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III. Kormányrendeletek

A Kormány 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelete
a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

A Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (4)  bekezdés 5.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány által alapított nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíj (a  továbbiakban: 
ösztöndíj) céljai az alábbiak lehetnek:
a) a  külhoni magyar közösség olyan intézményrendszerének kiépítése és megerősítése, amely az  egyének és 

közösségek integrációja révén hozzájárul a  magyar önazonosság és a  magyar nemzet összetartozásának 
erősítéséhez, valamint

b) a  szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a  közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége 
iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

 (2) Az ösztöndíj kizárólag
a) a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program, valamint
b) a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő Petőfi Sándor Program
[az a) és b) pont alattiak a továbbiakban együtt: ösztöndíjprogram] keretében adható.

2. § (1) Az ösztöndíjprogramot a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja (a továbbiakban: miniszter) működteti.
 (2) Az  ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a  közigazgatási minőségpolitikáért és 

személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a  továbbiakban: befogadó intézmény) 
költségvetésében kell tervezni.

3. §  A miniszter
a) nyílt pályázatot hirdet az  ösztöndíjra, melyet a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 

Értesítőben és a befogadó intézmény honlapján közzétesz,
b) kijelöli a kiválasztási bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjait a befogadó intézmény

ba) felsőfokú végzettségű,
bb) nemzetpolitikai feladatot ellátó,

 a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 3.  §-ában meghatározott 
kormányzati igazgatás tisztségviselői közül,

c) jóváhagyja
ca) a pályázati felhívást,
cb) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát (a továbbiakban: Programszabályzat),
cc) a befogadó intézménynek az ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos beszámolóját,

d) megállapítja
da) az ösztöndíjprogramba felvehető ösztöndíjasok számát,
db) az ösztöndíj havi összegét,

e) dönt a pályázat eredményéről.

4. §  A befogadó intézmény
a) előkészíti

aa) a pályázati felhívást,
ab) a Programszabályzatot,

b) formailag és tartalmilag ellenőrzi a határidőben beérkezett pályázatokat,
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c) ellenőrzi az ösztöndíjas által – az ösztöndíjas szerződésben előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként – 
a befogadó intézmény részére megküldött
ca) havi értékelést és
cb) szakmai beszámolót,

d) beszámolót készít a miniszter számára az ösztöndíjprogram végrehajtásáról,
e) végzi az ösztöndíjasok és a mentorok tevékenységével kapcsolatban felmerülő feladatokat,
f ) ellátja az ösztöndíjas szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

5. §  A mentor az  ösztöndíjas szakmai tevékenységét segítő, a  célország (régió) szerinti magyar szervezet 
(a  továbbiakban: fogadó szervezet) által kijelölt személy. A  mentor feladata az  ösztöndíjas tevékenységének 
figyelemmel kísérése és az ösztöndíjas rendszeres értékelése a Programszabályzatban foglaltak szerint.

6. § (1) A  pályázati felhívás tartalmazza a  pályázati feltételeket, a  pályázat benyújtásának határidejét és az  értékelési 
szempontokat.

 (2) Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki
a) a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,
b) büntetlen előéletű,
c) magyar állampolgár,
d) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
e) közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,
f ) magas szintű angol nyelvtudással vagy a  célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével 

rendelkezik, és
g) megfelel a pályázati felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek.

7. § (1) A Bizottság működési szabályait a miniszter által jóváhagyott ügyrendben állapítja meg.
 (2) A  pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a  Bizottság egyfordulós, szóbeli elbeszélgetés során meghallgatja, 

és ennek eredménye alapján javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozóan.

8. § (1) Az  ösztöndíjas az  ösztöndíjprogram keretében a  befogadó intézménynél és a  fogadó szervezetnél folytatja 
az ösztöndíjas szerződésben meghatározott tevékenységét.

 (2) Az ösztöndíjas (1) bekezdésben foglalt tevékenysége a közigazgatás szervezetére, működésére és a nemzetpolitikai 
tevékenységhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely 
az  ismeretek és készségek fejlesztését az  egyéni tapasztalatszerzés eszközével biztosítja. Az  ösztöndíjas 
tevékenysége meghatározó részét a kijelölt célországban fejti ki.

 (3) Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogramba történő felvételét követően megköti a befogadó intézménnyel az ösztöndíjas 
szerződést, amelynek értelmében a Kit. 88. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszonyt létesít.

 (4) A szerződésnek tartalmaznia kell legalább
a) a felek nevét, illetve megnevezését és a szerződés megkötése szempontjából szükséges adatait,
b) a szerződés időtartamát,
c) az ösztöndíjas tevékenységét,
d) az ösztöndíj összegét, valamint annak kifizetése időpontját, módját,
e) a célország megnevezését,
f ) az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó rendelkezést,
g) az ösztöndíjasnak a befogadó intézmény számára adott engedélyét az általa az ösztöndíjprogram keretében 

benyújtott havi értékelés és szakmai beszámoló felhasználására,
h) a szerződés megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

9. §  A szerződés alapján az ösztöndíjas köteles
a) a magyarországi programszakasz alatt Magyarországon tartózkodni,
b) a  célországba érkezést követően haladéktalanul, személyesen felvenni a  kapcsolatot a  fogadó szervezettel, 

és elérhetőségeit – telefonszám, elektronikus levélcím – a fogadó szervezet rendelkezésére bocsátani,
c) a külföldi programszakasz vonatkozásában megjelölt időtartam alatt a befogadó intézmény, illetve a fogadó 

szervezet által megjelölt programokon részt venni,
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d) a  külföldi programszakasz időtartama alatti tevékenységéről havonta szöveges értékelést készíteni 
a befogadó intézménynek, amely értékelést a fogadó szervezet képviselője aláírásával hitelesíti,

e) a  külföldi programszakasz alatt a  fogadó szervezettel folyamatosan kapcsolatot tartani, folyamatosan 
a fogadó szervezet rendelkezésére állni, a fogadó szervezet munkáját segíteni,

f ) a  külföldi programszakasz időtartama alatti programokról, illetve az  ösztöndíjas egyéb külföldi 
tevékenységéről részletes szöveges, fényképekkel dokumentált szakmai beszámolót készíteni, és elektronikus 
úton a befogadó intézményhez benyújtani a szerződésben foglalt rendszerességgel.

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

11. §  Hatályát veszti a  nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelete
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10.  § d)–i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 18.  § és a  3.  melléklet tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.  § 
(1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § és a 4. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ez  a  rendelet határozza meg a  Magyarország területén a  szálláshely-szolgáltató által a  Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 
működtetésének, a  bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának, valamint a  szálláshely-
szolgáltatók és a tárhelyszolgáltató közötti adatfeldolgozási jogviszony szabályait.

 (2) A  Kormány a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként a  Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

 (3) A  Kormány a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: 
Turizmus tv.) 2. § 5. pontja szerinti ingatlanokat, vagyonelemeket, valamint ezek vagyonkezelőjét és a vagyonkezelés 
jellegét az 1. melléklet szerint határozza meg.

 (4) A  Kormány a  Turizmus tv. 9/H.  § (3)  bekezdése szerinti tárhelyszolgáltatóként (a továbbiakban: turisztikai 
tárhelyszolgáltató) az MTÜ-t jelöli ki.

 (5) A  turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörében – a  tárhelyen tárolt adatok megismerése nélkül – az  MTÜ  ellátja 
a  Turizmus tv. 9/H.  § (4)  bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá biztosítja az  arra jogosultak 
számára az  adatokhoz való hozzáférés lehetőségét, azzal, hogy a  Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 
467/2017.  (XII.  28.) Korm. rendelet 1.  mellékletében meghatározott szolgáltatási szint biztosítása – szerződésben 
meghatározott pontos tartalommal – az  érintett szakrendszerrel összefüggésben az  arra jogszabályban kijelölt 
központi szolgáltató feladata.
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2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  rendelkezési nyilvántartás: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

jogszabály szerinti szolgáltatás;
2.  szálláshely: a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2.  § 22.  pontjában 

meghatározott szálláshely, valamint a  tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása esetében 
a biztosított szállás;

3.  szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában meghatározott szolgáltatás;
4.  szálláshely-szolgáltató: a  Kertv. 2.  § 23. és 24.  pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó gazdálkodó 

szervezet (ideértve a  gazdasági társaságokat, a  tevékenységük okán adószámmal rendelkező 
magánszemélyeket, valamint az egyéni vállalkozókat is);

5.  szálláshelykezelő szoftver: a  szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, 
amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas;

6.  vendég: az a  természetes személy, aki a szálláshely-szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi, és ideiglenesen 
a szálláshelyen elszállásolják, függetlenül a szálláshely-szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől;

7.  vendégadat: a  turisztikai tárhelyszolgáltató mint a  szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója által tárolt, 
a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti vendégre vonatkozó személyes adatok;

8.  vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra.

3. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetése

3. § (1) Az üzemeltetés során biztosítani kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba bekerült adatok megőrzését 
és biztonságos kezelését, a  nem nyilvános adatok védelmét, a  titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek 
teljesítését.

 (2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek folyamatos biztosításának körében az üzemeltető
a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,
b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és
c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.

 (3) Az  üzemeltető a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén a  Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az  esetleges üzemzavarról 
– a karbantartás ideje alatt – tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót 
vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

4. § (1) A  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője Felhasználói Szabályzatot alkot, amelyet a  Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzé kell tenni, a  működésének megkezdését 
megelőzően. A  Felhasználói Szabályzat elérhetőségét üzemeltető köteles a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ működtetésének ideje alatt folyamatosan biztosítani.

 (2) A  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban felhasználó a  Felhasználói Szabályzatban meghatározott 
jogosultsággal rendelkező lehet.

4. A szálláshely-szolgáltató regisztrációja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba

5. § (1) A  szálláshely-szolgáltató a  szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül 
köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen 
(a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is –
a) a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen,
b) a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője vagy
c) a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy
köteles elvégezni.

 (3) A  (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott esetben a  szálláshely-szolgáltató a  rendelkezési nyilvántartásban 
a meghatalmazottját bejelenti.
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 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés 
és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a  Kormány által biztosított elektronikus 
azonosítási szolgáltatás útján történik.

 (5) A  regisztrációs eljárás során a  regisztrációt végző természetes személy megadja a  szálláshely-szolgáltatóra 
vonatkozó, a  2.  mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 
a  regisztráció véglegesítéséhez az  elektronikusan rendelkezésre álló, a  Turizmus tv.-ben meghatározott 
nyilvántartásokban ellenőriz.

 (6) A  sikeres azonosítást követően a  regisztrációt végző természetes személy elvégzi a  szálláshely-szolgáltató 
üzemeltetése alá tartozó valamennyi szálláshely regisztrációját a  szálláshelyre, a  szálláshelyen nyújtott 
szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt szálláshelykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával.

