hosszát, a szerkezetvizsgálat módját, a köztes ellenőrzéseket a Hatóság hagyja jóvá, az adott létesítmény 
egyedi sajátosságainak és az üzemeltető által készített állapot ellenőrzési dokumentáció figyelembevételével.

 (4) A  fekvőhengeres dupla falú vagy állóhengeres kettős fenekű tartály, valamint hűtéssel cseppfolyósított gázok 
tároló-létesítményei esetén az időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusidejét a Hatóság a tárolt közeg tulajdonságaitól 
és az  alkalmazott üzemi állapotfelügyeleti rendszertől függően határozza meg az  üzembehelyezési engedélyben. 
A ciklusidő nem lehet hosszabb, mint 20 év az első periódusban, 15 év a második periódusban és 10 év az utánuk 
következő periódusokban.

 (5) A  fekvőhengeres dupla falú tartályok és az  állóhengeres kettős fenekű tartályok esetében nem szükséges 
a  ciklusonkénti belső tisztítás elvégzése, ha az  időszakos szerkezeti ellenőrzés kizárólag megbontás nélküli 
szivárgásvizsgálaton alapult.

 (6) Az időszakos ellenőrző vizsgálatot az üzemeltetőnek kell elvégeztetnie.
 (7) Az időszakos ellenőrző vizsgálat módját a Rendelet szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzat határozza meg.
 (8) Időszakos ellenőrző vizsgálatot a 18. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezhet.
 (9) Az  időszakos ellenőrző vizsgálatról készített jegyzőkönyveket az üzemeltető a Hatóság részére intézkedés céljából 

30 napon belül megküldi.
 (10) A  Hatóság közérdekű bejelentés alapján, ha annak alapján megkérdőjelezhető a  tartály biztonsága, soron kívül 

ellenőrző vizsgálat elvégeztetését rendelheti el, a  bejelentés tartalmának ellenőrzéséhez szükséges elégséges 
műszaki tartalommal. A  vizsgálat elrendelése előtt az  üzemeltető előzetes egyeztetést kérhet a  Hatóságtól. 
Elrendelés esetén a  Hatóság jelöli ki a  vizsgálatot végzőt a  18.  § szerint nyilvántartásba vett szervezetek közül. 
A  bejelentést tevő nem jelölhető ki az  ellenőrző vizsgálat elvégzésére. A  vizsgálat elvégzésének költségei 
az üzemeltetőt terhelik.

17. § (1) A  100 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú tárolótartály esetében az  időszakos ellenőrző vizsgálatot 
a ciklusidő tárgyévében az év végéig kell elvégezni.

 (2) Az  álló hengeres tárolótartályok részleges feltöltéssel végzett szivárgásvizsgálata, tömörségi próbája esetén 
a tárolótartály a továbbiakban e részleges feltöltési szintig tartható üzemben.
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14. Üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások

18. § (1) Tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, átalakítását, tisztítását, 
szivárgásvizsgálatát, időszakos ellenőrző vizsgálatát csak a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági 
hatóság által nyilvántartásba vett szervezet végezheti.

 (2) Az  egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság akkor vehető nyilvántartásba az  (1)  bekezdés szerinti tevékenység 
végzésére, ha
a) legalább egy tagja vagy alkalmazottja rendelkezik az  adott tevékenység végzéséhez szükséges 

szaktanfolyami végzettséggel,
b) megfelel a 2. mellékletben meghatározott személyi, tárgyi és eljárási (technológiai) követelményeknek,
c) az (1) bekezdés szerinti tevékenységre vonatkozóan minőségirányítási rendszert működtet.

 (3) A  nyilvántartásba vett szervezet az  időszakos ellenőrző vizsgálat megtartását a  vizsgálat pontos időpontjának 
megjelölésével legalább 8 nappal a vizsgálat tervezett elvégzését megelőzően bejelenti a Hatóságnak.

19. § (1) A  Kormr. 13.  § (3)  bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság a  jogosítottakat kérelmükre a  20.  § 
(1)  bekezdése szerinti szervezet tanúsítása alapján veszi a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott nyilvántartásba. 
A  nyilvántartásba vételről szóló határozatban az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben 
meghatározott adatokon túl fel kell tüntetni a kiadásához alapot adó dokumentumok azonosító jelét, a tanúsítást 
végző szervezet nevét és azonosításra alkalmas adatait.

 (2) A nyilvántartásba vételről szóló határozatot vissza kell vonni, ha a tanúsító szervezet által kiadott, a követelmények 
teljesítését igazoló dokumentumban foglaltak már nem állnak fenn, és meg kell tiltani a  nyilvántartásba vett 
tevékenység végzését. Ha a szolgáltató a 18. § (2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelést igazolja, 
a  Kormr. 13.  § (3)  bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság határozathozatal mellőzésével intézkedik 
a nyilvántartásban szereplő adatok frissítéséről.

