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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 42/2019. (IX. 20.) AM rendelete
a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó 
kamattámogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) beruházás: a támogatásra jogosult mezőgazdasági vállalkozás által alkalmazott, a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 3. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti tevékenység;
b) elsődleges mezőgazdasági termelés:  az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Atr.) 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység;

c) erdőgazdálkodás: az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 
5. § 9. pontja szerinti tevékenységek összessége;

d) induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás;
e) mezőgazdasági termék: az Atr. 2. § 10c. pontja szerinti termék;
f ) mezőgazdasági termék feldolgozása: az Atr. 2. § 10e. pontja szerinti tevékenység;
g) mezőgazdasági termékek forgalmazása: az Atr. 2. § 10f. pontja szerinti tevékenység;
h) mikro, kis- és középvállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás;
i) nagyvállalkozás: a  702/2014/EU bizottsági rendelet I.  mellékletében meghatározott feltételeknek meg nem 

felelő vállalkozás;
j) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;
k) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 7. § 

(1) bekezdésében meghatározott intézmény;
l) támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti hányados;
m) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték.

2. A támogatás formája és mértéke

2. § (1) A mikro, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylő
a) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. vagy 17. cikke vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke alapján 

mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz, -forgalmazáshoz, illetve
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. vagy 17. cikke alapján erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó,
kizárólag forint alapon nyújtott beruházási hitel (a továbbiakban: beruházási hitel) kamatának megfizetéséhez vissza 
nem térítendő állami támogatást (a továbbiakban: kamattámogatás) vehet igénybe.

 (2) A nagyvállalkozásnak minősülő igénylő az (1) bekezdés szerinti kamattámogatást a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
14. cikke alapján
a) a Közép-Magyarország régión kívüli más régióban induló mezőgazdasági termékfeldolgozási, -forgalmazási, 

illetve erdőgazdálkodási célú – ide nem értve a pótló beruházást – vagy
b) a  Közép-Magyarország régió támogatható településein induló – a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 

51.  pontja szerinti – új gazdasági tevékenység végzésére   irányuló mezőgazdasági termékfeldolgozási, 
-forgalmazási, illetve erdőgazdálkodási célú

beruházáshoz kapcsolódó hitelhez veheti igénybe.
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 (3) A kamattámogatás olyan beruházási hitel esetén vehető igénybe, amelynek a futamideje legalább 3, de legfeljebb 
10 év.

 (4) A kamattámogatásban részesíthető beruházási hitelek összege beruházásonként és ügyfelenként legalább 3 millió 
forint, és nem haladhatja meg
a) az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházások esetében az 1,3 milliárd forintot,
b) a  mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz vagy -forgalmazáshoz és az  erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 

beruházások esetében a 2 milliárd forintot.
 (5) A  kamattámogatás mértéke az  ügyleti kamat 80%-a, de legfeljebb 2 százalékpont éves szinten azzal, hogy 

kamattámogatás csak azon kamatidőszak tekintetében nyújtható, amelynél a  hiteldíj nem haladja meg a  2,5%/év 
szintet.

 (6) A  kamatidőszak hiteldíjának számításakor figyelembe kell venni a  kamatidőszakra megállapított ügyleti kamatot, 
továbbá valamennyi, a  hitelhez kapcsolódó, a  kamatidőszakban esedékessé váló, a  hitelfelvevőt terhelő díjat, 
jutalékot, költséget, kivéve
a) a  harmadik személynek fizetett díjakat (ideértve a  közjegyzői díjat, az  értékbecslés díját, a  kezességvállaló 

intézményeknek fizetett kezességvállalási díjat, a  földhivatali díjat, a  biztosítékok nyilvántartásához 
kapcsolódó díjat, a biztosítási díjat),

b) a  hitelszerződés feltételeinek nem teljesítéséhez kapcsolódó, a  kamatidőszakban esedékessé váló 
fizetési kötelezettségeket (ideértve a  büntető jellegű kamatot, a  késedelmi kamatot, az  egyéb, kizárólag 
a szerződéses feltételek nem teljesítéséhez kapcsolódó díjat, költséget, jutalékot),

c) az  igénylő által kezdeményezett szerződésmódosításhoz kapcsolódó (ide nem értve az  előtörlesztést), 
a kamatidőszakban esedékessé váló díjat, jutalékot, költséget.

 (7) A kamatidőszak hiteldíját az 1. mellékletben szereplő képlet alapján kell meghatározni.
 (8) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti beruházási hitelhez – a  3.  § (6)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel  – 

az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány és a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kedvezményes 
díjú kezesség és kezességi díjtámogatás is kapcsolódhat. A  beruházás támogatástartalmának és 
támogatásintenzitásának meghatározásakor figyelembe kell venni a kedvezményes kezességi díjból és a kezességi 
díjtámogatásból származó támogatástartalmat is.

 (9) A beruházás teljes támogatástartalma nem haladhatja meg
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontjában, vagy
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontjában
meghatározott határértéket.

 (10) A támogatási intenzitás
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. vagy 17. cikke alapján megvalósuló beruházás esetén az Atr. V. fejezete 

szerinti regionális támogatási térkép alapján kerül meghatározásra,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. vagy 17. cikke alapján megvalósuló beruházás esetén legfeljebb 40%.

3. A kamattámogatás igénybevétele

3. § (1) A kamattámogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény szerinti nyilvántartásba vételi 
kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg 
kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) a kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy végrehajtási eljárás alatt,
bb) nem rendelkezik az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi 

CLIII.  törvény 7.  § 22.  pontja szerinti tartozással, kivéve, ha részére az  adóhatóság az  adó vagy 
adók módjára behajtandó köztartozás vagy az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL.  törvényen alapuló követelések tekintetében fizetési halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett,

bc) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
bd) nem rendelkezik állami kezesség, állami garancia vagy viszontgarancia beváltásából eredő, állammal 

szembeni tartozással,
be) rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedéllyel,
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bf ) nem áll valamely uniós társfinanszírozású támogatás visszafizetésére kötelező határozat hatálya 
alatt,

bg) eleget tett az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 
visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának vagy nem áll ilyen határozat 
hatálya alatt,

bh) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben szabályozott, rendezett munkaügyi 
kapcsolatok és átlátható szervezet általános és különös feltételeinek;

bi) a beruházási hitel tárgyát képező beruházás megvalósítását nem kezdte meg; és
c) meghatalmazza a  pénzügyi intézményt, hogy a  kamattámogatás lehívásával kapcsolatban a  Magyar 

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) előtt eljárjon.
 (2) Az  (1)  bekezdés  b)  pontjában foglaltakról az  igénylőnek a  kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg 

nyilatkoznia kell.
 (3) A  kamattámogatást az  igénylő a  kamattámogatási kérelem Kincstárhoz történt továbbítását követően hatályba 

lépett hitelszerződésekkel összefüggésben veheti igénybe, feltéve, hogy a  2.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti 
beruházási hitel tárgyát képező beruházás megvalósítását a – 651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a 702/2014/EU 
bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdése szerinti adatokat is tartalmazó – kamattámogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában még nem kezdte meg. A  beruházás megkezdésének a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 
(23) bekezdése vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (25) bekezdése szerinti tevékenység minősül.