 (7) A  regisztrációt végző természetes személy jogosult a  regisztráció során, illetve azt követően a  Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az  adott szálláshelyhez további felhasználókat rögzíteni 
a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.

 (8) A  (2)  bekezdés szerinti személy jogosult a  regisztráció során a  szálláshely-szolgáltató, valamint a  szálláshely-
szolgáltatással kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a  hiba az  adat módosításával nem javítható, 
a  (2)  bekezdés szerinti személy és az  üzemeltető közötti egyeztetés alapján a  regisztráció törlésre kerül. Ebben 
az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell ismételnie.

 (9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha
a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,
b) a regisztrálni kívánó szálláshely-szolgáltató adószáma megegyezik egy, már regisztrált szálláshely-szolgáltató 

adószámával.

6. § (1) Az  5.  § (2)  bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok 
változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.

 (2) A  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a  területileg illetékes jegyzőt az  elektronikus felület által 
automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán belül tájékoztatja a  regisztrált, valamint az  adataiban 
változást bejelentő szálláshely-szolgáltatókról.

 (3) A  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő belépés során a  jegyző, valamint a  nevében 
eljáró önkormányzati tisztviselő (a továbbiakban együtt: önkormányzati felhasználó) azonosítása, valamint 
jogosultságának ellenőrzése az önkormányzati ASP rendszeren keresztül is történhet.

5. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje

7. § (1) A  szálláshely-szolgáltató az  elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a  szálláshelykezelő szoftver 
alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az  adatszolgáltatás körébe tartozó adatok 
továbbítását.

 (2) A szálláshely-szolgáltató regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a szálláshely-szolgáltatónak 
el kell végeznie a  szálláshelykezelő szoftver és a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti biztonságos 
hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a  szálláshelykezelő szoftver konfigurációját 
az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott konfiguráció biztosítása érdekében a  szálláshelykezelő szoftver gyártója 
az üzemeltetővel a szálláshelykezelő szoftver modul (5) bekezdésben foglalt paraméterei megfelelő működésének 
vizsgálata érdekében együttműködési megállapodást köthet.

 (4) Az  üzemeltető a  szálláshelykezelő szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a  meghatározott 
műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az  igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftver 
gyártója jogosult honlapján a  szálláshelykezelő szoftvert, a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való 
kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az  igazolás a  modul vonatkozásában az  igazolás kiállításának 
napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

 (5) A  szálláshelykezelő szoftver és a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs 
kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket az  üzemeltető az  elektronikus 
felületen közzéteszi.

 (6) A  (2)  bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a  szálláshelykezelő szoftver 
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.



6944 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 167. szám 

 (7) Az  (5)  bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a  szálláshelykezelő szoftver automatikusan 
küldi
a) a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, a vendégre vonatkozóan személyes adatot 

nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat a tárgynapot követő 24 órán belül;
b) a  tárgyhónapot követő hónap 5. napján a  havi adatszolgáltatás körébe tartozó, a  vendégre vonatkozóan 

személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;
c) a  szálláshelykezelő szoftverben a  vendég adatainak rögzítését követően a  vendég személyes adatait nem 

tartalmazó, statisztikai jellegű eseményvezérelt adatokat.
 (8) A (7) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus felületen 

műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.
 (9) A  napi és a  havi adatszolgáltatás a  nyilvántartásba vétel napja és a  regisztráció megtörténtét követő időszakra 

vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.
 (10) Ha az  adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az  adatszolgáltatást az  üzemzavar vagy 

üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.
 (11) Ha a  szálláshely-szolgáltató a  napi adatszolgáltatást az  üzemetető felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, 

az  üzemeltető a  szálláshely-szolgáltató hatósági ellenőrzését kezdeményezi a  szálláshely-szolgáltató felügyeletét 
ellátó jegyzőnél.

8. §  A szálláshely-szolgáltató és az 5. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott szálláshely tevékenységére vonatkozó 
statisztikai adatokat, valamint az idegenforgalmi adó bevallásához szükséges – személyes adatot nem tartalmazó és 
az idegenforgalmi adó bevallásának tervezetének kialakításához felhasználható – adatokat az elektronikus felületen 
keresztül lekérdezheti.

6. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból történő regisztráció megszüntetése

9. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-regisztrációt megszünteti, ha a szálláshely-
szolgáltató a tevékenység gyakorlására nem jogosult, vagy a szálláshely-szolgáltató megszűnt.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a  szálláshely-
szolgáltató által az  5.  § (5)  bekezdésében foglalt adatok kezelésére az  (1)  bekezdés szerinti időponttól számított  
10 évig jogosult.

7. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel

10. § (1) Az  önkormányzati felhasználó azonosítását követően a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus 
felületére belépési jogosultsággal rendelkezik.

 (2) Az  önkormányzati felhasználó jogosult az  illetékességi területükön működő kereskedelmi szálláshely-
szolgáltatók regisztrált adatainak megtekintésére, illetve ellenőrzésére, valamint a  tőlük érkezett vendégéjszaka- 
és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, továbbá az  ezen adatokból készített kimutatások 
lekérdezésére és megtekintésére.

11. §  A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a Turizmus tv. alapján 
az  adatszolgáltatásra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt, mely együttműködési megállapodásban 
a felek meghatározzák az adatszolgáltatás tartalmi, műszaki követelményeit.

12. §  A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a  Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött 
együttműködési megállapodás alapján – az  e  rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók által átadott 
adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

13. §  Az MTÜ jogosult a  szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a  turizmusfejlesztést segítő kutatási, fejlesztési 
feladataihoz felhasználni, valamint a  rendelkezésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, 
értékeléseket, valamint előrejelzéseket készíteni, és ezeket – azonosításra alkalmatlan formában – nyilvánosságra 
hozni.
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8. A turisztikai tárhelyszolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok

14. § (1) A turisztikai tárhelyszolgáltató – a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozójaként –
a) a vendégadatokat kizárólag a szálláshely-szolgáltató utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag 

a Turizmus tv. és az e § szerinti műveleteket végezheti,
b) biztosítja azt, hogy a  turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörével kapcsolatos feladatot ellátó 

foglalkoztatottjai a vendégadatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak,
c) a  tudomány és technológia állása és a  megvalósítás költségei, továbbá az  adatkezelés jellege, 

hatóköre, körülményei és céljai, valamint a  természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, 
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 
titkosítással garantálja, és ezáltal biztosítja, hogy a  turisztikai tárhelyszolgáltató vagy annak alkalmazottja 
a vendégadatokhoz nem fér hozzá,

d) a  szálláshely-szolgáltató előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további 
adatfeldolgozót nem vehet igénybe,

e) az  adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel 
a  lehetséges mértékben segíti a  szálláshely-szolgáltatót abban, hogy az  teljesíteni tudja az  érintettet 
megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit,

f ) segíti a  szálláshely-szolgáltatót – az  adatkezelés jellegét és az  adatfeldolgozó rendelkezésére álló 
információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére 
vonatkozó kötelezettségek teljesítésében,

g) az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a vendégadatokkal és azok másolataival kapcsolatban 
a  szálláshely-szolgáltató rendelkezése szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az  Európai Unió kötelező jogi 
aktusa számára a vendégadatok további tárolását írja elő,

h) a  szálláshely-szolgáltató rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az  adatfeldolgozói 
jogviszonyban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely 
lehetővé teszi és elősegíti a  szálláshely-szolgáltató által vagy az  általa megbízott személy által végzett 
ellenőrzéseket, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is,

i) haladéktalanul tájékoztatja a  szálláshely-szolgáltatót arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti 
a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

 (2) A turisztikai tárhelyszolgáltató által üzemeltetett informatikai rendszer a vendégadatokat titkosítottan tárolja.

9. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 6. § (3) bekezdése, a 18. § és a 3. melléklet 2019. december 1-jén lép hatályba.
 (3) Az  1.  § (4) és (5)  bekezdése, a  2.  § 7.  pontja, a  6.  § (2)  bekezdése, a  8.  §, a  10.  §, a  8. alcím, a  19.  §, valamint 

a 4. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

16. §  Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről 
és a  szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.  §  
(3)–(6a)  bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket 2019. december 1-jét megelőzően jelentik 
be, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. december 1. és 2019. december 31. között 
az  e  rendelet 5.  §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A  napi és a  havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell 
teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját 
követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

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

 (2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
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18. § (1) Az  önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. alcíme 
a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § A  3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti keretrendszer – a  4.  mellékletben meghatározott esetekben és 
adatkörökben – biztosíthatja más szakrendszerek felé a  jegyző, valamint a  jegyző nevében eljáró önkormányzati 
tisztviselő azonosítását, valamint jogosultságát.”

 (2) Az R. a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
 (3) Hatályát veszti az R. 5. melléklete.

19. §  A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint 
módosul.

20. §  Hatályát veszti a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról 
szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

Egyéb kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlanok, vagyonelemek

A B C D E F G

1. Ingatlan elnevezése
Ingatlan helyrajzi 

száma

Ingatlan  

alapterülete

Ingatlan természetbeni  

elhelyezkedése

Kapcsolódó  

vagyonelemekkel
Vagyonkezelő

Vagyonkezelés  

jellege

2.
Bálna Budapest 
Kereskedelmi és 
Kulturális Központ

Budapest 
IX. kerület, 
belterület 
37061/7

12 975 m2

1093 Budapest,  
Fővám tér 11–12. / 
1093 Budapest, 
Közraktár utca 1.

igen MTÜ
beruházó és 

fenntartó

2. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció során a  szálláshely-szolgáltató a  következő 
adatokat adja meg:

A szálláshely-szolgáltató
a) neve,
b) adószáma,
c) statisztikai számjele,
d) statisztikai főtevékenysége,
e) székhelye,
f ) levelezési címe,
g) telefonszáma,
h) elektronikus levelezési címe,
i) szálláshely-szolgáltatási tevékenységének kezdőnapja.
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3. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Egyéb, az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásait igénybe vevő szakrendszerek

A B C D

1. Rendszer megnevezése Rendszer üzemeltetője
A rendszerek közötti kapcsolat 

terjedelme
Átadott adatok

2.
Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató 
Központ (NTAK)

Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
(MTÜ)

Az önkormányzat 
jegyzője, valamint 
a jegyző nevében 
eljáró önkormányzati 
tisztviselő azonosítása 
és a jogosultság 
ellenőrzése az ASP 
Keretrendszerében

Az önkormányzat Kincstár által 
kiadott törzskönyvi nyilvántartási 
azonosítószám (PIR szám)

önkormányzat neve

A felhasználó bejelentkezési neve

A felhasználó teljes neve

A felhasználó email-címe

A felhasználó NTAK jogosultsági 
szintje és szerepköre

”

4. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 
a következő 50. sorral egészül ki:

(A B C

Sorszám A rendszer elnevezése A rendszer jellege)

50.
A turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény  
9/H. § (3) bekezdésében meghatározott rendszer

szakrendszer
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A Kormány 236/2019. (X. 15.) Korm. rendelete
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásával, 
valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, 
az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő 
bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a), g), i) és w) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f ) és g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1.  §-a a  következő (1b) és 
(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  hatóság a  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdése szerinti Klímagáz 
adatbázis önálló részeként vezeti az Ügkr. tv. 31/B. § (1) bekezdése szerinti elektronikus rendszert (a továbbiakban: 
ETS rendszer).
(1c) Az üzemeltető, a hitelesítő és azon gazdasági társaság, egyéb szerv vagy szervezet, amely felügyeleti díj vagy 
számlavezetési díj fizetésére kötelezett, az e célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével és megküldésével 
kezdeményezi regisztrációját a hatóságnál az ETS rendszerben.”