20. § (1) A tárolótartályok és berendezéseik gyártására, ömlesztő hegesztéssel vagy ömlesztő hegesztéssel nem járó helyszíni 
technológiai szerelésére, javítására, átalakítására, tisztítására, időszakos ellenőrző vizsgálatára (tömörségének 
ellenőrzésére) való alkalmasság Rendeletben megállapított követelményeinek teljesítését a  Kormr. 13.  § 
(3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják.

 (2) A  kijelölést kérelmező szervezet a kijelölés iránti kérelmét a  Kormr. 13.  § (3)  bekezdésében kijelölt műszaki 
biztonsági hatósághoz nyújtja be. A kérelmezővel szemben támasztott, a  tevékenységhez kapcsolódó személyi és 
tárgyi követelményeket a 3. melléklet tartalmazza.

 (3) A  kijelölésről a  Kormr. 13.  § (3)  bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság engedélyt ad ki, amely 
a megadásának napjától számított 3 évig hatályos.

 (4) Ha a tanúsító szervezet nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, a Kormr. 13. § (3) bekezdésében 
kijelölt műszaki biztonsági hatóság megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő 
figyelmeztetéssel egyidejűleg kötelezi a hiányosság megszüntetésére.

 (5) Ha a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki 
biztonsági hatóság az engedélyt visszavonja, és törli a tanúsító szervezetet a (6) bekezdés szerinti nyilvántartásból.

 (6) A  Kormr. 13.  § (3)  bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezetet a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben 
meghatározott hatósági nyilvántartásba veszi.

15. Az üzemanyagtöltő állomásokon elvégzendő szénhidrogénemisszió-mérés,  
a pisztolygáz-visszavezető és gázingarendszerek beállításának tanúsítása

21. § (1) Az  üzemanyagtöltő állomásokon a  pisztolygáz-visszavezető és gázinga-, valamint véggázkezelő rendszerek 
beállítását csak a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezet 
végezheti.

 (2) A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági 
hatósághoz nyújtja be. A  kérelmezővel szemben támasztott, a  tevékenységhez kapcsolódó személyi, szakmai és 
tárgyi követelményeket a 4. melléklet tartalmazza.
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 (3) A  kijelölésről a  Kormr. 13.  § (3)  bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság határozatot hoz, amely 
a  véglegessé válásától számított 3 évig hatályos. Ha a  tanúsító szervezet hatósági ellenőrzés alapján nem felel 
meg az  e  rendeletben foglalt követelményeknek, a  hatóság megfelelő határidő megállapításával, valamint 
a  jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel egyidejűleg felhívja a  hiányosság megszüntetésére. 
Ha  a  felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a  hatóság a  kijelölést visszavonja, és törli 
a tanúsító szervezetet a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból.

 (4) A  Kormr. 13.  § (3)  bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezetet a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben 
meghatározott hatósági nyilvántartásba veszi.

16. Eljárás rendkívüli esemény alkalmával

22. § (1) A  tárolótartályokkal és tároló-létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálása tekintetében 
a Kormr.-ben foglaltakat az e rendeletben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetése során – a  Kormr.-ben meghatározottakon kívül – rendkívüli 
eseménynek minősül:
a) a környezetkárosodás vagy környezetveszélyeztetés és
b) az idegen ingatlanon, létesítményben vagy egyéb vagyontárgyban történt károkozás.

 (3) Az üzemeltető bejelenti a Hatóságnak az üzemeltetéssel összefüggő rendkívüli eseményt. A bejelentést legkésőbb 
a rendkívüli eseményt követő 5. napon írásban, cégszerű aláírással is meg kell tenni a Hatóság címére. A rendkívüli 
esemény bejelentésére vonatkozó bejelentési kötelezettség nem érinti az üzemeltető más, jogszabályokban előírt 
bejelentési kötelezettségét.

 (4) Az  üzemeltető rendkívüli esemény esetén minden olyan intézkedést megtesz, ami a  veszélyeztetést és a  kár 
mértékét a  legkisebbre korlátozza. Ezek során az  emberi élet vagy testi épség, továbbá jelentős érték megóvása 
érdekében a  helyszínt megváltoztathatja, azonban ez  esetben a  helyszínről rajzot vagy fényképfelvételt kell 
készíteni. A  tárgyi bizonyítékul szolgáló eszközöket az  (5)  bekezdésben meghatározott vizsgálat lezárásának 
időpontjáig megőrzi.