 (4) Kamattámogatás nem nyújtható a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és  
a  922/72/EGK, a  234/79/EK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a  továbbiakban:  
1308/2013/EU rendelet) megállapított valamely tiltás vagy korlátozás megszegésével még akkor sem, ha az  ilyen 
tiltások és korlátozások kizárólag az 1308/2013/EU rendeletben előírt uniós támogatásokra vonatkoznak.

 (5) Kamattámogatás – a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (9) bekezdésében foglaltakon kívül – nem nyújtható
a) a Vidékfejlesztési Programból vagy a  Strukturális Alapok egyéb operatív programjából támogatást elnyert 

beruházáshoz,
b) öntözési beruházáshoz,
c) termőföldvásárláshoz,
d) üzletrészvásárláshoz,
e) élő állat vásárláshoz,
f ) induló beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltségéhez,
g) széles sávú hálózatok fejlesztésére irányuló beruházáshoz,
h) létesítmény felvásárláshoz és
i) kutatási infrastruktúra-fejlesztéshez
kapcsolódó beruházási hitelhez.

 (6) Ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő, azonosítható elszámolható költségek esetén 
a  kamattámogatás abban az  esetben halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó 
állami támogatással, ha az nem vezet a 651/2014/EU bizottsági rendeletben, a 702/2014/EU bizottsági rendeletben 
vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás, illetve 
– figyelemmel a 2. § (9) bekezdésében foglaltakra – támogatástartalom túllépéséhez.

 (7) Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a kamattámogatás halmozható más, államháztartási vagy 
európai uniós forrásból származó támogatással.

4. § (1) Az igénylő a kamattámogatási kérelmet – a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon – 
a  pénzügyi intézményhez nyújthatja be, amely azt legkésőbb 2020. december 31-ig továbbítja a  Kincstár részére 
az igénylő általi benyújtás pontos dátumának megjelölésével.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kamattámogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az igénylő azonosító adatai, ügyfél-azonosító száma;
b) a hitelkérelem vagy a hitel azonosító száma;
c) az igénylő nyilatkozata a (3) bekezdésben foglaltakról;
d) a támogatástartalom és a támogatásintenzitás megállapításához szükséges adatok:

da) a beruházás elszámolható költsége és a költségek felmerülésének ütemezése,
db) a beruházási hitel összege,
dc) a beruházási hitel folyósításának ütemezése,
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dd) a beruházási hitel törlesztésének ütemezése,
de) a beruházási hitel ügyleti kamatának mértéke,
df ) a beruházási hitel kamatfizetési gyakorisága,
dg) az intézményi kezességvállalás támogatástartalma,
dh) a beruházáshoz az államháztartás más alrendszereiből igénybe vett támogatás összege.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti kamattámogatási kérelemhez csatolni kell
a) az  igénylő pénzügyi intézmény számára adott, a  kamattámogatási kérelem továbbítására, valamint 

a  kamattámogatás lehívásával kapcsolatban a  Kincstár előtt történő eljárásra szóló meghatalmazás eredeti 
példányát,

b) az  igénylőnek a  2.  mellékletben meghatározott vagy a  2.  mellékletben nem szereplő, de a  hitelszerződés 
céljából következően szántóföldi növénytermesztéshez szükséges egyéb erő- és munkagép megvásárlásához 
kapcsolódó beruházási hitel összegéről szóló nyilatkozat eredeti példányát, valamint

c) a pénzügyi intézménynek az e rendeletben, a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 17. cikkében, valamint 
a  702/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 17.  cikkében meghatározott támogatási feltételek teljesüléséről, 
valamint a 2. § (9) bekezdésében meghatározott feltétel teljesüléséről és az általa számított kamattámogatás 
támogatástartalmának összegéről szóló nyilatkozatának eredeti példányát.

 (4) A  3.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését, valamint az  e  rendeletben, a  651/2014/EU 
bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában és a 14., valamint a 17. cikkében, továbbá a 702/2014/EU  
bizottsági rendelet 4.  cikk (1)  bekezdés a) és c)  pontjában és a  14., valamint a  17.  cikkében foglalt támogatási 
feltételek teljesülését – a  (2)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint a  3.  § (2)  bekezdésében előírt nyilatkozatok 
felhasználásával – a Kincstár végzi.

 (5) A Kincstár a kamattámogatási kérelmekről a szükséges adatok hiánytalan beérkezését követő tizenöt napon belül 
dönt, amelyről – a  kamattámogatásról szóló támogatástartalom igazolás megküldésével egyidejűleg – értesíti 
az  igénylőt, valamint a pénzügyi intézményt. A kamattámogatás támogatástartalmát az Atr. 2. melléklet D) pontja 
szerint kell meghatározni.

 (6) Az igénylő a támogatástartalom-igazolást annak keltezésétől számított tíz évig köteles megőrizni.
 (7) A támogatástartalom összegét a kamattámogatási kérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtás hónapjának 

első napján érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban 
meghatározni.

4. Egyéb rendelkezések

5. § (1) Az  igénylő az  esedékes kamatfizetések időpontjában, a  2.  § (5)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével 
megállapított kamattámogatás mértékével csökkentett kamatot fizeti meg a pénzügyi intézmény számára.

 (2) Ha a  pénzügyi intézmény a  hitel nem rendeltetésszerű felhasználását állapítja meg, arról tizenöt napon belül 
tájékoztatja a Kincstárt.

 (3) A  nem rendeltetésszerűen felhasznált hitelhez kapcsolódóan igénybe vett kamattámogatás intézkedésben való 
jogosulatlan részvételnek minősül.

5. A kamattámogatás lehívása

6. § (1) A pénzügyi intézmény az általa megkötött, a kamattámogatási programba bevont, hatályos hitelszerződések adatait 
(igénylő neve, ügyfél-azonosítója; hitelkérelem azonosító száma; kamattámogatásról szóló döntés azonosítója; 
a  kamattámogatás lehívási kérelemben szereplő kamatidőszakok hiteldíj mutatója; kamattámogatás összege) 
összesíti, és az  általa megelőlegezett kamattámogatást – a  Kincstár által rendszeresített és a  honlapján közzétett 
nyomtatvány szerinti – kamattámogatás lehívási kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával a naptári negyedévet 
követő hónap végéig az  igénylő meghatalmazása alapján igényli. Egy kamattámogatás lehívási kérelemben 
legfeljebb a  kamattámogatás lehívási kérelem benyújtását magában foglaló negyedévben és az  azt közvetlenül 
megelőző két naptári negyedévben esedékessé vált kamatokhoz kapcsolódó kamattámogatás igénylésére van 
lehetőség.