 (2) A  410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az üzemeltető a regisztráció jóváhagyását követően az ETS rendszerben megadott adatok és az e rendeletben 
meghatározott dokumentumok ETS rendszerbe való becsatolása alapján elkészült kibocsátási engedély iránti 
kérelmet nyújt be elektronikus úton a hatóságnak.
(2a) Az  üzemeltető – a  2.  §-ban meghatározott, a  kibocsátási engedély módosítását igénylő adatváltozások 
esetén – az általa az ETS rendszerben megadott adatok és az e rendeletben meghatározott dokumentumok alapján 
a  kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet a  2.  §-ban meghatározott határidőn belül elektronikus úton 
nyújtja be a hatóságnak.
(2b) Az  üzemeltető a  kibocsátási engedély módosításával nem járó adatváltozásokról szóló tájékoztatást a  2.  § 
(3) bekezdés c) pontjában meghatározott határidőn belül elektronikus úton nyújtja be a hatóságnak.”

2. §  A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  hatóság a  kibocsátási egységek és a  légiközlekedési kibocsátási egységek (a  továbbiakban együtt: 
ÜHG-egység) kiosztásával kapcsolatos jogkörének gyakorlása érdekében a  miniszter részére hozzáférést biztosít 
az ETS rendszerhez.”

3. §  A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A hatóság az (5) bekezdés szerinti jelentések elkészítését segítő útmutatókat a honlapján közzéteszi. A hatóság 
a jelentéseket és azok mellékleteit, a hitelesítői záradékot és annak mellékleteit az ETS rendszerben tartja nyilván és 
kezeli.”
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4. §  A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  bezáró létesítmény üzemeltetője az  (5)  bekezdésben meghatározott bezárás napjától – vagy ha a  hatóság 
a  bezárás napját hivatalból észleli, a  kibocsátási engedélyt visszavonó határozat véglegessé válásától – számított 
60 napon belül, a bezárás évére vonatkozó, az akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített jelentést tesz.”

5. §  A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  számlavezetési díjat, ha a  számla nyitására év közben kerül sor, a  számla nyitásával egyidejűleg az  ETS 
rendszeren keresztül a  számlatulajdonos részére kiállított és megküldött elektronikus számla alapján, annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni.”

6. §  A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő 22/B. §-sal egészül ki:
„22/B.  § A  2020. január 1-jét követően keletkező számlavezetési díj fizetési kötelezettséget a  hatóság által az  ETS 
rendszeren keresztül kiállított és megküldött elektronikus számla alapján, a 17. és a 18. § szerint kell teljesíteni.”

7. §  A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  1.  § (1c)  bekezdése alapján az  ETS rendszerbe történő regisztrációt 2019. december 31. napjáig kell 
teljesíteni.”

8. §  A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„j) a  2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az  adatok hitelesítéséről és a  hitelesítők 
akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

9. §  A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 1/A. §-ában a „ , valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló 600/2012/EU bizottsági rendelet 76.” szövegrész 

helyébe az „és a hitelesítők akkreditálásáról szóló 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 77.” szöveg,
b) 17.  § (3)  bekezdésében a  „kiállított” szövegrész helyébe az  „az ETS rendszeren keresztül kiállított és 

megküldött elektronikus” szöveg,
c) 17. § (6) bekezdésében a „vezet.” szövegrész helyébe a „vezet az ETS rendszerben.” szöveg,
d) 20. § (4) bekezdésében az „adatszolgáltatási” szövegrész helyébe a „regisztrációs, adatszolgáltatási” szöveg,
e) 20.  § (4)  bekezdésében a  „megfizetésére kötelezi” szövegrész helyébe a  „megfizetésére kötelezheti 

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény alkalmazásával” szöveg,
f ) 24. § (2) bekezdés f ) pontjában a „határozat és” szövegrész helyébe a „határozat,” szöveg,
g) 24. § (2) bekezdés i) pontjában a „rendelet” szövegrész helyébe a „rendelet és” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban együtt: ÜHG-egység)” szövegrész,
b) 12. § (5) bekezdésében a „ , cégszerű aláírással ellátott” szövegrész.

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve 
az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló  
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és 
elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén 
fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet] 2. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti javaslatnak
a) az erdészeti ágazatra vonatkozó része tartalmára, ideértve a  Jegyzőkönyv 3.  cikk (3) és (4)  bekezdése, valamint 
6.  cikke szerinti jelentési kötelezettséget, a  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos 
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Intézet (a továbbiakban: NAIK ERTI) közreműködésével a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) a 14. § 
(1) bekezdése szerinti jelentéssel összhangban javaslatot tesz a Szolgálat részére,
b) a földhasználati, földhasználat-változtatási ágazatra vonatkozó része tartalmára – az  NFK közreműködésével – 
a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a  14.  § (1)  bekezdése szerinti jelentéssel összhangban javaslatot tesz 
a Szolgálat részére,
c) a forgalmi jegyzékre vonatkozó része tartalmára az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében 
és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 
(a továbbiakban: 2012. évi CCXVII. törvény) szerinti forgalmi jegyzék kezelője tesz javaslatot a Szolgálat részére.”

12. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  Rendszer működtetéséhez és a  nemzeti jelentések, valamint a  nemzeti szintű előrejelzés elkészítéséhez 
szükséges információk gyűjtésére a miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, a földügyért felelős miniszter, 
az  erdőgazdálkodásért felelős miniszter, az  agrárpolitikáért felelős miniszter, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal, az NFK és a Szolgálat jogosult.”

13. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson túlmenően a  Szolgálat, a  Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az  NFK jogosult az  adatok kiegészítése, pontosítása és a  felülvizsgálat 
során szükségessé vált javítások elvégzése érdekében adatot kérni az  1.  § a) és b)  pontjában meghatározott 
adatszolgáltatótól.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítésének határidejét a  Szolgálat, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal és az NFK határozza meg azzal, hogy az 30 napnál rövidebb nem lehet.
(3) Az országos emisszió kataszterrel, légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzéssel, tájékoztató kataszterjelentéssel 
való összhang biztosítása érdekében a  Szolgálat jogosult a  levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján 
gyűjtött adatok felhasználására.”

14. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 525/2013/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés c) és d) pontjai szerinti információkat a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal és az NFK állítja össze, és megküldi a Szolgálat, valamint – a környezetvédelemért felelős miniszter 
és a földügyért felelős miniszter útján – a miniszter részére.”

15. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Szolgálat, a  Hatóság, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az  NFK, a  NAIK ERTI és a  miniszter 
gondoskodik az  525/2013/EU rendelet 19. és 23.  cikke szerint a  Keretegyezmény Titkársága, valamint a  Bizottság 
által végzett felülvizsgálati folyamat eredményeként szükségessé vált módosítások és változtatások elvégzéséről. 
A Szolgálat koordinálja a hazai állami szervek felülvizsgálati folyamatban történő részvételét.”

16. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti jelentés földhasználati, földhasználat-változtatási ágazatra és erdészeti ágazatra 
vonatkozó részének tartalmára – a NAIK ERTI közreműködésével – az NFK tesz javaslatot a Szolgálat részére.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti jelentés nem erdészeti ágazatra vonatkozó részének tartalmára – az  NFK 
közreműködésével – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tesz javaslatot a Szolgálat részére.”

17. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

3. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az 1–4. §, a 6. §, a 7. §, a 9. § d) és e) pontja, valamint a 10. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (3) Az 5. §, a 9. § a), b) és c) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 236/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelethez

Állami szervek által szolgáltatandó adatok

  A  B  C  D  E

 1. Adatszolgáltató Adattípus Adat megnevezése Adatszolgáltatás

A 4. § (4) bekezdésében 

meghatározottaktól eltérő 

adatszolgáltatási határidő

 2.
Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ

Műtrágyázás.  
PÁIR adatok.

– Műtrágya-értékesítés értékesítési irányok szerint 
(hatóanyag-tartalom). 
– Nyers tehéntej éves beltartalmának alakulása (fehérje%, 
zsír%).

  

 3.

Nemzeti Élelmiszerlánc-  
biztonsági Hivatal, növény- 
és talajvédelmi hatósági 
feladatkörükben eljáró 
megyei kormányhivatalok

Talajvédelmi Információs 
és Monitoring rendszer 
adatai az összes mérőhelyre 
vonatkozóan. 
Termőföldön felhasznált 
talajmeszező anyagok 
adatai a hatályos talajjavítási 
engedélyek alapján, meszező 
anyagonként és művelési 
áganként (szántó és gyep). 
A vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméről szóló 
kormányrendelet alapján 
gyűjtött nitrát adatbázis 
adatai.

– Talaj szervesanyag-tartalma. 
– Szén-dioxid produkció. 
– Összes nitrogén tartalom; nitrát-nitrit tartalom. 
– Felhasznált mennyiség (t). 
– Kijuttatással érintett terület (ha). 
A trágyatermelésre vonatkozó adatok állatfajonként és 
tartásmódonként.

  

 4.
Környezetvédelemért felelős 
miniszter

Légszennyező pont-  
és diffúz források kibocsátási 
és technológiai és 
engedélyezési adatai.

– A levegő védelméről szóló kormányrendelet szerint 
bejelentett adatok (LAL és LM), 
– az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 
nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK  
és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  
(2006. január 18.) szerinti nemzeti jelentés elkészítéséhez  
a tárgyévet megelőző évekről összegyűjtött adatok.

Az OKIR-ban 
rendelkezésre álló 
adatok.
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 5.
Környezetvédelemért felelős 
miniszter 

Hulladékok keletkezésével, 
hasznosításával és 
ártalmatlanításával 
kapcsolatos adatok (HIR, 
LANDFILL).

Keletkezett, hasznosított és ártalmatlanított hulladék 
mennyisége, típusa, összetétele. 
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerinti 
információk.

Az OKIR-ban 
rendelkezésre álló 
adatsor.

 

 6.
Energiapolitikáért felelős 
miniszter 

Fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal kapcsolatos adatok.

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti adatok, 
– a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget 
lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló Korm. rendelet szerint összegyűjtött 
adatok.