 (5) A  Hatóság hivatalból vizsgálja ki a  tárolótartálynál, tároló-létesítménynél folytatott tevékenység során 
bekövetkezett rendkívüli eseményt. A  bizottsági munkát a  Hatóságnak a  vizsgálatra kijelölt képviselője irányítja. 
A hatósági vizsgálat nem érinti az üzemeltetőnek más jogszabályban előírt vizsgálati kötelezettségét.

 (6) A rendkívüli esemény kivizsgálását a bejelentés után haladéktalanul meg kell kezdeni.
 (7) A vizsgálatban az üzemeltetőnek vagy intézkedésre jogosult képviselőjének részt kell vennie.
 (8) Ha a  rendkívüli eseménnyel kapcsolatban büntetőeljárás is indult, a  Hatóságnak a  vizsgálatot ettől függetlenül 

le kell folytatnia, és a  két eljárás során szükségessé váló együttműködést biztosítania kell. A  Hatóság vizsgálata 
a büntetőeljárást nem akadályozhatja.

 (9) A  Hatóság az  eljárás során, a  vizsgálat befejezése előtt is megtilthatja, korlátozhatja, engedélyhez kötheti 
a tárolótartály, tároló-létesítmény használatát, és megszabhatja az ismételt üzembe helyezés feltételeit.

 (10) A Hatóság a vizsgálat lezárásakor megállapítja a rendkívüli esemény okát és körülményeit.

17. A hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok

23. § (1) Az e rendeletben meghatározott hatósági jellegű képzés keretében megszerezhető, 5 évenkénti továbbképzéshez 
kötött, műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítések:
a) tartálytisztító,
b) tartályvizsgáló.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkakörökben foglalkoztatottak továbbképzésének eredményes elvégzéséről 
a továbbképzést záró vizsga szervezője továbbképzési igazolást állít ki.

24. § (1) A  23.  § (1)  bekezdése szerinti képzés és továbbképzés (a továbbiakban együtt: képzés) Budapest Főváros 
Kormányhivatala (3)  bekezdésben meghatározottak szerint kiadott engedélye alapján tartható. Budapest Főváros 
Kormányhivatalának a képzési program jóváhagyását tartalmazó engedélye a véglegessé válásától számított 3 évig 
hatályos.
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 (2) Budapest Főváros Kormányhivatala:
a) a képzési programmal szemben támasztott, Rendelet szerinti alapkövetelmények alapján meghatározza 

és hivatalos honlapján közzéteszi a  képzési program elkészítésének alapját képező részletes szakmai 
követelményeket, a részletes vizsgakövetelményeket, valamint a 25. § (4) bekezdése szerinti képzési igazolás, 
bizonyítvány tartalmát,

b) elbírálja a képzési program jóváhagyása iránti kérelmeket,
c) ellenőrzi a képzést és a vizsgát szervezők működését, ideértve a (3) bekezdés c) pontja szerinti tananyag célra 

való alkalmasságának, tartalmának, jogszabályoknak való megfelelésének, valamint a tanulmányi szabályzat 
megfelelőségének ellenőrzését is.

 (3) Képzést az  a  felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel 
rendelkező szervezet tarthat, amely rendelkezik
a) jogosultsággal a  nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti „Gépészet” szakmacsoportba vagy a  nemzeti 
fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri 
rendelet szerinti „Gépészet” szakmacsoportba tartozó szakképesítések bármelyikének megszerzését biztosító 
képzés szervezésére,

b) a szakterületnek megfelelő képzési programmal és
c) a képzési programnak megfelelő, korszerű tananyaggal.

 (4) A  képzés szervezője a  képzési program jóváhagyása iránti kérelmét az  (5)  bekezdésben meghatározott 
adattartalommal a  Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és a  honlapján közzétett 
formanyomtatványon készíti el.

 (5) A képzési program jóváhagyása iránti kérelem tartalmazza:
a) a képzés szervezőjének nyilatkozatát a  vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges adatok 

rendelkezésre bocsátásáról,
b) a képzés szervezőjének nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a  képzéshez szükséges korszerű szakmai 

ismereteket tükröző tananyaggal,
c) annak megjelölését, hogy a képzés szervezője mely képzés képzési programjának jóváhagyását kérelmezi,
d) a képzési programot.

25. § (1) A  képzés szervezője a  képzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét Budapest Főváros Kormányhivatala részére 
a  képzés kezdőnapját megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan bejelenti. A  képzés csak 
a bejelentést követően kezdhető meg.