 (2) A kamattámogatás lehívási kérelem kizárólag a kamattámogatási kérelem Kincstárhoz történő benyújtását követően 
hatályba lépett hitelszerződésekkel összefüggésben nyújtható be.
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 (3) A  kamattámogatás lehívási kérelemben – a  2.  § (5)  bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – kizárólag hatályos 
hitelszerződés kamatához kapcsolódó kamattámogatás tüntethető fel. Egy kamatidőszakban esedékessé vált kamat 
csak egy kamattámogatás lehívási kérelemben tüntethető fel.

 (4) A  Kincstár az  (1)  bekezdés szerinti, hiánytalan kamattámogatás lehívási kérelemről annak beérkezését követő 
harminc napon belül dönt. A  forrás rendelkezésre állása esetén a  Kincstár a  döntést követő tizenöt napon belül 
folyósítja a kamattámogatást a pénzügyi intézmény részére.

6. A kamattámogatás forrása

7. § (1) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Agrárminisztérium fejezetének 
Nemzeti agrártámogatások előirányzatán elkülönített keretösszeg.

 (2) A  2.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti beruházási hitelhez kapcsoló kamattámogatás legfeljebb 100 milliárd forint 
beruházási hitelállományhoz (a  továbbiakban: keret) kapcsolódhat azzal, hogy a szántóföldi növénytermesztéshez 
szükséges erő- és munkagép beszerzéséhez kapcsolódó, a kamattámogatási programba bevonható hitelállomány 
nem haladhatja meg a 30 milliárd forintot (a továbbiakban: alkeret).

 (3) A Kincstár a kamattámogatási döntés alapján havonta, az adott hónap 15. napjáig tájékoztatja az agrárpolitikáért 
felelő minisztert (a  továbbiakban: miniszter) a  megelőző hónap utolsó napjára vonatkozóan a  kamattámogatási 
programba bevont hitelállomány alakulásáról. Ha a tájékoztatásban szereplő hitelállomány eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott keret vagy alkeret 90%-át, a  miniszter a  keret vagy az  alkeret vonatkozásában közleményben 
felfüggeszti a kamattámogatási kérelmek benyújtását.

7. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

9. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és 

az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 
17. cikke, valamint

b) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 17. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 42/2019. (IX. 20.) AM rendelethez

A kamatidőszak hiteldíjának meghatározása

HM =
D
H
×
365
n

 

ahol:
HM: a kamatidőszak hiteldíj mutatója éves szinten, ahol a hiteldíj mutató értékét százalékban kifejezve, a kerekítés 

szabályai szerint egy tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni
D: a  kamatidőszakra megállapított ügyleti kamat forintban megállapított összegének és a  kamatidőszakban 

esedékessé váló, a  hiteldíjba beleszámító díjak, jutalékok, költségek forintban meghatározott összegének 
együttes összege

H: a  kamatidőszak átlagos hitelállománya forintban, a  kamatidőszak napi, forintban kifejezett hitelállományi 
adatainak számtani átlaga alapján számítva

n: a kamatidőszak naptári napjainak száma
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2. melléklet a 42/2019. (IX. 20.) AM rendelethez

A szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó erő- és munkagépek felsorolása

A B C

1. Eszköz/berendezés főcsoport Eszköz/berendezés csoport Eszköz/berendezés alcsoport

2. Traktorok Hagyományos felépítésű 
mezőgazdasági traktorok

Kerekes traktorok,
Lánctalpas traktorok,
Gumihevederes traktorok

Különleges traktorok Eszközhordozók,
Egyéb különleges traktorok

3. Magajáró betakarítók Szántóföldi növények betakarító gépei Arató-cséplő gépek,
Kukoricabetakarítók,
Cukorrépa-betakarítók,
Egyéb szántóföldi növényeket betakarító 
gépek

4. Egyéb magajáró gépek Magajáró egyéb gépek Földmunkagépek – 150 LE teljesítmény 
fölött,
Permetezők – 5 méteres munkaszélesség 
fölött,
Tápanyag kijuttatók, injektálók  
– 5 méteres munkaszélesség fölött,
Dömperek

5. Talajművelő és földmunkagépek Ekék – 4 vagy több ekefejjel szereltek Ágyekék,
Váltva forgató ekék,
Mélyforgató és egyéb ekék

Boronák – 5 méteres munkaszélesség 
fölött

Fogasboronák,
Rotációs boronák,
Fésűs, gyomirtó és egyéb boronák

Hengerek – 3 méteres munkaszélesség 
fölött

Sima hengerek,
Gyűrűs hengerek,
Rögtörő hengerek,
Hengerboronák, pálcás és egyéb 
hengeres

Tárcsás talajművelők – 5 méteres 
munkaszélesség fölött

Tárcsás boronák,
Egyirányú tárcsák,
Ásóboronák,
Egyéb tárcsás művelők

Kultivátorok – 5 méteres 
munkaszélesség fölött

Szántóföldi kultivátorok,
Sorközművelő kultivátorok,
Egyéb kultivátorok

Magágykészítők – 5 méteres 
munkaszélesség fölött

Magágykészítők,
Magágykészítők adapterei

Talajlazítók Középmélylazítók,
Mélylazítók,
Egyéb kombinált talajlazítók
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Talajművelő egyéb gépek Simítók,
Szántáselmunkálók,
Talajmarók – 3 méteres munkaszélesség 
fölött,
Ásógépek,
Bakhátkészítők, ágyáskészítők, 
burgonyatöltögetők – 3 méteres 
munkaszélesség fölött,
Küllős kapák és egyéb talajművelő gépek

Földmunkagépek Tereprendezők, Talajegyengetők,
Tolólapok, vonólapok,
Árokásók és -karbantartók,
Egyéb földmunkagépek

6. Vető- és ültetőgépek Vetőgépek Kalászosgabona-vető gépek,
Kukoricavető gépek,
Cukorrépavető gépek

Vetéssel és ültetéssel kapcsolatos 
egyéb gépek

Vetőadapterek,
Vetőmagfeltöltők

7. Növényvédő gépek, műtrágya- 
és szervestrágya szórók

Permetező-, porozó- és folyékony 
műtrágya kijuttató gépek

Permetező-, porozó- és folyékony 
műtrágya kijuttató gépek – 5 méteres 
munkaszélesség fölött,
Permetező-, porozó- és folyékony 
műtrágya kijuttató cserélhető 
felépítmények, adapterek, tartozékok  
– 5 méteres munkaszélesség fölött