A rendelkezésre álló 
adatsor.

 

 7.
Vízvédelemért felelős 
miniszter

Szennyvizek és 
szennyvíziszapok 
paramétereivel, kezelésével 
és kibocsátásával kapcsolatos 
adatok.

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 
miniszteri rendelet szerinti adatok (VAL/VÉL).

Az OKIR-ban 
rendelkezésre álló 
adatsor, 
– egyéb, más formában 
rendelkezésre álló 
adatsor.

 

8.
Vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

 

Nyers szennyvíz minőségi paraméterei. 
A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb 
műszaki-gazdasági adatai.
Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d 
frissvízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználók 
víztermelési és vízkezelési adatai.

  

9. Belügyminiszter
Országos gépjármű- 
nyilvántartás adatai.

A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának 
szabályairól szóló miniszteri rendeletben szereplő 
kategóriákban a darabszám, az átlagos kilométeróra-állás.

1985-ig visszamenően 
a rendelkezésre álló 
adatsor.

 

10.
Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófa- 
védelmi Főigazgatóság

Tűzesetek.

Az erdőt és a mezőgazdasági művelés alatt álló területeket 
ért tűzesetek területi adatai (országos statisztikaként, 
művelési áganként, ha). Egyéb tűzesetek száma és területe  
a tűzesetek helyszíne szerinti bontásban.

1998-ig visszamenően  
a teljes adatsor.
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11.
Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

Tűzvédelmi berendezésekbe 
betöltött üvegházhatású 
oltógázok.

Tűzvédelmi berendezésekbe betöltött üvegházhatású 
oltógázok mennyisége (lehetőleg HFC, PFC, SF6 bontásban), 
különösen az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendelet szerint összegyűjtött adatok.

  

 12. Hatóság

Az Európai Közösség 
kibocsátási 
egységkereskedelmi 
rendszerének (EU ETS) 
hatálya alá tartozó 
kibocsátási adatok.

– Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában való részvételről szóló törvény szerinti  
(EU ETS) kibocsátási engedélyek és jelentések adatai. 
– Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  
7. cikk (1) bekezdés k) pontja szerinti adatok CRF kód szerinti 
összesítésben az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerinti jelentés esetében  
x–2 évre vonatkozóan. 
– Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  
8. cikke szerinti jelentés esetében x–1 évre vonatkozóan.

2005-ig visszamenőleg.  

 13.
Közlekedésért felelős 
miniszter (Közlekedés-  
tudományi Intézet)

Közlekedés-statisztikai és 
kibocsátási adatok.

Közlekedési kibocsátásokra vonatkozó számítások  
(CH4, N2O, NOX, CO, NMVOC, SO2 stb. kibocsátott mennyisége 
az inputadatokkal együtt modellezés/számítás alapján).

A rendelkezésre álló 
adatsorok és COPERT 
adatbázisok.

 

 14.
Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat

Szénbányászat fugitív 
emissziójának számításához 
szükséges adatok.

– A bányászott nyersanyag mennyisége és fűtőértéke külön 
a mélybányákban és külön a külszíni fejtésekre, illetve 
bányánként. 
– Az elfáklyázott vagy kiszellőztetett metán éves 
mennyisége, bányánkénti vagy sújtólégveszély szerinti 
kategorizálásuk.
– A bányászott szén és lignit átlagos metán, kén és 
szén-dioxid tartalma bányánként.

1985-ig visszamenőleg 
a teljes adatsor.

 

 15.
Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat

Kőolaj és földgáz fugitív 
emissziójának számításához 
szükséges adatok.

– Gáztermelés (földgáz, szén-dioxid), millió m3, 1994-től. 
– Földgáz szállító vezeték hossza, km. 
– Gázelosztó vezeték hossza, km (földgáz, PB, egyéb gáz). 
Kőolajtermelés, ezer m3, 1994-től.

1985-ig visszamenőleg 
a teljes adatsor.
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 16.
Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat

 

– A kitermelésbe bevont kutak száma, kutatófúrás, 
kútmélyítés (külön a meddőre), kútmunkálatok, kútszerviz 
(átképzés, kútjavítási, tisztítási és rétegserkentési műveletek, 
kútfelszámolás), próbatermelés.

A rendelkezésre álló 
adatsor.

 

 17.
Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat

 – Inertes gáz termelése; földalatti gáztárolás, millió m3.
A rendelkezésre álló 
adatsor.

 

 18.
Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat

A tőzegbányászat 
emissziójának számításához 
a tőzegbányák adatai.

– Adott évben nyitott új tőzegbányák területe és  
a kibányászott tőzeg mennyisége és szervesanyag-tartalma 
(átlagérték vagy 2 kategóriában alacsony, illetve magas 
szervesanyag-tartalom szerint).

1985-ig visszamenőleg 
a teljes adatsor.

 

19.
Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat

Felszínalatti vizek kitermelése 
során évente kibocsátott 
üvegházhatású gázok.

A kitermelt vizek metántartalma.
1985-től  
a rendelkezésre álló 
adatsor.

 20.
Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

Energiagazdálkodási 
statisztikai adatok.

Energiagazdálkodási Statisztikai Évkönyv adatai.  
A megjelenéssel 
egyidejűleg.

 21.
Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

Nemzetközi jelentéstétel 
adatai.

A Nemzetközi Energia Ügynökség és az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére elküldött energiamérleg-adatok.

 
Az adatok 
megküldésével 
egyidejűleg.

 22.
Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

Gázmotorokra vonatkozó 
adatok.

Felhasznált tüzelőanyag mennyisége.
2003-ig visszamenőleg 
a teljes adatsor.

 

 23.
Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

Villamosenergia-  
statisztika.

Villamos Energia 
Statisztikai Évkönyv.

 
A megjelenéssel 
egyidejűleg.

 24.
Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

Repülőgépek és vízi 
járművek üzemanyag-  
felhasználása.

– Magyarország területén értékesített üzemanyag 
mennyisége típusonként hazai és nemzetközi bontásban.

1985-ig visszamenően  
a teljes adatsor.

 

 25.
Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

 

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában való részvételről szóló törvény hatálya 
alá tartozó ágazatok és az ezek alá tartozó, az Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében a Hivatal 
számára adatot szolgáltató szervezetek energiafelhasználási 
adatai (2005-től), visszamenőleg korrigált adatok jelzése.

2005-ig visszamenőleg 
a teljes adatsor.
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 26.
Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

Tüzelőanyagok 
alapanyagként vagy 
nem-energetikai célra 
történő felhasználásával 
kapcsolatos adatok.

A tüzelőanyagok alapanyagként vagy nem-energetikai 
célra történő felhasználásáról szóló energiastatisztikai célra 
beérkezett adatlapok.

1985-ig visszamenően 
a rendelkezésre álló 
adatsor.

 

 27.
Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

Villamos energiatermelő 
létesítmények 
tüzelőberendezéseiről 
szükséges adatok.

Villamosenergia-termelés technológiájának típusa  
(pl. gáztüzelésű gázturbina), felhasznált energiahordozó 
mennyisége, első üzembe helyezés időpontja (vagy 
becsült kora), beépített hő és/vagy villamos teljesítmény, 
távozó füstgázban lévő direkt és indirekt üvegházhatású 
gázkibocsátások csökkentésére vonatkozó adatok (például 
kéntelenítő beszerelésének időpontja). 
– Indirekt üvegházhatású gáz kibocsátások (NOX, SO2, CO).

1994-ig visszamenően 
a rendelkezésre álló 
adatsor.

Változás esetén eseti 
adatszolgáltatás.

 28.
Központi Statisztikai 
Hivatal

Gazdaságstatisztikai 
(termelési és fogyasztási) 
adatok.

Termelési adatok BTO vagy ITO kód szerint EU ETS/nem-EU 
ETS hatálya alatti bontásban. 
– Gazdasági mutatók (GDP, hozzáadott érték szektoronként 
az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  
III. melléklete szerint). 
– Élelmezési adatok (lakosság fehérjefogyasztása). 
– Közműadatok (közcsatornára kötött lakosság aránya).
– Az összes műtrágyafajta termelése.

Az adatok 
rendelkezésre állásának 
függvényében.

A rendelkezésre 
állás függvényében, 
lehetőség szerint  
a 4. § (4) bekezdésében 
megjelölt határidőkre.

 29.
Központi Statisztikai 
Hivatal

Környezeti adatok.
Szennyvíz- és hulladékstatisztika. 
Városi zöldterületek nagysága (ha).

Az adatok 
rendelkezésre állásának 
függvényében.

A rendelkezésre 
állás függvényében, 
lehetőség szerint  
a 4. § (4) bekezdésében 
megjelölt határidőkre.
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 30.
 

Központi Statisztikai 
Hivatal
 

Mezőgazdasági adatok.
 

– Szántóföldi vetésszerkezet megyénként. 
– Növényi termékek terméseredményei megyénként. 
– Állatállomány évközi és év végi adatai állatfajonként és 
megyénként. 
– Állati termékek termelése. 
– Rendelkezésre álló agrotechnikai adatok (szerves- és 
műtrágyázás, talajmeszezés, növényvédelem, öntözés) 
területi és mennyiségi adatai – országos összesítés. 
– Az Általános Mezőgazdasági Összeírás adatai megyei 
bontásban [szántó művelése; mezőgazdasági terület 
trágyázása; mezőgazdasági terület öntözése; legeltetés; 
trágyatárolás; állattartás épületei; megújuló energia termelő 
berendezések (biometán termelés)].

Az adatok 
rendelkezésre állásának 
függvényében.
 

A rendelkezésre 
állás függvényében, 
lehetőség szerint  
a 4. § (4) bekezdésében 
megjelölt határidőkre.
 

 31.
Központi Statisztikai 
Hivatal

Földhasználati adatok.
 – A földterület használata művelési ágak szerint, 
megyénként.

Az adatok 
rendelkezésre állásának 
függvényében.

A rendelkezésre 
állás függvényében, 
lehetőség szerint  
a 4. § (4) bekezdésében 
megjelölt határidőkre.

 32.
Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet

Üvegházhatású gázokat 
tartalmazó gyógyszer-
termékek forgalmazása.

Belföldi fogyasztási adatok üvegházhatású gázokat 
tartalmazó gyógyszertermékekről [ideértve a HFC-134a 
(norfluran), HFC-227ea, valamint N2O gázokat], különösen  
az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az 
ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint 
összegyűjtött adatok.

  

33.
Budapest Főváros 
Kormányhivatala

Szerves oldószerek.

Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére 
szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet  
8. és 9. számú mellékletének országos összesített adatai.

34. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Üzemanyag-statisztika.
Magyarországon forgalmazott üzemanyagok mennyisége 
részletes típus szerinti bontásban, különös tekintettel  
a bioüzemanyagokra (HVO, FAME).