 (2) A vizsga részletes szabályait a vizsga szervezője vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik a vizsga lebonyolítását 
meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről, a  vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok bejelentéséről 
Budapest Főváros Kormányhivatalának.

 (3) A képzés során vizsgáztató az  lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen 
legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.

 (4) A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője a Budapest Főváros Kormányhivatalának bemutatott 
minta szerint készíti elő a kiállítandó képzési bizonyítványt és továbbképzési igazolást.

 (5) A  vizsga szervezője a  kiállított képzési bizonyítványokról és továbbképzési igazolásokról nyilvántartást vezet, és 
biztosítja a nyilvántartás naprakész voltát.

26. § (1) A  képzést követő vizsga megtartását – a  (4)  bekezdésben meghatározott eltéréssel – Budapest Főváros 
Kormányhivatala által kijelölt szervezetek végezhetik.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros 
Kormányhivatala annak a szervezetnek engedélyezi adott képzési területre, amely
a) rendelkezik jogosultsággal a  nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti „Gépészet” szakmacsoportba vagy a  nemzeti 
fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri 
rendelet szerinti „Gépészet” szakmacsoportba tartozó szakképesítések bármelyikének megszerzését biztosító 
képzés szervezésére,

b) a képzési terület tekintetében biztosítja olyan vizsgáztató személy közreműködését, aki szakirányú felsőfokú 
végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,
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c) a képzési terület tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és
d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.

 (3) A (2) bekezdés szerinti engedély időbeli hatálya 3 év.
 (4) A képzésszervezők a képzést követő vizsga megtartását az (1) bekezdés szerinti szervezetektől kérhetik. Ha az adott 

képzési területen a vizsga megtartására nincs kijelölt szervezet, akkor a képzés szervezője látja el az általa szervezett 
képzést követő vizsga megtartásával kapcsolatos feladatokat.

18. Záró rendelkezések

27. §  Felhatalmazást kap az  iparügyekért felelős miniszter, hogy a  veszélyes folyadékok vagy olvadékok – nyomástartó 
berendezésnek nem minősülő – tárolótartályai, tároló-létesítményei, valamint az azok működéséhez szükséges 
technológiai, biztonsági berendezés, csővezeték, szerelvény, tartozék tekintetében a  Műszaki Biztonsági 
Szabályzatra, a  Műszaki Szakbizottság működésére és feladataira, valamint a  műszaki biztonsági szempontból 
jelentős munkakörök esetén szükséges képzések és továbbképzések általános követelményeire vonatkozó 
szabályokat rendeletben állapítsa meg.

28. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

29. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

30. §  Hatályát veszti a Kormr.
a) 18. §-a,
b) 19. §-a,
c) 20. § (4) és (5) bekezdése,
d) 3. melléklete,
e) 4. melléklete,
f ) 7. melléklete.

31. §  Hatályát veszti a  veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki 
biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet
a) 2. § 1–2. pontja,
b) 2. § 4–6. pontja,
c) 2. § 12–21. pontja,
d) 2. § 24–27. pontja,
e) 2. § 29. pontja,
f ) 3–13. alcíme,
g) 3. melléklete,
h) 4. melléklete,
i) 5. melléklete,
j) 6. melléklete, valamint
k) 7. melléklete.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek létesítési és 
üzembehelyezési engedélyezési eljárásában a műszaki biztonsági hatóság által vizsgált szakkérdések

  A B C

1. Szakkérdés vizsgálatának feltétele Szakkérdés
Másodfokú eljárásban 

szakértőként kirendelhető szerv

2.

A közút területén, az alatt vagy felett, 
a közutak külterületi szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 méteren belüli 
építmény létesítése, üzembe helyezése 
esetén, ha a kérelmező a közútkezelői 
hozzájárulás megtagadását vagy  
a hozzájárulásban előírt feltételeket 
sérelmesnek tartja. Egyéb országos közút 
esetén, helyi közút esetén.

Annak elbírálása kérdésében, hogy  
a közút területének nem közlekedési célú 
igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési 
terveinek végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

közlekedésért felelős 
miniszter

3.

Tárolótartály létesítése, üzembe helyezése 
esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély nem szükséges.

1. Minden esetben annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tervezett tárolótartály 
a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak 
és határértékeknek, levegővédelmi 
szempontból az elérhető legjobb technika 
követelményeinek a kérelem szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e.
2. Barlang védőövezetében létesítendő 
tárolótartály esetében annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tervezett tárolótartály 
a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek a kérelem szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e.

–

4.