Műtrágyaszóró gépek Műtrágyaszóró gépek,
Műtrágyaszóró cserélhető 
felépítmények, adapterek

Szilárdszervestrágya-szórók  
– 3 méteres munkaszélesség fölött

Szilárdszervestrágya-szórók,
Szilárdszervestrágya-szórók adapterei

8. Betakarító gépek, adapterek Kalászosgabona-betakarító gépek, 
adapterek

Vágóasztalok,
Szalmaszecskázók,
Egyéb kalászos gabona betakarító 
gépek, adapterek

Kukoricabetakarító gépek, adapterek Vontatott és rászerelt kukoricacső-törő 
gépek,
Kukoricacső-törő adapterek,
Szárzúzók, mulcsozók,
Egyéb kukoricabetakarító gépek, 
adapterek

Cukorrépa-betakarító gépek Cukorrépa-fejezők, -kiszedők, -felszedők,
Egymenetes cukorrépa-betakarítók,
Egyéb cukorrépa-betakarítók

Burgonyabetakarító gépek Burgonyakiszedők,
Burgonyafelszedők, -kocsirakók,
Egymenetes burgonyabetakarítók,
Egyéb burgonyabetakarító gépek
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Szántóföldi növények egyéb 
betakarítógépei, adapterei

Napraforgó-betakarító gépek, adapterek,
Borsó-, szója-, repceadapterek, 
vágóasztaltoldatok,
Zöldborsó- és szárazborsó-betakarító 
gépek, adapterek,
Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, 
adapterek,
Hagymabetakarító gépek,
Gyökérzöldség-betakarító gépek,
Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító 
gépek,
Mák, tök és egyéb szántóföldi növények 
speciális betakarítógépei

9. Álló- és vegyes munkák 
munkagépei

Vontatott és rászerelt rakodógépek, 
adapterek, szállítófelépítmények

Szállítóládák, szállítótartályok, 
konténerek,
Tehergépkocsi- és pótkocsi-szállító 
felépítmények

10. Mezőgazdasági szállító 
járművek, pótkocsik – kivéve 
a fix bálaszállító felépítményű 
pótkocsikat

Két- és többtengelyes vontatott 
járművek

Két- és többtengelyes fixplatós vontatott 
járművek,
Két- és többtengelyes billenőszekrényes 
vontatott járművek,
Két- és többtengelyes speciális 
felépítményű vontatott járművek

Egytengelyes és tandemrendszerű 
vontatott járművek

Egytengelyes és tandemrendszerű 
fixplatós vontatott járművek,
Egytengelyes és tandemrendszerű 
billenő- szekrényes vontatott járművek,
Egytengelyes és tandemrendszerű 
speciális felépítményű vontatott 
járművek

Egyéb egy- és többtengelyes szállító 
járművek

Adapter- és gépszállító kocsik,
Egyéb egy- és többtengelyes szállító 
járművek

11. Anyagmozgató gépek Szállítóberendezések Szállítószalagok,
Láncos szállítók,
Szállítócsigák,
Serleges felhordók,
Beépített fogadógaratok,
Mobil fogadógaratok,
Anyagmozgatók kiegészítő egységei,
Egyéb szállítóberendezések

Felszedők és rakodók Mechanikus üzemű raktári felszedő- és 
rakodógépek,
Pneumatikus üzemű magtári felszedő- és 
rakodógépek,
Egyéb felszedők, rakodók
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12. Tisztító, manipuláló- és 
feldolgozó gépek

Magtisztítók, osztályozók Univerzális magtisztítók, elő- és 
utótisztítók,
Finomtisztítók, vetőmag-osztályozók,
Hengerrosták,
Triőrök,
Szeparátorok,
Egyéb magtisztítók és tartozékaik

Egyéb termények tisztítását, 
osztályozását, feldolgozását végző 
gépek

Burgonyatisztító, -osztályozó és 
-feldolgozó gépek,
Egyéb termények tisztítását, 
osztályozását, feldolgozását végző gépek

Terményszárítók Szemestermény-szárítók,
Szálastakarmány-szárítók,
Egyéb terményszárítók

13. Növénytermelés és feldolgozás 
egyéb gépei

Tárolólétesítmények Szemestermény-tárolók és berendezései,
Tranzittartályok, tartálycsaládok,
Szemestermény-tárolók és  
berendezései II,
Egyéb, a mezőgazdasági termeléssel 
kapcsolatos tartályok, tároló 
létesítmények

Egyéb növénytermelési gépek Műtrágya és növényvédő szerkezelő, 
keverő gépek,
Csávázógépek

14. Egyéb majori gépek, műszerek Gépüzemeltetés és gépüzemfenntartás 
gépei, berendezései

Üzemanyag-tárolás, -kiadás gépei, 
berendezései,
Műhelyberendezések (gépkarbantartás 
és javítás gépei, berendezései)

Egyéb majori gépek, berendezések Műszerek, laboratóriumi berendezések,
Majori egyéb gépek, berendezések
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Az agrárminiszter 43/2019. (IX. 20.) AM rendelete
az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) pontjában,
a 2., 3., 6. és 7. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 4. és 5. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, 
valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló  
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre 
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 6. § (2) bekezdésében a „bejelentett területének” szövegrész helyébe az „az Európai Mezőgazdasági Garancia 

Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos 
eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1.  § 23.  pontja szerinti támogatható területének 
(a továbbiakban: támogatható terület)” szöveg,

b) 6. § (2) és (2a) bekezdésében a „bejelentett területhez” szövegrész helyébe a „támogatható területhez” szöveg
lép.

2. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

2. §  A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
66/2012.  (VII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet] 3. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően, a 2019. tárgyévben a szárított takarmányt előállító üzemben 
a tárgyévben szárított takarmány előállítás céljára legalább azt a tüzelőanyag-mennyiséget kell felhasználni, amely 
a  bázis időszak átlagában az  ügyfél által szárított takarmány előállítás céljára felhasznált és a  bázis időszakban 
lefolytatott helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített tüzelőanyag mennyiségének legalább harmadát eléri.”

3. §  A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet
a) 4.  § (6)  bekezdésében az  „agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási 

kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az  „európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]” szöveg,

b) 5.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes 
eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az  „a 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet” szöveg

lép.
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3. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló  
78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

4. §  A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a  törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély 
összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a „2018. évre” szövegrész helyébe a „2019. évre”, valamint a „40 millió” szövegrész 

helyébe a „25 millió” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében a „2018. évre” szövegrész helyébe a „2019. évre” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdésében a „2018. július 23. és 2018. augusztus 27.” szövegrész helyébe a „2019. szeptember 23. és 

október 7.” szöveg
lép.