”
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2. melléklet a 236/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelethez

A források által kibocsátott üvegházhatású gázokról szolgáltatandó adatok

  A  B

 1.
Adatszolgáltatásra kötelezett 

kibocsátó források
Adat megnevezése

 2. Vas- és acélgyártás Vas- és acélgyártás során felhasznált mészkő és dolomit mennyisége, jellemzői.

 3.
Egyéb mészkő- és 
dolomit-felhasználás

Kéntelenítéshez használt mészkő/dolomit mennyisége és egyéb szén-dioxid-kibocsátással járó mészkő- és dolomit-felhasználás.

 4. Cement- és mészgyártás
– Termelt klinker és cement mennyisége, termelési technológia, 
– termelt mész mennyisége, termelési technológia.

 5. Vegyipar

Ammóniagyártás: termelt ammónia és ehhez felhasznált földgáz mennyisége és fűtőértéke (kémiai bontásra és fűtőföldgáz), karbamidgyártás során 
felhasznált ammóniagyártásból eredő szén-dioxid mennyisége.  
  
Hidrogéngyártás: termelt hidrogén és ehhez felhasznált földgáz mennyisége és fűtőértéke, gyártási technológia (és a kibocsátott üvegházhatású 
gázok mennyisége és a számítás módszere).  
  
Salétromsavgyártás: termelt salétromsav mennyisége, füstgáztisztítási technológia (és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége és a számítási 
módszere). 
Egyéb vegyipar: 
– termelt műtrágyák (ammónium-nitrát, ammónium-szulfát, ammónium-foszfát, NPK műtrágyák, foszfát műtrágyák, karbamid) mennyisége, 
– termelt növényvédő szerek mennyisége, 
– termelt korom mennyisége és ehhez felhasznált földgáz és egyéb energiahordozó mennyisége és fűtőértéke, 
– termelt metanol, etilén, propilén, vinil-klorid, 1,2 diklór etán, etilén-oxid, sztirén, PE LD, PE HD, PP, PVC, polisztirén, akrilonitril, akrilnitril-butadién-
sztirol-(ABS)-kopolimerek, formaldehid, illetve egyéb ömlesztett szerves vegyszerek mennyisége és gyártási technológiája (és a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyisége és a számítás módszere) és ehhez felhasznált energiahordozó típusa, mennyisége és fűtőértéke.

 6. Alumíniumgyártás Kohófémtermelés, effektszám, átlag üzemelő kádszám, effektidő.
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 7.

Fluortartalmú 
üvegházhatású gázok 
(HFC, PFC, SF6, NF3, HFE, 
PFPMIE) forgalmazása 
és felhasználása, 
visszanyerése, 
újrahasználata, 
regenerálása és 
ártalmatlanítása

E rendelet körén kívül eső technológiai, termelési és forgalmazási (import/export) adatok, a gázok típusa (HFC, PFC, SF6, NF3, HFE, PFPMIE) szerinti 
bontásban: mennyiség, felhasználási mód, technológiai adatok. Ideértve:
– orvosi és egyéb aeroszolok hajtógázai; 
– félvezető- és napelem gyártásban és fémek felületkezelésében és elektronikai iparban felhasznált HFC, PFC, SF6, NF3; 
– szigetelőhabok és egyéb habok gyártásához használt habosítógázok; 
– orvosi, kutatási és egyéb célokra használt HFC, PFC, SF6, NF3, HFE, PFPMIE.

 8.
Dinitrogén-oxid gyártása 
és forgalmazása

Dinitrogén-oxid gyártása és forgalmazása, ideértve:
– altatógáz és egyéb célokra gyártott és forgalmazott (importált és exportált, és belföldön felhasznált) dinitrogén-oxid mennyisége, felhasználási 
módja, technológiai adatai, 
– tejszínhabpatron töltőgáz gyártása és forgalmazása: gyártott patronmennyiség (t), betöltött dinitrogén-oxid mennyiség (t), töltési veszteség (t).
Dinitrogén-oxid importja termékekben, ideértve az aeroszolos készítményeket is.

 9.
Légi és vízi 
személyszállítás és 
árufuvarozás

Felhasznált üzemanyag mennyisége és fajtája belföldi és nemzetközi bontásban.

 10.
Kőolaj és földgáz 
termelése, feldolgozása 
és értékesítése

Magyarországon forgalmazott energetikai és üzemanyagok, vegyipari termékek átlagos kéntartalma, átlagos fűtőértéke, átlagos karbontartalma 
anyagonként [kőolaj, finomítói gáz, PB gáz, motorbenzin, repülőgép benzin, ipari finomított benzin, benzin típusú sugárhajtómű üzemanyag, kerozin, 
egyéb petróleum, gázolaj (dízelmotorokhoz), tüzelőolaj, fűtőolaj, bitumen, kőolajkoksz, kenőanyagok, paraffinok és egyéb olajok, biodízel, bioetanol]; 
üzemanyagba bekevert biokomponens mennyisége típus szerint (pl. HVO, FAME); magyarországi finomítókban katalitikus krakkolással előállított 
termékek mennyisége, kilotonna; gázfeldolgozás, édes gáz előkészítés, millió m3 input; gázfeldolgozás, savanyú gáz előkészítés, millió m3 input; 
gázfeldolgozás, mélyfeldolgozás, millió m3 input; gázkondenzátum és pentán plusz transzport, ezer m3; szállított földgáz mennyisége (tranzit),  
millió m3; 
finomított kőolaj mennyisége, PJ és kilotonna; 
– kőolajszállítás csővezetéken, tankautón és vasúton, ezer m3; 
– kőolajszármazékok termékvezetéken történő, valamint közúti, vasúti és vízi szállítása, tonna.

 11. Hulladékkezelés Hasznosított/elfáklyázott depóniagáz mennyisége; lerakott hulladék összetétele.

 12.
Nitrogén-trifluorid 
termelése és 
forgalmazása

NF3 termelése, forgalmazása és felhasználása: mennyiség, felhasználási mód, technológiai adatok. 

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 35/2019. (X. 15.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
2020. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
341.  § (1)  bekezdés 3.  pont c)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8., 19. és 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A 2020. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az  e  rendeletben meghatározottak szerint – a  6.  §-ban foglalt 
kivétellel – természetbeni ellátást kell kiadni
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya,
b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya, valamint
d) a terrorizmust elhárító szervhez vezényelt hivatásos állomány
részére.

2. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának 
természetbeni ellátása – a (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozó állomány, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével –  
a következő ruházati termékekből és felszerelési cikkekből áll:
a) 2 db 12M e. r. szolgálati ing vagy blúz, rövid ujjú, világoskék vagy fehér,
b) 1 db hímzett névkitűző,
c) 1 db hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék,
d) 2 pár hímzett váll-lap, sötétkék,
e) 1 db karjelvény.

 (2) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szenior alapellátási normába sorolt állományának 
természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő ruházati termékekből és felszerelési cikkekből 
áll: 2 db teniszing, sötétkék.

 (3) A  Készenléti Rendőrség egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása  
– a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő ruházati termékekből és felszerelési cikkekből áll:
a) 1 db gyakorló póló, sötétkék,
b) 1 db KR ünnepi teniszing, fehér,
c) 2 db KR köznapi teniszing, sötétkék,
d) 1 db 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári,
e) 1 db kötött sapka, bordó,
f ) 1 db hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék.

 (4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti inget vagy blúzt – a hivatásos állomány tagja nemének megfelelően – a ruházati 
szemlén vagy, ha a  2019 második féléves ruházati szemlére már sor került, akkor legkésőbb 2019. október 25-ig 
írásban tett nyilatkozatában meghatározott színben kell természetben kiadni az igényjogosult részére.

3. §  A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni 
ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő ruházati termékekből és felszerelési cikkekből áll:
a) 1 db 10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal,
b) 1 pár 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári.
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4. § (1) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának 
természetbeni ellátása – a (2) bekezdés hatálya alá tartozó állomány és a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő 
ruházati termékekből és felszerelési cikkekből áll:
a) 1 pár 12M e. r. szolgálati félcipő,
b) 1 db 17M társasági nadrágszíj, fekete.

 (2) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állományának, 
a  Központi Főügyeleten, a  megyei és fővárosi főügyeleteken és a  műveletirányító ügyeleteken váltásos 
munkarendben szolgálatot teljesítő állományának, valamint a  Katasztrófavédelmi Mobil Labor állományának 
természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő ruházati termékekből és felszerelési cikkekből 
áll:
a) 1 db 10M e. r. gyakorló nadrág, könnyített,
b) 1 db 10M e. r. gyakorló zubbony, könnyített, felirattal,
c) 2 db gyakorló póló, sötétkék,
d) 2 db hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, piros.

5. § (1) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása  
– a  6.  §-ban foglaltak kivételével – a  következő ruházati termékekből és felszerelési cikkekből áll: 1 pár nyári 
bakancs/TEK.

 (2) A  Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni 
ellátása – a  (3)  bekezdés hatálya alá tartozó állomány és a  6.  §-ban foglaltak kivételével – a  következő ruházati 
termékekből és felszerelési cikkekből áll: 1 db 3 in 1 fekete parka kabát/TEK.

 (3) A  Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő lakásbiztosítási feladatokat ellátó 
hivatásos állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő ruházati termékekből és 
felszerelési cikkekből áll:
a) 1 db Thermo aláöltözet alsó/TEK,
b) 1 db Thermo aláöltözet felső/TEK,
c) 1 pár téli kesztyű/TEK.

 (4) A  Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Ügyeleti Főosztályán, vagy Ügyeleti és 
Objektumvédelmi Igazgatóság Támogató Osztályán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása  
– a  6.  §-ban foglaltak kivételével – a  következő ruházati termékekből és felszerelési cikkekből áll: 1 db gyakorló 
nadrág Urban digit/TEK.

 (5) A  Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztályán szolgálatot 
teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása – a  6.  §-ban foglaltak kivételével – a  következő ruházati 
termékekből és felszerelési cikkekből áll:
a) 1 db gyakorló zubbony Urban digit/TEK,
b) 1 db gyakorló nadrág Urban digit/TEK.

6. §  Nem részesül természetbeni ellátásban
 1. a tábornoki alapellátási normába sorolt állomány,
 2. a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány tagja,
 3. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vegyes ruhás alapellátási normába sorolt 

állományának tagja,
 4. a Készenléti Rendőrség

a) Köztársasági Elnöki Őrség Objektumvédelmi Osztályának,
b) Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Karmelita Őrségi Osztályának,
c) Humánigazgatási Szolgálat Zenekarának,
d) Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály Lovas 

Alosztályának
 hivatásos állománya,
 5. az Alkotmányvédelmi Hivatal állománya,
 6. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,
 7. a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
 8. a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt hivatásos állomány,
 9. a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány tagja,
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10. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány, 
valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,

11. a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
12. az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hivatásos állománya,
13. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány, kivéve

a) a  Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, valamint a  büntetés-végrehajtási 
szakirányon tanulmányokat folytató hallgatói állomány, valamint

b) a Katasztrófavédelmi Intézethez vezényelt hivatásos állomány,
14. a rendészeti szakgimnáziumhoz vezényelt hivatásos állomány,
15. a tárgyévben hat hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
16. az, aki a tárgyévben alapellátás-kiegészítésben részesül,
17. az, aki a tárgyévben megkezdi – legalább 6 hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,
18. a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)–k) pontja alapján rendelkezési állományban lévő személy,
19. az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,
20. az, aki felmentési idejét tölti, valamint
21. az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel 2020. december 31. napjáig megszűnik.