A kulturális örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, 
régészeti védőövezet területén megvalósuló 
létesítési vagy üzembehelyezési eljárás 
vagy műemléki területen megvalósuló 
vagy nyilvántartott műemléki értéket 
vagy műemlék telkét érintő tevékenység 
engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett 
tárolótartály a régészeti örökség védelme 
jogszabályban rögzített követelményeinek 
a kérelemben foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.

a kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter

5.

Országos közúthálózatba tartozó 
autópálya, autóút területén, az alatt vagy 
felett, valamint kijelölt főútvonal esetén 
100 méteren belüli építmény létesítése, 
üzembe helyezése esetén, ha a kérelmező 
a közútkezelői hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket 
sérelmesnek tartja. Gyorsforgalmi út esetén.

Annak elbírálása kérdésében, hogy  
a közút területének nem közlekedési célú 
igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési 
terveinek végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

közlekedésért felelős 
miniszter

6.

A vízi utak tengelyétől és hajózási 
létesítményektől számított 100 méteren 
belüli létesítés esetén, ha üzeme a hajózási 
tevékenységhez vagy létesítményhez 
kapcsolódik.

A veszélyes anyag szállítására vonatkozó 
előírások, a(z) (vízi) üzemanyagtöltő állomások 
engedélyezésével kapcsolatos hajózási 
hatósági érdekek érvényesítése.

közlekedésért felelős 
miniszter
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2. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez

A tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, átalakítását, 
tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos ellenőrző vizsgálatát végző szervezetekre vonatkozó 
követelmények

A B C D E F G H

1. Tevékenységek és feltételeik Gyártás

Helyszíni  

technológiai 

szerelés

Javítás Átalakítás Tisztítás
Szivárgás-

vizsgálat

Időszakos 

vizsgálat

2. Személyi feltételek:

3. tartályvizsgáló x x x x x x x

4. tartálytisztító – – – – x – –

5. hegesztési felelős x x* x x – – –

6. munkavédelmi felelős x x x x x x x

7. tűzvédelmi felelős x x x x x – x

8. környezetvédelmi felelős x x x x x x x

9.
MSZ EN 9712 szerint 
tanúsított anyagvizsgáló

x x x

10. Tárgyi feltételek:

11. hegesztő berendezés(ek) x x* x* x – – –

12. frisslevegős készülék x x x x x – x

13. egyéni védőfelszerelés x x x x x x x

14. antisztatikus ruházat – x x x x x x

15. tűzoltó készülék(ek) x x x x x x x

16.
munkahely elkerítő 
eszközök, tiltó táblák

x x x x x x x

17.
hitelesített/kalibrált 
mérőeszközök

x x x x – x x

18.
minőségügyi azonosító 
bélyegző(k)

x x* x x – – –

19. szikramentes szerszámok – x x x x x x

20.
tanúsítottan robbanásbiztos 
lámpa

– x x x x x x

21.
tanúsítottan robbanásbiztos 
szivattyú(k)

– x x x x – x

22.
légcserét biztosító 
berendezés

– x x x x – x

23. mentőfelszerelés – x x x x – x

24.
gázkoncentráció-ellenőrző 
műszer

– x x x x – x

25. speciális tisztító berendezés – – – – x – –

26.
szivárgásvizsgáló 
berendezés

– – – – – x x

27.
korróziós állapotfelmérés 
eszközei

– – – – – – x

28.
horpadás-ellenőrzés 
eszközei

– – – – – – x

29. Eljárási (technológiai) feltételek:
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30.

az egyes hegesztett 
szerkezetek gyártását végző 
gazdálkodó szervezetek 
alkalmasságának 
igazolásáról szóló rendelet 
szerinti igazolás és 
nyilvántartásba vétel

x x* x* x – – –

31.
tevékenységre vonatkozó 
munkautasítás

x x x x x x x

32. munkavédelmi utasítás x x x x x x x

33. tűzvédelmi utasítás x x x x x x x

34. környezetvédelmi utasítás – – – – x – –

* Csak ömlesztőhegesztéssel járó tevékenység esetén.

3. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez

A 20. §-ban meghatározott szervezetekre vonatkozó követelmények

 I.  Személyi követelmények:
A kérelmező szervezet tanúsítási tevékenységet végző alkalmazottjának rendelkeznie kell az alábbiakkal:
1.  Műszaki egyetemi (főiskolai) diploma (oklevél).
2.  Szakirányú képzettség, amely lehet:

a) minőségügyi szakképzettség, minőségbiztosítási vagy minőségirányítási szakmérnök szakképzettség, 
energiagazdálkodási szakképzettség, energiagazdálkodási szakmérnök szakképzettség,

b) műszaki tudományok területén szerzett tudományos fokozat.
3.  Legalább 5 év szakirányú gyakorlat, jártasság a  veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályai 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységek területén, vagy a  településtervezési és az  építészeti-műszaki 
tervezési, valamint az  építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló kormányrendelet szerint 
a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott tervezői jogosultság, amely lehet:
a) gépészmérnöki tervező vagy energetikai tervező,
b) épületgépészeti tervező,
c) gáz- és olajmérnök tervező.