4. A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló  
51/2015. (IX. 7.) FM rendelet módosítása

5. §  A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 
51/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 6. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26.  cikkének (5)  bekezdése értelmében a 2018-as 
pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2018. november 26-i 2018/1848/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. §  Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 1.  § 3.  pontjában a „2017/2197/EU bizottsági végrehajtási rendelet” szövegrész 
helyébe a „2018/1848/EU bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott 
egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló  
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

7. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes 
támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Kamarai meghatalmazott eljárása esetén a 22. § (4) bekezdése, valamint a 23. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
eljárásban meghatározott határidőt a Kincstár hivatalból egy alkalommal meghosszabbíthatja.”

8. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet a következő 29/C. §-sal egészül ki:
„29/C. § E  rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
43/2019. (IX. 20.) AM rendelettel [a továbbiakban: 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet] megállapított 27. § (5) bekezdését 
a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

9. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 19.  § (4)  bekezdésében a „tárgyév június 20-áig” szövegrész helyébe a „tárgyév 
június 19-éig” szöveg lép.

6. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló  
20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

10. §  A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 
[a  továbbiakban: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet] 2.  § (2)  bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„Támogatás igénybevételére az  a  szárítmány-előállító tevékenységet folytató vállalkozás (a  továbbiakban: igénylő) 
jogosult, aki vagy amely”
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11. §  A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § (1) E  rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
43/2019. (IX. 20.) AM rendelettel [a továbbiakban: 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdését 
a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E  rendeletnek a  43/2019. (IX. 20.) AM rendelettel hatályon kívül helyezett 3.  § (3)  bekezdés c)  pontját 
a folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni,”

12. §  Hatályát veszti a 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja.

7. A baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról szóló 
27/2019. (VI. 14.) AM rendelet módosítása

13. §  A baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról szóló 27/2019. 
(VI. 14.) AM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „2 milliárd forint” szövegrész helyébe a „2,4 milliárd forint” szöveg lép.

8. Záró rendelkezés

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 44/2019. (IX. 20.) AM rendelete
a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi 
LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) 
FVM rendelet] 30. §-a a következő 33. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)
„33. a  Bizottság 2019/114/EU végrehajtási irányelve (2019. január 24.) a  2002/53/EK tanácsi irányelv 7.  cikkéhez 
és a  2002/55/EK tanácsi irányelv 7.  cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és  
2003/91/EK irányelvnek az  egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében 
minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról”.

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének II. részében foglalt táblázat 3. sora.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. §  Ez a  rendelet a  2002/53/EK tanácsi irányelv 7.  cikkéhez és a  2002/55/EK tanácsi irányelv 7.  cikkéhez végrehajtási 
intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok 
fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2019. január 24-jei, 2019/114/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 44/2019. (IX. 20.) AM rendelethez

 1.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:10 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(C

CPVO előírás)

(10.) TP 276/1 Partial rev., 2018.3.21.

 2.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú mellékletének II. részében foglalt táblázata a  következő 46. sorral 
egészül ki:

(A B C

Tudományos név Közismert elnevezés UPOV előírás)

46. Phacelia tanacetifolia Benth. Mézontófű TG/319/1, 2017.4.5.

2. melléklet a 44/2019. (IX. 20.) AM rendelethez

 1.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:12 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(C

CPVO előírás)

(12.) TP 45/2 Rev. 2., 2018.3.21.

 2.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:21 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(C

CPVO előírás)

(21.) TP 173/2, 2018.3.21.

 3.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázata a  következő 21/a. sorral 
egészül ki:

(A B C

Tudományos név Közismert elnevezés CPVO előírás)

21/a. Cichorium intybus L. Leveles cikória TP 154/1, 2018.3.21.

 4.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:24 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(C

CPVO előírás)

(24.) TP 61/2 Rev., 2018.3.21.

 5.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:29 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(C

CPVO előírás)

(29.) TP 13/6, 2018.3.21.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 156. szám 6455

 6.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:30 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(C

CPVO előírás)

(30.) TP 44/4 Rev. 3., 2018.3.21.

 7.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat A:41 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(A

Tudományos név)

(41.)

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; 
Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites 
S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum 
L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum 
lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) 
Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum 
habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

 8.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:41 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(C

CPVO előírás)

(41.) TP 294/1 Rev. 3., 2018.3.21.

 9.  A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat A:42 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(A

Tudományos név)

(42.)
Cucurbita maxima Duchesne  
x Cucurbita moschata Duchesne
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelete
egyes közlekedési és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint  
a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 12.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 11.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5 . alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában és a  termékek 
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 7. alcím tekintetében környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (9) bekezdés a) pontjában 
és a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában 
foglalt feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. §  A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R1.) 31.  § 
(2) bekezdése a következő 51. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„51. a  nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a  gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-
kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU  
rendelet módosításáról, valamint a  97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. §  Az R1.
a) A. Függelék A/11. melléklet 6. kiegészítésének a jelek magyarázata részének V és V1 bekezdésében a „75/2005. 

(IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendeletnek (97/68/EK irányelvnek)” szövegrész helyébe a „2016/1628 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek” szöveg,

b) C. Függelék C/1. számú melléklet A. minta 3.6. MOTORTELJESÍTMÉNY pont 3.6.1.  alpontjában a „75/2005.  
(IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendeletnek(*)” szövegrész helyébe a „2016/1628 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 3. cikk 28. pontjának” szöveg,

c) C. Függelék C/1. számú melléklet A. minta 3.6. MOTORTELJESÍTMÉNY pont 3.6.2.  alpontjában a „75/2005. 
(IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendeletnek” szövegrész helyébe a „2016/1628 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 3. cikk 28. pontjának” szöveg,
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d) C. Függelék C/3. számú melléklet I. rész Minták 3. Motor pont 3.6. és 3.6.1. alpontjában a „75/2005. (IX. 29.) 
GKM–KvVM együttes rendeletnek” szövegrész helyébe az  „a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 3. cikk 27. pontjának” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti az  R1. C. Függelék C/1. számú melléklet A. minta 3.6.3.  pontjának táblázata alatti, a  C. Függelék  
C/1. számú melléklet A. minta 3.6.1. pontjához kapcsolódó lábjegyzet.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló  
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

4. §  A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  lassú jármű hajtómotorja kipufogógázának szennyezőanyag-tartalma nem haladhatja meg a  7. számú 
mellékletben meghatározott határértéket.”