7. §  A 2–5.  § szerinti természetbeni ellátás, valamint az  esetleges túlellátás fedezetére együttesen – annak együttes 
összegének mértékéig – a  jóváírt 2020. évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a tartható 
vissza.

8. § (1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését 
az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.

 (2) A méretek pontos besorolásáért az igényjogosult felelős.
 (3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok felelős.
 (4) A  késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az  igénylő szervezeti egység 

állományilletékes parancsnokát terheli.
 (5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni 

kell az egyenruházati cikkek áráról.

9. §  A ruházati termékek és felszerelési cikkek e  rendeletben alkalmazott megnevezései alatt a  belügyminiszter 
irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési 
szabályzatáról, valamint a  különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és 
világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet szerinti ruházati termékeket és felszerelési 
cikkeket kell érteni.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

11. §  Hatályát veszti a  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló 28/2018.  
(X. 15.) BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 36/2019. (X. 15.) BM rendelete
az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával 
ellenőrizhető jogosultságok köréről

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § (2)  bekezdés f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító
a) a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer használatára,
b) a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott közlekedési szolgáltatások 

igénybevételére és
c) a kormányzati kártyás beléptető rendszer használatára
való jogosultság ellenőrzésére használható fel.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 37/2019. (X. 15.) BM rendelete
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól 
szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló  
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)
„m) az  Országgyűlési Őrség által jogszabályban meghatározott, védett személyek szállítására, kísérésére, 
biztosítására, valamint létesítménybiztosítási, tűzoltási és tűzbiztonsági tevékenysége ellátásához rendszeresített 
gépjárműveire.”

2. §  Az R.
a) 6. § (3) bekezdés d) pontjában az „e) és g) pontjában” szövegrész helyébe az „e), g) és m) pontjában” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „és i)–l) pontjában” szövegrész helyébe az „és i)–m) pontjában” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti az R.
a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „és az Országgyűlési Őrség” szövegrész,
b) 6. § (3) bekezdés a) pontjában az „és az Országgyűlési Őrség” szövegrész.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Az emberi erőforrások minisztere 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelete
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló  
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38.  § 
(2)  bekezdés o)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  Eüak. 35/B.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti csatlakozásra köteles egyéb szervezet az  Eüak. 35/B.  § 
(1)  bekezdés a)  pontja hatálya alá nem tartozó, orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel 
rendelkező egészségügyi szolgáltató.”

2. § (1) Az R. 22. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét)
„f ) a 2. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató 2020. január 1-jéig”
(köteles teljesíteni.)

 (2) Az R. 22. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  2.  § (1a)  bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató az  adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb 
2020. június 1. napjától köteles teljesíteni.”

3. §  Az R.
a) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A csatlakozás” szövegrész helyébe az „Az EESZT adatszolgáltatás 

megkezdésének” szöveg,
b) 3.  § (4)  bekezdésében a  „követő tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a  „követően” szöveg, 

a „benyújtásának működtető általi visszaigazolásával kezdődik” szövegrész helyébe a „benyújtásával teljesül” 
szöveg,

c) 3.  § (5)  bekezdésében az  „a csatlakozással kapcsolatban vállalt” szövegrész helyébe az  „az EESZT 
adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges” szöveg,

d) 3.  § (6)  bekezdésében az „a csatlakozás nem jöhet létre” szövegrész helyébe az „az EESZT adatszolgáltatás 
nem kezdhető meg” szöveg

lép.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 38/2019. (X. 15.) ITM rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2a)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) E  rendelet hatálya – a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kivételekkel – az  épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendeletben meghatározott épületekre, épületelemekre terjed ki.
(2) E  rendelet hatálya nem terjed ki azon műemlék épületre, helyi védelem alatt álló épületre és azok 
épületelemeire, amelyek esetében az  energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények betartása 
a műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megváltoztatását eredményezné.
(3) E  rendelet hatálya nem terjed ki az  állatkert és az  állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának 
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épületekre.”

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

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

A Kormány 1576/2019. (X. 15.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok 
önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

A Kormány
 1.  a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22.  § (1) és (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy 

az  1.  mellékletben szereplő, a  Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket az  ott felsorolt helyi önkormányzatok 
részére közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenesen az  1.  mellékletben feltüntetett, határozott 
időtartamra vagyonkezelésbe adja;

 2.  felhívja az  agrárminisztert, hogy a  Nemzeti Földügyi Központ útján gondoskodjon az  ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésre alkalmas vagyonkezelési szerződéseknek az érintett helyi önkormányzatokkal történő megkötéséről.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: e határozat közzétételét követő 15. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1576/2019. (X. 15.) Korm. határozathoz

Sorszám Kérelmező önkormányzat Település Fekvés
Helyrajzi 

szám
Alrészlet Művelési ág Terület (ha) AK

A 

vagyonkezelés 

időtartama 

(év)

Megye

1. Harta Nagyközség Önkormányzata Harta külterület 020/123   szántó és út 0,2946 7,69 5 Bács-Kiskun

2. Harta Nagyközség Önkormányzata Harta külterület 020/54   szántó és út 0,2286 5,97 5 Bács-Kiskun

3. Harta Nagyközség Önkormányzata Harta külterület 0341/50   szántó 0,3496 9,12 5 Bács-Kiskun

4. Harta Nagyközség Önkormányzata Harta külterület 082/2 b szántó 0,2256 2,50 5 Bács-Kiskun

5. Harta Nagyközség Önkormányzata Harta zártkert 3594   szántó 0,2877 7,51 5 Bács-Kiskun

6. Katymár Község Önkormányzata Katymár külterület 0172/143   szántó 1,1276 36,20 15 Bács-Kiskun

7. Katymár Község Önkormányzata Katymár külterület 0172/62   szántó 1,4272 45,81 15 Bács-Kiskun

8. Katymár Község Önkormányzata Katymár külterület 0172/63   szántó 1,3757 44,16 15 Bács-Kiskun

9. Katymár Község Önkormányzata Katymár külterület 0459/17   szántó 0,5778 11,04 15 Bács-Kiskun

10. Katymár Község Önkormányzata Katymár külterület 0459/19   szántó 1,9262 36,79 15 Bács-Kiskun

11. Kunbaja Község Önkormányzata Kunbaja külterület 0100/6   szántó 1,0676 19,43 5 Bács-Kiskun

12. Kunbaja Község Önkormányzata Kunbaja külterület 0150/94 a legelő 0,1590 2,21 5 Bács-Kiskun

13. Kunbaja Község Önkormányzata Kunbaja külterület 0150/94 b szántó 0,6626 7,62 5 Bács-Kiskun

14. Madaras Község Önkormányzata Madaras külterület 022/60   szántó 1,4805 28,28 15 Bács-Kiskun

15. Besence Község Önkormányzata Besence külterület 055/10   szántó 1,0739 13,99 15 Baranya

16. Besence Község Önkormányzata Besence külterület 055/9   szántó 1,0822 13,99 15 Baranya

17. Besence Község Önkormányzata Besence külterület 085/1   legelő 1,0972 11,41 15 Baranya

18. Boda Község Önkormányzata Boda külterület 096/3   szántó 25,5472 487,95 15 Baranya

19. Bogádmindszent Község Önkormányzata Bogádmindszent belterület 126/25 a szántó 2,5860 80,94 15 Baranya

20. Bogádmindszent Község Önkormányzata Bogádmindszent belterület 126/25 b rét 0,6780 17,09 15 Baranya

21. Bogádmindszent Község Önkormányzata Bogádmindszent külterület 07/29   szántó 0,7607 19,85 15 Baranya

22. Bogádmindszent Község Önkormányzata Bogádmindszent külterület 087/1   szántó 1,4984 20,83 15 Baranya

23. Diósviszló Község Önkormányzata Diósviszló külterület 0166/12   szántó 0,2899 5,83 5 Baranya

24. Diósviszló Község Önkormányzata Diósviszló külterület 0166/13   szántó 1,3224 24,10 5 Baranya

25. Diósviszló Község Önkormányzata Diósviszló külterület 088/15   szántó 1,7894 62,27 5 Baranya

26. Hegyszentmárton Község Önkormányzata Hegyszentmárton külterület 012   legelő 0,3990 2,63 15 Baranya

27. Hegyszentmárton Község Önkormányzata Hegyszentmárton külterület 041   szántó 0,0606 0,55 15 Baranya

28. Hegyszentmárton Község Önkormányzata Hegyszentmárton külterület 050/2   szántó 1,1060 21,12 15 Baranya

29. Hegyszentmárton Község Önkormányzata Hegyszentmárton külterület 051/3   szántó 1,0839 20,70 15 Baranya

30. Hegyszentmárton Község Önkormányzata Hegyszentmárton külterület 068/2   szántó 4,3167 60,00 15 Baranya
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31. Hegyszentmárton Község Önkormányzata Ózdfalu külterület 043/6   szántó 1,9469 37,19 15 Baranya

32. Hegyszentmárton Község Önkormányzata Hegyszentmárton külterület 0126/3   szántó 18,7498 260,62 15 Baranya

33. Kisasszonyfa Község Önkormányzat Kisasszonyfa külterület 024/2   szántó 6,2041 86,24 15 Baranya

34. Kisszentmárton Község Önkormányzata Kisszentmárton külterület 0113   szántó 14,3985 179,98 5 Baranya

35. Kisszentmárton Község Önkormányzata Kisszentmárton külterület 0123/2   szántó 1,0713 13,39 5 Baranya

36. Kisszentmárton Község Önkormányzata Kisszentmárton külterület 0181/1   szántó 1,3437 29,16 5 Baranya

37. Mozsgó Községi Önkormányzat Mozsgó külterület 019/1   szántó 3,8372 101,10 15 Baranya

38. Mozsgó Községi Önkormányzat Mozsgó külterület 0228/8   szántó 1,3863 37,82 15 Baranya

39. Mozsgó Községi Önkormányzat Mozsgó külterület 0242/25   szántó 3,0232 52,60 15 Baranya

40. Mozsgó Községi Önkormányzat Mozsgó külterület 04/12   szántó 4,2981 101,01 15 Baranya

41. Mozsgó Községi Önkormányzat Mozsgó külterület 082/2   szántó 2,4294 42,27 15 Baranya

42. Mozsgó Községi Önkormányzat Mozsgó külterület 082/3   szántó 1,3712 23,86 15 Baranya

43. Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza külterület 058/9   szántó 5,1063 140,41 15 Baranya