 II.  Tárgyi követelmények:
A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell
a) a tevékenységi területre vonatkozó szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal,
b) belső szabályzattal a  veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályai üzemeltetéséhez kapcsolódó 

szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának vizsgálatára és értékelésére és
c) az irányítási rendszerek auditjára és tanúsítására vonatkozó szabvány szerint akkreditált rendszertanúsítással.
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4. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez

A 21. §-ban meghatározott szervezetekre vonatkozó követelmények

A gazdálkodó szervezet akkor alkalmas az  üzemanyagtöltő állomásokon elvégzendő szénhidrogén-emisszió 
mérésére, a pisztolygáz-visszavezető és gázingarendszerek beállítására, ha
a) rendelkezik az alábbi személyi, tárgyi és eljárási feltételekkel:

aa) a tevékenységet végző személy tartályvizsgálói képesítéssel rendelkező alkalmazott,
ab) egyéni védőfelszerelés,
ac) antisztatikus ruházat,
ad) tűzoltó készülék,
ae) munkahely elkerítő eszközök, tiltó táblák,
af ) hitelesített/kalibrált mérőeszközök,
ag) szikramentes szerszámok,
ah) tevékenységre vonatkozó munkautasítás,
ai) munkavédelmi utasítás,
aj) tűzvédelmi utasítás,
ak) környezetvédelmi utasítás;

b) a  műszaki biztonsági hatóság a  jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartásba vette mint 
a tárolótartályok technológiai szerelésére és szivárgásvizsgálatára alkalmas gazdálkodó szervezetet;

c) a tevékenységre vonatkozó minőségirányítási rendszert működtet;
d) a vizsgálatot végző személyek függetlenek a kivitelezést közvetlenül irányító vezetőtől.

A Kormány 217/2019. (IX. 5.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, 
valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint 
a  válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2020. március 7-én hatályát veszti.”

2. §  Ez a rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 218/2019. (IX. 5.) Korm. rendelete
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának 
elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/P.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása 
esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A tagok a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján havi 
életjáradékban részesülnek, amelynek összege:
a) rendes tag esetében 2020. január 1-jétől 380 000 forint/hó,
b) levelező tag esetében 2020. január 1-jétől 310 000 forint/hó.”

2. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén 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 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelete
a „Semmelweis Egyetem” 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 – az első magyar orvosegyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából – „Semmelweis 
Egyetem” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember 6.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali mezőben a Semmelweis Egyetem méltóságjelvényei körébe tartozó egyetemi 

jogar csúcsdíszének ábrázolása látható, melyet – az emlékérme szélén – az eredeti orvoskari dékáni tisztséglánc vesz 
körbe. A  jobb oldali mezőben, a  tisztséglánc belső vonalát követő félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, 
lent a „BP.” verdejel és a „2019” verési évszám, középen, két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „forint” felirat 
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 a  Semmelweis Egyetem címerének ábrázolása látható. Az  emlékérme 
szélén, köriratban, fent a „250 ÉVES A SEMMELWEIS EGYETEM”, lent a „ ”SERVAMUS VITAM ATQUE SERVIMUS” ” felirat 
olvasható. A  köriratokat bal oldalon a  Semmelweis Egyetem rektori épületének egyik belső díszítő motívuma, 
jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

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

4. §  Ez a rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2019.	  (IX.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

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

 	  

2. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2019.	  (IX.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

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

 	  



6196 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 149. szám 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelete
a „Semmelweis Egyetem” 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 – az első magyar orvosegyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából – „Semmelweis 
Egyetem” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember 6.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali mezőben a Semmelweis Egyetem méltóságjelvényei körébe tartozó egyetemi 

jogar csúcsdíszének ábrázolása látható, melyet – az emlékérme szélén – az eredeti orvoskari dékáni tisztséglánc vesz 
körbe. A  jobb oldali mezőben, a  tisztséglánc belső vonalát követő félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, 
lent a „BP.” verdejel és a „2019” verési évszám, középen, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „forint” felirat 
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 a  Semmelweis Egyetem címerének ábrázolása látható. Az  emlékérme 
szélén, köriratban, fent a „250 ÉVES A SEMMELWEIS EGYETEM”, lent a „ ”SERVAMUS VITAM ATQUE SERVIMUS” ” felirat 
olvasható. A  köriratokat bal oldalon a  Semmelweis Egyetem rektori épületének egyik belső díszítő motívuma, 
jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 31/2019. (IX. 5.) ITM rendelete
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági 
követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 
szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 27. §-ában 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 veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági 
követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek 
műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendeletben meghatározott tárolótartályok 
és tároló-létesítmények műszaki biztonságára.”