5. §  Az R2. 121. §-a a következő 57. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„57. a  nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a  gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-
kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU  
rendelet módosításáról, valamint a  97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. §  Az R2. C. Függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  Az R2.
a) 5. számú melléklet I. fejezetének címében a „Gépjármű, mezőgazdasági vontató, segédmotoros kerékpár és 

lassú jármű kipufogógázának megengedett szennyezőanyag-tartalma” szövegrész helyébe az „I. Gépjármű, 
segédmotoros kerékpár és lassú jármű kipufogógázának megengedett szennyezőanyag-tartalma” szöveg,

b) 5. számú melléklet I. fejezet 3. alpontjának címében a „3. Mezőgazdasági vontató és lassú jármű” szövegrész 
helyébe a „3. Lassú jármű” szöveg,

c) 7. számú melléklet címében az „A mezőgazdasági vontató és a  lassú jármű szennyezőanyag kibocsátásának 
megengedett határértékei” szövegrész helyébe az  „A lassú jármű szennyezőanyag kibocsátásának 
megengedett határértékei” szöveg

lép.

8. §  Hatályát veszti az R2.
a) 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/C. táblázata 1. pontja,
b) C. Függelék C/6. számú melléklete I. Részének 0.2.3. pontja,
c) C. Függelék C/12. számú melléklete.

3. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége 
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 
módosítása

9. §  A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, 
az  üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R3.) 5.  §  
(7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A hajózási hatóság a közbenső vizsgálatban ellenőrzi, hogy a hajóban üzemelő motor az esetlegesen a beépítési 
vizsgálatot követően végrehajtott módosítások vagy beállítások után is megfelel-e a 2016/1628 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben foglalt műszaki követelményeknek a  gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-
kibocsátás tekintetében. 



6458 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 156. szám 

(8) A hajózási hatóság az egyedi vizsgálatban ellenőrzi, hogy az úszólétesítményben üzemelő motormódosítás után 
is megfelel a  2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt műszaki követelményeknek a  gáz- és 
szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében.”

10. §  Az R3. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § Ez  a  rendelet a  nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a  gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és 
a  167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a  97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

11. §  Az R3. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

12. §  Hatályát veszti az R3.
a) 2. melléklet IV. rész 24. fejezet 24.02 cikk 2. pont táblázatának 8a. FEJEZETE,
b) 2. melléklet IV. rész 24. fejezet 24.06 cikk 5. pont táblázatának 8. FEJEZET 8a.02 cikk 2. és 3. pontjára hivatkozó 

utolsó sora,
c) 2. melléklet IV. rész 24a. fejezet 24a.02. cikk 2. pont táblázatának 8a. FEJEZETE,
d) 2. melléklet 2. függelékének 23. Utasítása,
e) 3. melléklet I. része,
f ) 3. melléklet II. része,
g) 3. melléklet IV. része.

4. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények 
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről  
szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása

13. §  A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 
11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet
a) a  kötélpálya-létesítményekről és a  2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i  
(EU) 2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási 
határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az  1024/2012/EU és a  167/2013/EU rendelet 
módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i  
(EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

14. §  Az R4. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló  
53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet módosítása

15. §  Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 
2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. tengeri hajózásban használatos tüzelőanyag: bármely ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyag, amelynek 
rendeltetése a hajón történő felhasználás, vagy amelyet a hajón használnak fel, beleértve az ISO 8217 meghatározás 
szerinti tüzelőanyagot is, amely magában foglal minden olyan ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyagot, amelyet 
a  2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett motorokban, valamint a  kedvtelési célú vízi 
járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
belvízi hajókon vagy kedvtelési célú vízi járműveken használnak fel, amikor ezek a  vízi járművek a  tengeren 
tartózkodnak,”
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16. §  Az R5. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § Ez  a  rendelet a  nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a  gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és 
a  167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a  97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

6. A kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági 
követelményeiről szóló 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet módosítása

17. § (1) A  kedvtelési célú vízi járművek és a  motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről szóló  
21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Nem akadályozható a következő hajtómotorok forgalmazása, illetve üzembe helyezése:)
„b) a  nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a  gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-
kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU  
rendelet módosításáról, valamint a  97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti típusjóváhagyással 
rendelkező, vízi járműbe beépített azon motor, amely megfelel az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek,”

 (2) Az R6. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (4)  bekezdés b) és c)  pontjának alkalmazása tekintetében valamely motor vízi járműbe való beépítését 
célzó átalakítása esetén az  átalakítást végző személynek a  16.  §-ban foglaltaknak megfelelően nyilatkozik arról, 
hogy a motornak az átalakítást végző személy által rendelkezésre bocsátott beszerelési útmutatóval összhangban 
történő beszerelését követően a  motor – a  motorgyártó nyilatkozatával összhangban – továbbra is megfelel  
az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek.”

18. §  Az R6. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
a) az  európai szabványosításról, a  89/686/EGK és a  93/15/EGK tanácsi irányelv, a  94/9/EK, a  94/25/EK, a  95/16/EK, 
a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a  87/95/EGK tanácsi határozat és az  1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási 
határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az  1024/2012/EU és a  167/2013/EU rendelet 
módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i  
(EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

19. §  Az R6. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

7. A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 
hatályon kívül helyezése

20. §  Hatályát veszti a  nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet.
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8. Záró rendelkezések

21. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

22. §  Ez a rendelet a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-
kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU  
rendelet módosításáról, valamint a  97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

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

1. melléklet a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelethez

Az R2. C. Függelék C/6. számú melléklete I. Rész 0.2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0.2.5. A  0.2.2. és 0.2.4.  pont sérelme nélkül, a  pótalkatrészek esetében a  jóváhagyó hatóság továbbra is megadja 
az  EK-típusjóváhagyást, és engedélyezi azon alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítését és üzembe 
helyezését, amelyeket azon járműtípusokon történő felhasználásra szántak, amelyeket az  MR. C. Függelék 
C/6.  melléklete alapján 2002. október 1-je előtt hagytak jóvá, illetve adott esetben ezen jóváhagyások későbbi 
kiterjesztése alapján.”

2. melléklet a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelethez

 1.  Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.01 cikk 1a pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1a. főmotor: a  2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikkének 34.  pontja szerinti belvízi hajó 
meghajtására szolgáló motor;”

 2.  Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.01 cikk 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. típusjóváhagyás: a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 2. pontja szerinti eljárás;”

 3.  Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.01 cikk 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. motorcsalád: motorok 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 2. pontja szerinti együttese;”

 4.  Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.01 cikk 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. gyártó: a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 49. pontja szerinti személy;

 5.  Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.02 cikk 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A  2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek sérelme nélkül e  fejezet rendelkezéseit 
kell alkalmazni minden olyan motorra, amelynek névleges leadott teljesítménye több, mint 19 kW, és amely belvízi 
hajókba vagy a fedélzetükön található gépekbe van beépítve. 
2. A motoroknak ki kell elégíteni a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt követelményeket.”