44. Ócsárd Községi Önkormányzat Ócsárd külterület 064/17   szántó 3,3924 59,03 15 Baranya

45. Ócsárd Községi Önkormányzat Ócsárd külterület 018/5   szántó 3,5569 32,01 15 Baranya

46. Szaporca Községi Önkormányzat Szaporca külterület 0180/11   szántó 1,1593 29,72 5 Baranya

47. Szaporca Községi Önkormányzat Szaporca külterület 0180/12   szántó 1,1201 29,73 5 Baranya

48. Szaporca Községi Önkormányzat Szaporca külterület 0218/26   szántó 4,2761 91,93 5 Baranya

49. Szigetvár Város Önkormányzata Szigetvár külterület 0466/4   szántó 1,6680 39,20 15 Baranya

50. Békés Város Önkormányzata Békés külterület 042/24   szántó 4,0776 138,84 5 Békés

51. Csanádapáca Község Önkormányzata Csanádapáca külterület 0186/6   szántó 5,3161 129,18 15 Békés

52. Csanádapáca Község Önkormányzata Csanádapáca külterület 0188/28   szántó 0,8406 20,43 15 Békés

53. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Csárdaszállás külterület 0192/12   szántó 5,0002 157,34 15 Békés

54. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Gyomaendrőd külterület 0294/9   szántó 5,9370 178,01 15 Békés

55. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Gyomaendrőd külterület 0474/55   szántó 4,4991 72,84 15 Békés

56. Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz külterület 0106/21   szántó 2,0046 41,99 15 Békés

57. Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz külterület 0112/62   szántó 5,6593 127,66 15 Békés

58. Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz külterület 0146/322   szántó 0,6621 15,00 15 Békés

59. Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz külterület 0146/323   szántó 0,7433 16,00 15 Békés

60. Dombiratos Község Önkormányzata Dombiratos külterület 083/12   szántó 4,1151 166,45 15 Békés

61. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Füzesgyarmat külterület 0188/6   szántó 4,0444 66,01 5 Békés

62. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Füzesgyarmat külterület 0226/28   szántó 2,2870 39,17 5 Békés

63. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Füzesgyarmat külterület 0486/7   szántó 0,7703 10,63 5 Békés

64. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Füzesgyarmat külterület 0715/24   szántó 4,8691 152,40 5 Békés

65. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Füzesgyarmat külterület 0780/3   szántó 6,6871 139,76 5 Békés
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66. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 016/74   szántó 1,7805 83,51 15 Békés

67. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 016/75   szántó 0,4866 22,82 15 Békés

68. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 016/76   szántó 0,2260 10,60 15 Békés

69. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 024/80   szántó 2,6867 126,01 15 Békés

70. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 044/45   szántó 1,4388 50,07 15 Békés

71. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 063/43   szántó 1,0694 44,07 15 Békés

72. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 073/6   szántó 0,9579 33,33 15 Békés

73. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 073/9   szántó 2,6029 61,17 15 Békés

74. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 08/40   szántó 2,4081 95,57 15 Békés

75. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 086/28   fásított terület 0,3763 7,19 15 Békés

76. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 090/89   szántó 3,4767 146,33 15 Békés

77. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 094/17   szántó 4,4701 180,00 15 Békés

78. Gerendás Község Önkormányzata Gerendás külterület 096/29   szántó 1,0261 43,99 15 Békés

79. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd külterület 01130/11 a szántó 4,1906 73,20 5 Békés

80. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd külterület 01130/11 b legelő és csatorna 0,1656 2,58 5 Békés

81. Kamut Község Önkormányzata Kamut külterület 040/42 a szántó 0,6955 27,87 5 Békés

82. Kamut Község Önkormányzata Kamut külterület 055/9   szántó 0,2174 9,02 5 Békés

83. Kamut Község Önkormányzata Kamut külterület 0101/9 g szántó 25,9498 1073,28 5 Békés

84. Kamut Község Önkormányzata Kamut külterület 062/10   gyümölcsös 0,1733 7,52 5 Békés

85. Kaszaper Község Önkormányzata Kaszaper külterület 0115/11   szántó 0,7365 27,46 5 Békés

86. Kaszaper Község Önkormányzata Kaszaper külterület 0172/17   szántó 0,7023 27,89 5 Békés

87. Kaszaper Község Önkormányzata Kaszaper külterület 0172/18   szántó 0,5032 20,01 5 Békés

88. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Kétegyháza külterület 0140/21   szántó 0,4346 15,12 15 Békés

89. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Kétegyháza külterület 0140/22   szántó 0,5215 18,15 15 Békés

90. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Kétegyháza külterület 0156/101 a szántó 1,4345 60,08 5 Békés

91. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Kétegyháza külterület 0156/101 b legelő 0,0946 0,92 5 Békés

92. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Kétegyháza külterület 0159/19   szántó 1,3135 45,71 5 Békés

93. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Kétegyháza külterület 0219/4   legelő 2,2234 8,45 5 Békés

94. Körösladány Város Önkormányzat Körösladány külterület 016/15   szántó 2,0280 39,99 15 Békés

95. Körösladány Város Önkormányzat Körösladány külterület 0308/11   szántó 5,9302 113,99 15 Békés

96. Körösladány Város Önkormányzat Körösladány külterület 0308/12   szántó 1,5432 28,02 15 Békés

97. Körösladány Város Önkormányzat Körösladány külterület 0308/8   szántó 9,8255 187,99 15 Békés

98. Körösújfalu Község Önkormányzata Okány külterület 09/70   szántó 3,0084 72,89 5 Békés

99. Magyarbánhegyes Község Önkormányzata Magyarbánhegyes külterület 052/32   szántó 1,5374 49,03 5 Békés

100. Nagykamarás Község Önkormányzata Nagykamarás külterület 082/3 b szántó 0,5276 17,19 15 Békés
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101. Nagykamarás Község Önkormányzata Nagykamarás külterület 066/59   szántó 2,2914 62,46 15 Békés

102. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Pusztaföldvár külterület 0151/41 a szántó 4,1066 178,23 15 Békés

103. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Pusztaföldvár külterület 0151/41 b kivett-út 0,0663 0,00 15 Békés

104. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Pusztaföldvár külterület 0151/41 c szántó 0,8759 38,01 15 Békés

105. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Pusztaföldvár külterület 0156/17   szántó 5,9906 259,99 15 Békés

106. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Pusztaföldvár külterület 0160/10   szántó 0,7154 31,05 15 Békés

107. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Pusztaföldvár külterület 027/31   szántó 0,8890 38,58 15 Békés

108. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Pusztaföldvár külterület 086/15   szántó 0,8295 36,00 15 Békés

109. Sarkad Város Önkormányzata Sarkad külterület 010/3   szántó 15,1229 220,99 15 Békés

110. Sarkad Város Önkormányzata Sarkad külterület 01000 a szántó 11,8201 256,54 15 Békés

111. Sarkad Város Önkormányzata Sarkad külterület 0224/6   szántó 4,5774 85,88 15 Békés

112. Sarkad Város Önkormányzata Sarkad külterület 0335/1   szántó 3,5167 58,68 15 Békés

113. Sarkad Város Önkormányzata Sarkad külterület 050/16   szántó 2,9082 76,01 15 Békés

114. Sarkad Város Önkormányzata Sarkad külterület 0716   szántó 13,9183 478,94 15 Békés

115. Sarkad Város Önkormányzata Sarkad külterület 01000 b
kivett-gazdasági 

épület és udvar
0,1913 0,00 15 Békés

116. Szarvas Város Önkormányzata Békésszentandrás külterület 0146/3   szántó 4,5686 103,25 15 Békés

117. Szarvas Város Önkormányzata Békésszentandrás külterület 0146/4   szántó 0,8988 20,31 15 Békés

118. Szarvas Város Önkormányzata Békésszentandrás külterület 0146/6   szántó 2,8525 64,47 15 Békés

119. Szarvas Város Önkormányzata Békésszentandrás külterület 0147   kivett-út és árok 0,5062 0,00 15 Békés

120. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01300/2   szántó 1,2873 29,09 15 Békés

121. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01301   kivett-út 0,8519 0,00 15 Békés

122. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01302 a szántó 2,3360 52,79 15 Békés

123. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01303   kivett-árok 0,1180 0,00 15 Békés

124. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01304   kivett-csatorna 0,1572 0,00 15 Békés

125. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01305   kivett-árok 0,0793 0,00 15 Békés

126. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01306/2   szántó 1,6679 37,69 15 Békés

127. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01307   kivett-csatorna 0,1686 0,00 15 Békés

128. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01308   kivett-csatorna 0,5497 0,00 15 Békés

129. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01309   kivett-csatorna 0,1367 0,00 15 Békés

130. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01310/4   szántó és út 1,7899 40,45 15 Békés

131. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01310/6   kivett-út 0,0749 0,00 15 Békés

132. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01310/7   szántó 0,4971 11,23 15 Békés

133. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01311   kivett-csatorna 0,3867 0,00 15 Békés

134. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01312   szántó és út 5,4392 122,93 15 Békés
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135. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01313   kivett-út 0,6792 0,00 15 Békés

136. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01314   kivett-út 1,3806 0,00 15 Békés

137. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01316/4 a szántó 6,2055 116,67 15 Békés

138. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01316/4 b gyümölcsös 0,1376 3,59 15 Békés

139. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01316/4 c kivett-csatorna 0,2389 0,00 15 Békés

140. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01316/4 d szántó 1,2310 15,02 15 Békés

141. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01321   kivett-csatorna, töltés 0,3125 0,00 15 Békés

142. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01322 a szántó 5,3931 90,13 15 Békés

143. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01322 b kivett-út 0,1714 0,00 15 Békés

144. Szarvas Város Önkormányzata Szarvas külterület 01322 d legelő 6,2920 54,74 15 Békés

145. Tótkomlós Város Önkormányzata Tótkomlós külterület 0459/18 a szántó 3,8541 156,24 15 Békés

146. Tótkomlós Város Önkormányzata Tótkomlós külterület 0459/18 b kert 0,5000 20,85 15 Békés

147. Vésztő Város Önkormányzata Vésztő külterület 0171/22   szántó 2,8716 44,01 5 Békés

148. Vésztő Város Önkormányzata Vésztő külterület 035/43   legelő 18,1816 102,21 5 Békés

149. Vésztő Város Önkormányzata Vésztő külterület 073/27   szántó 2,8149 40,01 5 Békés

150. Zsadány Község Önkormányzata Zsadány külterület 0295/29 a szántó 0,8032 18,69 5 Békés

151. Zsadány Község Önkormányzata Zsadány külterület 0295/29 b legelő 0,1103 1,92 5 Békés

152. Zsadány Község Önkormányzata Zsadány külterület 0394/50   szántó 1,2807 26,20 5 Békés

153. Zsadány Község Önkormányzata Zsadány külterület 0406/8   szántó 4,3346 100,02 5 Békés

154. Zsadány Község Önkormányzata Zsadány külterület 0430/9   szántó 2,8548 69,37 5 Békés

155. Aszaló Község Önkormányzata Aszaló külterület 043/4   szántó 2,0186 40,37 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