2. §  A Rendelet 15. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A szakági műszaki szakbizottság működése és feladatai
21.  § (1) A  rendelet hatálya alá tartozó berendezések és létesítmények létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak 
figyelembevételével a  műszaki biztonságot növelő alkalmazások széles körű elterjedésének elősegítése céljából 
az  iparügyekért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) szakági műszaki szakbizottságot (a  továbbiakban: 
Szakbizottság) hoz létre.
(2) A  Szakbizottság az  e  rendelet hatálya alá tartozó berendezések és létesítmények tervezésével, létesítésével 
és üzemeltetésével kapcsolatban szakági műszaki előírások formájában a  Műszaki Biztonsági Szabályzat 
követelményeit az  egészségvédelem magas szintjét kielégítő, valamint a  műszaki-tudományos színvonallal és 
a gazdasági megfontolások alapján megvalósítható gyakorlattal összhangban álló műszaki megoldásokat dolgoz ki.
(3) A Szakbizottságba tagot a következő szervezetek javasolhatnak:
a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala: 1 fő,
b) Magyar Ásványolaj Szövetség: 1 fő,
c) Magyar Ipari Gáz Szövetség: 1 fő,
d) Magyar Mérnöki Kamara: 1 fő,
e) Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség: 1 fő,
f ) a szakterületen működő egyéb, a miniszter által felkért civil szervezetek: 1-1 fő.
(4) A Szakbizottság tagjait az iparügyekért felelős miniszter 5 év időtartamra bízza meg.
(5) A  Szakbizottság megalkotja a  működési szabályzatát, és tagjai közül 3 év időtartamra megválasztja 
a Szakbizottság elnökét.
(6) A  Szakbizottság által elfogadott szakági műszaki előírásokat a  kormányzati honlapon, valamint 
a  termékinformációs pont honlapján közzé kell tenni. A  szakági műszaki előírásokban foglalt műszaki megoldást 
úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az adott kor technikai színvonalának.”

3. §  A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § A  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltésére képesítő, valamint a  kapcsolódó 
továbbképzések képzési programjára vonatkozó alapkövetelményeket a 2. melléklet tartalmazza.”

4. §  A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 31/2019. (IX. 5.) ITM rendelethez
„2. melléklet az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelethez

A képzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények

 1. A képzési programnak a képzési, továbbképzési szakterületnek megfelelően tartalmaznia kell
1.1. a képzés megnevezését és célját,
1.2. a szakképesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,
1.3. a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
1.4. a tervezett képzési időt,
1.5. a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),
1.6. a képzési témaköröket, a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez 

rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot,
1.7. a maximális csoportlétszámot,
1.8. a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírását,
1.9. a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, valamint
1.10. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

 2. A  tartálytisztító képzési szakterület esetében a  teljes képzési idő legalább 48 óra, melynek részeként a  gyakorlati 
képzése legalább 1×8 óra.

 3. A tartályvizsgáló képzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 64 óra, melynek részeként a gyakorlati 
képzése legalább 2×8 óra.

 4. A tartálytisztító továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 1×8 óra.
 5. A tartályvizsgáló továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 3×8 óra.”

A pénzügyminiszter 12/2019. (IX. 5.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 28. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
16/2018. (XII. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 12/2019. (IX. 5.) PM rendelethez

A Rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 49a. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I J K L M N O

Áh
t. 

 
az

on
os

ító

Cí
m
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cí

m

Jo
gc

ím
cs
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t

Jogcím- 
név

Előirányzat célja
Kifizetésben  
részesülők  

köre

Támogatás  
biztosí- 
tásának  
módja

Támogatási  
előleg

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja

Visszafizetés  
határideje

Biztosíték
Kezelő  
szerv

Lebonyo-  
lító szerv

Európai uniós 
forrásból  

finanszírozott 
költségvetési  
támogatás 

közreműködő  
szervezete)

49a. 379628

Az NBB 
magyarországi 
székhelyének 
létesítésével 
kapcsolatos 
tőkeemelés

A Nemzetközi Beruházási Bank és 
Magyarország Kormánya között 
a Nemzetközi Beruházási Bank 
Magyarországi Székhelyéről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről és  
a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, 
a Nemzetközi Beruházási Bank 
megalapítása tárgyában, Moszkvában, 
1970. július 10-én aláírt és  
1990. december 20. napján módosított 
Egyezményhez csatolt Alapszabály 
módosításának kihirdetéséről szóló 
2019. évi XI. törvénnyel kihirdetett, 
a Nemzetközi Beruházási Bank és 
Magyarország Kormánya között 
a Nemzetközi Beruházási Bank 
Magyarországi Székhelyéről szóló 
Megállapodás 4.1 és 4.2 pontjában 
foglaltak alapján a Nemzetközi 
Beruházási Bank elhelyezéséhez 
hozzájárulás teljesítése.