 6.  Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.02 cikk 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A  szemlebizottság a  közösségi bizonyítvány 52. rovatában feltünteti a  hajóra felszerelt és az  e  fejezet 
követelményeinek hatálya alá tartozó összes motor típusjóváhagyásának számát és motorszámát.”

 7.  Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.03 cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  következő típusjóváhagyásokat el kell ismerni, amennyiben a  motor alkalmazására kiterjed a  megfelelő 
típusjóváhagyás:
a) a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti típusjóváhagyás;
b) típusjóváhagyás, amelyet a  2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint egyenértékűnek 
ismernek el.”
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3. melléklet a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelethez

Az R4. 2. melléklet B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

[A B C

Sorszám A megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabály

 A felelősségbiztosítás 

legalább az alábbi 

összeghatárig nyújtson 

fedezetet (forint)]

(3.)

A nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és 
szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és 
típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és 
a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i  
(EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet

(1 000 000)

4. melléklet a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelethez

Az R6. 4. melléklet 7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.1. Az  EU megfelelőségi nyilatkozatban a  hajtómotor gyártójának, illetve az  5.  § (4)  bekezdés b) vagy c)  pontja 
szerinti motor átalakítását végző személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a  motorhoz tartozó beszerelési 
útmutatóval összhangban a  vízi járműbe történő beszerelését követően a  motor megfelel a  2.  melléklet B) rész  
2. fejezetében foglalt kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek.”
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1001/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

 1.  Az  Alkotmánybíróság teljes ülése az  Alkotmánybíróságról szóló CLI. törvény 49.  § (1) és (7)  bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva – az  Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 
5. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsának összetételéről és 
a tanácsvezető személyéről a következő határozatot hozta:

A háromtagú tanács tagjai:

 Dr. Sulyok Tamás tanácsvezető alkotmánybíró,
 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó alkotmánybíró,
 Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró.

 2.  Az  Alkotmánybíróság e  határozatát a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26.  § (2)  bekezdése alapján 
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

 3.  Ez a  határozat a  közzétételét követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az  Alkotmánybíróság teljes ülésének 
az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről szóló 1003/2016. (IV. 21.) 
AB Tü. határozata hatályát veszti.

Budapest, 2019. szeptember 17.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Czine Ágnes s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Horváth Attila s. k., Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Juhász Imre s. k., Dr. Pokol Béla s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Salamon László s. k., Dr. Schanda Balázs s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Szabó Marcel s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Szívós Mária s. k., Dr. Varga Zs. András s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/1450/2019.
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Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

 1.  Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49. § (1) és (7) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva – az  Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 
5. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsai tanácsvezetőinek 
személyéről a következő határozatot hozta:

Az Alkotmánybíróságon három öttagú állandó tanács működik.

 2.  Az öttagú állandó tanácsok tanácsvezetői és tagjai:

Az 1. öttagú tanács tagjai:

 Dr. Balsai István tanácsvezető alkotmánybíró,
 Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró,
 Dr. Horváth Attila alkotmánybíró,
 Dr. Juhász Imre alkotmánybíró,
 Dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró.

A 2. öttagú tanács tagjai:

 Dr. Varga Zs. András tanácsvezető alkotmánybíró,
 Dr. Pokol Béla alkotmánybíró,
 Dr. Schanda Balázs alkotmánybíró,
 Dr. Szívós Mária alkotmánybíró.

A 3. öttagú tanács tagjai:

 Dr. Szabó Marcel tanácsvezető alkotmánybíró,
 Dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró,
 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó alkotmánybíró,
 Dr. Salamon László alkotmánybíró,
 Dr. Szalay Péter alkotmánybíró.

 3.  Az  Alkotmánybíróság e  határozatát a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26.  § (2)  bekezdése alapján 
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

 4.  Ez a  határozat a  közzétételét követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az  Alkotmánybíróság öttagú 
tanácsainak számáról, összetételéről és a  tanácsvezetők személyéről szóló 1002/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat, 
valamint az  Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsai tanácsvezetőinek személyéről szóló 1002/2018. (IX. 21.) 
AB Tü. határozat hatályát veszti.

Budapest, 2019. szeptember 17.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Czine Ágnes s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Horváth Attila s. k., Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Juhász Imre s. k., Dr. Pokol Béla s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Salamon László s. k., Dr. Schanda Balázs s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró
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 Dr. Szabó Marcel s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Szívós Mária s. k., Dr. Varga Zs. András s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/1452/2019.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 400/2019. (IX. 20.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Leena Al-Hadid rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Jordán Hásimita Királyság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2019. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. január 29.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00393-2/2019.

A köztársasági elnök 401/2019. (IX. 20.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Siegfried Peinen rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Belga Királyság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2019. április 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. április 5.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01808-2/2019.
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A köztársasági elnök 402/2019. (IX. 20.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Tibor Bial rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Cseh Köztársaság magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2019. május 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. május 23.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02492-2/2019.

A köztársasági elnök 403/2019. (IX. 20.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (2) bekezdés a) pontja 
és 83.  §-a alapján – a  belügyminiszter javaslatára, a  hivatásos szolgálati viszony közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről szóló megállapodásra tekintettel – dr. Kovács Zoltán nemzetbiztonsági dandártábornok hivatásos 
szolgálati viszonyát 2019. szeptember 2-ai hatállyal megszüntetem.

Budapest, 2019. szeptember 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. szeptember 2.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04083-2/2019.
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A Kormány 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozata
Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. elfogadta Magyarország új buszstratégiai koncepcióját (a továbbiakban: Koncepció);
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  Koncepcióban foglaltak 

végrehajtásáról;
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  folyamatos

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság  
(a továbbiakban: NABB) bevonásával gondoskodjon a  közösségi közlekedésben a  2020–2028 közötti időszakban 
az autóbusz-állomány cseréjéhez szükséges irány kidolgozásáról annak érdekében, hogy ezzel is ösztönözze a hazai 
buszgyártást, csökkentse az  üzemeltetett buszok átlagéletkorát, a  buszos közlekedés károsanyag-kibocsátási 
értékeit és fenntartási költségeit, továbbá javítsa az utazási szolgáltatások minőségét;

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2019. december 31.

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy dolgozza ki az  összevont  
Volán közlekedési társaságokra vonatkozó, a  Koncepcióhoz és a  helyközi autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó új 
közszolgáltatási pályázati csomagokhoz illeszkedő új buszbeszerzési akciótervet és a helyközi közlekedésben részt 
vevő busztípusok típusspecifikációját, és azokat terjessze a NABB elé;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  a  helyközi autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó új közszolgáltatási pályázati csomagok 

megjelenését követő 3 hónapon belül
 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterek bevonásával – alakítsa 

ki a közvetlen vagy közvetett állami szereplők által használt speciális felhasználású autóbuszokra irányuló kereslet, 
kínálat és fejlesztési igények keretrendszerét;

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
 érintett miniszterek
Határidő:  azonnal

 6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint 
a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – készítsen javaslatot a  Kormány részére 
a helyi közösségi közlekedés állami finanszírozásának modelljére;

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
 belügyminiszter
 pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  2020. március 31.

 7. a közösségi közlekedésben részt vevő autóbuszok környezeti fenntarthatóságának növelése érdekében egyetért 
azzal, hogy a  helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatokat ellátó autóbuszok tiszta és energiahatékony 
piacának ösztönzése szükséges azáltal, hogy a  Magyar Állam 2020. és 2022. között támogatja az  alacsony 
energiafogyasztású, továbbá alacsony szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátású EURO-6 kibocsátási normával 
rendelkező, vagy alternatív – elektromos vagy sűrített földgáz – meghajtású autóbuszok 2022. január 1-jétől pedig 
kizárólag az elektromos meghajtású autóbuszok beszerzését és továbbfejlesztését;

 8. a 7.  pontban rögzített cél megvalósítása érdekében felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, 
hogy konzorcium létrehozásával gondoskodjon egy olyan elektromos meghajtású autóbusz-beszerzést ösztönző 
mintaprojekt (a továbbiakban: Zöld Busz Mintaprojekt) megvalósításáról, melynek keretében
a) 2020. december 31-ig legfeljebb 800 000 000 forint keretösszegű állami forrás igénybevételével régiónként 

legalább egy, telephelyi infrastruktúrával rendelkező településen legalább három hónapos, demonstrációs 
(különösen műszaki, járatszervezési, vezetéstechnikai, kommunikációs) célú használat céljából 
megjelenjenek elektromos meghajtású buszok, továbbá
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b) 2020. december 31-ig legfeljebb 800 000 000 forint keretösszegű állami forrás biztosításával a megyei jogú 
városok számára lehetővé váljon a városi közszolgáltatási feladatok ellátása céljából a jelenlegi buszállomány 
részleges cseréje új, elektromos meghajtású autóbuszok beszerzése útján, a  teljes beszerzési érték 20%-át 
meg nem haladó támogatási intenzitással;
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2020. január 31.

 9. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 20. Fenntartható városi 
buszok beszerzésének ösztönzése jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

 10. a Zöld Busz Mintaprojekt megvalósítása érdekében az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 20. Fenntartható városi buszok 
beszerzésének ösztönzése jogcímcsoport javára 1 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el  
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 
jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2019. november 30.

 11. a Zöld Busz Mintaprojekt megvalósítása érdekében az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 
– a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együttesen – a Kvtv. 1. melléklet 
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- 
és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 20. Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése 
jogcímcsoport javára 602 100 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  2019. november 30.

 12. egyetért azzal, hogy valamennyi – a  közösségi közlekedéshez kapcsolódó – autóbusz beszerzését célzó állami 
támogatásfajta, állami támogatási program feltételrendszerében jelenjen meg az új autóbuszok beszerzési kötelme 
mint az állami támogatás feltétele;

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal

 13. visszavonja az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások finanszírozásának időszerű feladatairól szóló 
1698/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet

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
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

338306 4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 000 000 000

381228 20 Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése
K3 Dologi kiadások 2 100 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 600 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevéltelei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -602 100 000
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
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
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

338306 4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer -1 000 000 000
381228 20 Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése 1 602 100 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  

Magyar Államkincstár egyéb: 2019. november 30. 1 602 100 000 1 602 100 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1538/2019. (IX. 20.) Korm. határozata
a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Korm. határozat) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A NABB a flottakezelő társaságok autóbusz-beszerzése (adásvétel, csere, bérbevétel, lízing konstrukció), valamint 
közúti közlekedési szolgáltatásvásárlása esetén ajánlást fogalmaz meg a beszerzési eljárás lényeges tartalma – így 
különösen a  választott eljárástípus, a  beszerzés tárgya és mennyisége, az  eljárás indításának tervezett időpontja, 
a  szerződés időtartama, a  bírálati szempontok, a  pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek, a  műszaki-szakmai 
alkalmassági feltételek, a műszaki leírások, egyéb lényeges szerződéses feltételek – tekintetében.”

 2. A Korm. határozat 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. A NABB elnöke az innovációért és technológiáért felelős miniszter.
8. A NABB tagjai:
a) a NABB elnöke,
b) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter,
c) az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára,
d) a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára,
e) az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára,
f ) a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkára,
g) az a)–f )  alpontban nem említett minisztériumok érintett államtitkárai az  aktuális ülés napirendi pontjához 
illeszkedően, a tárcájukhoz kapcsolódó előterjesztés esetén.”

 3. A Korm. határozat 11–16. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. A NABB szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze.
12. A NABB ülésére az elnök – a 7–10. pontban nem szereplő személyeken túl – más személyeket is meghívhat.
13. A  NABB működésének részletes szabályait, az  elnök és a  tagok helyettesítésének rendjét, az  esetleges 
meghívottak ülésén történő részvételét, a  NABB tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az  ügyrend 
tartalmazza. A NABB az ügyrendjét maga állapítja meg.
14. A NABB titkársági feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.
15. A NABB elnöke és tagjai a NABB-ban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.
16. A  Kormány a  hazai buszgyártás további erősítése érdekében felhívja a  minisztereket, hogy gondoskodjanak 
arról, hogy az általuk kezelt valamennyi, autóbuszok beszerzését vagy közúti közlekedési szolgáltatásvásárlást célzó 
támogatásfajta, támogatási program feltételrendszerében megjelenjen a NABB döntéseinek figyelembevétele.”

 4. Hatályát veszti a Korm. határozat 17. és 18. pontja.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1539/2019. (IX. 20.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program végrehajtásával összefüggésben szükséges 2019. évi előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Magyar Falu Program végrehajtásához kapcsolódó arculati elemek megjelenítése érdekében a  2019. évben 
szükséges 46 674 474 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program 
alprogramjainak támogatása jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-
végrehajtás cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1539/2019. (IX. 20.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -46 674 474
XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K6 Beruházások 46 674 474

forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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

forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása -46 674 474

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás 46 674 474

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos   

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 46 674 474 46 674 474             

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

1 példány

K I A D Á S O K 

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

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



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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