Nemzet- 
közi 
Beruhá- 
zási Bank

A Kincstár 
folyósít  
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa 
alapján.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozata
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú („Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című) 
projektnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési 
célú kiemelt projektként történő nevesítéséről, támogatási szerződése módosításáról, valamint a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú, „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” 

című projektnek (a  továbbiakban: projekt) a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítésével,

b) egyetért a  projekt támogatásának csökkentésével és a  támogatási szerződésének az  1.  melléklet szerinti 
módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. szeptember 15.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] 2.  melléklete a  2.  melléklet szerint 
módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(bruttó, forint)

Változás

(bruttó, forint)

Módosított támogatás

(bruttó, forint)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.4.0-15-

2016-00015

Esztergom 
árvízvédelmének 
fejlesztése I. ütem

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető)
Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság

9 030 000 000 –8 130 000 000 900 000 000

A projekt fő célja a klímaváltozás 
következtében jelentkező 
szélsőséges időjárási események 
káros hatásainak csökkentése, 
ezáltal az árvízi kockázat 
mérséklése.
Előkészíti a védművek előírás 
szerinti kiépítését, a műtárgyak 
fejlesztését, a medrek 
vízlevezető képességének 
javítását, az ökológiai 
szempontokat figyelembe véve.
A projekt későbbi megvalósítása 
által árvízvédelmi intézkedések 
előnyeiben részesülő lakosság 
26 196 fő.
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2. melléklet az 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozathoz

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 64. sorral egészül ki:

[A B C D E F G

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)

Magyarország központi 

költségvetéséből 

megtéríthető indikatív 

önerő

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

„

64. KEHOP-1.4.0
Esztergom 

árvízvédelmének 
fejlesztése I. ütem

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető)
Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság

0,90 –
Megtörtént 
2016-ban

A projekt fő célja a klímaváltozás 
következtében jelentkező 

szélsőséges időjárási események 
káros hatásainak csökkentése, 

ezáltal az árvízi kockázat 
mérséklése. 

Előkészíti a védművek előírás 
szerinti kiépítését,  

a műtárgyak fejlesztését, a medrek 
vízlevezető képességének javítását, 

az ökológiai szempontokat 
figyelembe véve.

A projekt későbbi megvalósítása 
által árvízvédelmi intézkedések 
előnyeiben részesülő lakosság 

26 196 fő.
”

 



6204 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 149. szám 

A Kormány 1524/2019. (IX. 5.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság 
és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való 
államutódlásról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság 

és a  Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi 
Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról 
szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;

 2.  felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Jegyzőkönyv bemutatott 
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Jegyzőkönyv szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4.  elfogadja a  Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a  Jegyzőkönyv szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozata
a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem 
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztésének (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű 

kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával a Balatonfüred belterület 3088 helyrajzi számú 
ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7) és 

(8)  bekezdésében foglaltakkal összhangban Balatonfüred Város Önkormányzatát mint a  Beruházás 
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Balatonfüredi Tankerület Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;
 3. a Beruházás megvalósítása 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 1 464 390 692 forintban határozza meg;

 4. a 3. pont szerinti összeg 2019. évi részének finanszírozása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 142 173 854 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
az 1. melléklet szerint;

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

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a  Magyarország központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások 
fejezetben;
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Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

létrejött támogatási jogviszonyok lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1525/2019. (IX. 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
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

340417 51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
K6 Beruházások -142 173 854

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

4 Programszerű magasépítési beruházások
3 Tanterem beruházások

381973 2 Beruházás megvalósítás
K6 Beruházások 142 173 854

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- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

340417 51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása -142 173 854

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 142 173 854 142 173 854

* 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
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A miniszterelnök 98/2019. (IX. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja és 234.  § (1)  bekezdése 
alapján – az igazságügyi miniszter javaslatára –

Misovicz Tibort, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2019. szeptember 15-ei hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

dr. Nagy Attila Mihályt

– 2019. szeptember 16-ai hatállyal – az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  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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	A Kormány 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozata
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