156. Aszaló Község Önkormányzata Aszaló külterület 043/5   szántó 1,2329 24,66 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

157. Aszaló Község Önkormányzata Aszaló külterület 043/6   szántó 2,1896 43,79 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

158. Bodroghalom Község Önkormányzata Bodroghalom külterület 09/3   szántó 1,5482 21,52 5 Borsod-Abaúj-Zemplén

159. Garadna Község Önkormányzata Garadna külterület 033/18   szántó 0,6702 7,99 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

160. Garadna Község Önkormányzata Garadna külterület 080/3   szántó 0,4638 10,90 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

161. Garadna Község Önkormányzata Garadna külterület 080/4   szántó 1,7022 40,00 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

162. Hejőpapi Község Önkormányzata Hejőpapi külterület 036/3   legelő 0,6647 4,19 5 Borsod-Abaúj-Zemplén

163. Hejőpapi Község Önkormányzata Hejőpapi külterület 057/9 a rét 1,6276 17,58 5 Borsod-Abaúj-Zemplén

164. Ináncs Község Önkormányzata Ináncs külterület 019/3   szántó 1,1330 22,99 5 Borsod-Abaúj-Zemplén

165. Múcsony Nagyközség Önkormányzata Múcsony külterület 043/41   szántó 2,1876 34,13 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

166. Putnok Város Önkormányzata Serényfalva külterület 07/7 a szántó 14,2388 432,86 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

167. Putnok Város Önkormányzata Serényfalva külterület 07/7 b kivett-út 0,1972 0,00 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

168. Putnok Város Önkormányzata Serényfalva külterület 07/7 c rét 1,2380 37,64 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

169. Putnok Város Önkormányzata Serényfalva külterület 09/7 a legelő 1,3950 8,79 15 Borsod-Abaúj-Zemplén
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170. Putnok Város Önkormányzata Serényfalva külterület 09/7 b szántó 3,2548 98,95 15 Borsod-Abaúj-Zemplén

171. Putnok Város Önkormányzata Putnok külterület 0174/6   rét 7,0846 258,59 5 Borsod-Abaúj-Zemplén

172.
Rátkai Német Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat
Rátka külterület 017/1   szántó 1,0955 20,92 5 Borsod-Abaúj-Zemplén

173.
Rátkai Német Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat
Rátka külterület 017/2   szántó 3,3394 63,94 5 Borsod-Abaúj-Zemplén

174.
Rátkai Német Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat
Rátka külterület 02/56   szántó 1,1131 25,16 5 Borsod-Abaúj-Zemplén

175. Sajóivánka Község Önkormányzata Sajóivánka külterület 065/2   szántó 0,8847 16,88 5 Borsod-Abaúj-Zemplén

176. Árpádhalom Község Önkormányzata Árpádhalom külterület 0138/10   szántó 2,0652 60,92 15 Csongrád

177. Árpádhalom Község Önkormányzata Árpádhalom külterület 0230/10   szántó 0,5012 10,62 15 Csongrád

178. Árpádhalom Község Önkormányzata Árpádhalom külterület 0230/12   szántó 0,2755 5,92 15 Csongrád

179. Árpádhalom Község Önkormányzata Árpádhalom külterület 071/29   szántó 1,1177 27,16 15 Csongrád

180. Árpádhalom Község Önkormányzata Nagymágocs külterület 0380/25   szántó 0,5469 19,03 15 Csongrád

181. Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Ásotthalom külterület 0161/12   rét 12,3696 162,10 5 Csongrád

182. Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Ásotthalom külterület 0161/14   szántó 1,3327 12,93 5 Csongrád

183. Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Ásotthalom külterület 0161/19   rét 1,5822 24,68 5 Csongrád

184. Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Ásotthalom külterület 0398/21 a szántó 2,0690 37,66 5 Csongrád

185.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
Hódmezővásárhely külterület 080/7 b szántó 0,4315 18,73 15 Csongrád

186. Maroslele Község Önkormányzata Maroslele külterület 0211/44   szántó 2,5552 105,75 5 Csongrád

187. Maroslele Község Önkormányzata Maroslele külterület 0218/10   szántó 3,2770 142,22 5 Csongrád

188. Maroslele Község Önkormányzata Maroslele külterület 0297/10   szántó 2,5126 85,18 5 Csongrád

189. Maroslele Község Önkormányzata Maroslele külterület 031/13   szántó 1,0854 36,80 5 Csongrád

190. Maroslele Község Önkormányzata Maroslele külterület 031/14   szántó 2,1195 71,85 5 Csongrád

191. Mártély Község Önkormányzat Mártély külterület 046/10   szántó 4,7509 115,45 5 Csongrád

192. Ópusztaszer Községi Önkormányzat Ópusztaszer külterület 046/2   legelő 1,0000 13,20 15 Csongrád

193. Ópusztaszer Községi Önkormányzat Ópusztaszer külterület 046/3   legelő 1,0000 13,20 15 Csongrád

194. Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas külterület 0226/34   szántó 4,0000 118,00 5 Csongrád

195. Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas külterület 0318/31 a szántó 6,7203 198,25 5 Csongrád

196. Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas külterület 0318/31 b legelő 0,1432 1,95 5 Csongrád

197. Zákányszék Község Önkormányzata Zákányszék külterület 0157/37 a szántó 0,5094 4,08 15 Csongrád

198. Zákányszék Község Önkormányzata Zákányszék külterület 0157/37 b gyümölcsös 0,4176 9,06 15 Csongrád

199. Zákányszék Község Önkormányzata Zákányszék külterület 0157/62 a szántó 0,3984 3,19 15 Csongrád

200. Zákányszék Község Önkormányzata Zákányszék külterület 0157/62 b gyümölcsös 0,5393 11,70 15 Csongrád
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201. Mezőkomárom Község Önkormányzata Mezőkomárom külterület 070/93   szántó 3,7213 122,80 10 Fejér

202. Szabadhídvég Község Önkormányzata Szabadhídvég külterület 0197/3 a szántó 0,8406 24,80 15 Fejér

203. Szabadhídvég Község Önkormányzata Szabadhídvég külterület 0197/3 b legelő   0,0400 0,33 15 Fejér

204. Szabadhídvég Község Önkormányzata Szabadhídvég külterület 0239 a kivett-árok 0,2537 0,00 15 Fejér

205. Szabadhídvég Község Önkormányzata Szabadhídvég külterület 0239 f szántó 5,4883 68,60 15 Fejér

206. Szabadhídvég Község Önkormányzata Szabadhídvég külterület 0239 r legelő 0,4919 1,28 15 Fejér

207. Biharkeresztes Város Önkormányzata Biharkeresztes külterület 0276/1   szántó 8,4620 171,88 15 Hajdú-Bihar

208. Biharkeresztes Város Önkormányzata Biharkeresztes külterület 0279/4   szántó 1,0326 24,16 15 Hajdú-Bihar

209. Biharkeresztes Város Önkormányzata Biharkeresztes külterület 0290/35   szántó 1,2345 30,00 15 Hajdú-Bihar

210. Biharkeresztes Város Önkormányzata Biharkeresztes külterület 0309/28   szántó 1,6771 29,18 15 Hajdú-Bihar

211. Biharnagybajom Községi Önkormányzat Biharnagybajom külterület 0228/3   szántó 0,6537 11,37 5 Hajdú-Bihar

212. Biharnagybajom Községi Önkormányzat Biharnagybajom külterület 0294/13   szántó 0,4287 13,76 5 Hajdú-Bihar

213. Biharnagybajom Községi Önkormányzat Biharnagybajom külterület 056/65   szántó 0,4316 6,65 5 Hajdú-Bihar

214. Biharnagybajom Községi Önkormányzat Biharnagybajom zártkert 3451   szántó 0,1424 3,46 5 Hajdú-Bihar

215. Fülöp Község Önkormányzata Fülöp külterület 0230/7 b szántó 0,5794 3,65 15 Hajdú-Bihar

216. Fülöp Község Önkormányzata Fülöp külterület 0472/107   szántó 0,2766 0,99 15 Hajdú-Bihar

217. Fülöp Község Önkormányzata Fülöp külterület 0472/109   szántó 0,6982 6,56 15 Hajdú-Bihar

218. Fülöp Község Önkormányzata Fülöp külterület 0472/108   szántó 0,1303 1,22 15 Hajdú-Bihar

219. Görbeháza Község Önkormányzata Görbeháza külterület 051/44   szántó 1,8156 20,66 5 Hajdú-Bihar

220. Görbeháza Község Önkormányzata Görbeháza külterület 0388/53   szántó 2,0908 24,56 5 Hajdú-Bihar

221. Görbeháza Község Önkormányzata Görbeháza külterület 0398/26   szántó 1,5811 27,63 5 Hajdú-Bihar

222. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0373/1   legelő 7,1586 80,89 15 Hajdú-Bihar

223. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0350/1   szántó 18,1739 657,84 15 Hajdú-Bihar

224. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0352/2   szántó 3,8577 56,20 15 Hajdú-Bihar

225. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0364/1   szántó 4,2050 160,63 15 Hajdú-Bihar

226. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0364/6   szántó 4,3199 165,02 15 Hajdú-Bihar

227. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0364/7   szántó 3,2163 122,86 15 Hajdú-Bihar

228. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0366/4   szántó 4,3834 106,65 15 Hajdú-Bihar

229. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0349   szántó 4,0936 131,40 15 Hajdú-Bihar

230. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0366/5   szántó 3,3092 83,00 15 Hajdú-Bihar

231. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0373/3   legelő 10,9276 143,18 15 Hajdú-Bihar

232. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0379   legelő 17,0670 234,32 15 Hajdú-Bihar

233. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0381/2   legelő 2,9516 8,26 15 Hajdú-Bihar

234. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0370/2   legelő 8,9914 163,64 15 Hajdú-Bihar

235. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0377   legelő 4,2565 77,47 15 Hajdú-Bihar
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236. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0362/1   szántó 4,7632 181,95 15 Hajdú-Bihar

237. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény külterület 0362/2   szántó 27,5381 1015,66 15 Hajdú-Bihar

238. Hajdúhadház Város Önkormányzata Bocskaikert külterület 0150/97   szántó 0,2953 4,87 5 Hajdú-Bihar

239. Hajdúhadház Város Önkormányzata Bocskaikert külterület 0150/98   szántó 0,2864 4,73 5 Hajdú-Bihar

240. Hajdúhadház Város Önkormányzata Bocskaikert külterület 0150/99   szántó 0,2775 4,58 5 Hajdú-Bihar

241. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0168/40   rét 0,6907 6,01 5 Hajdú-Bihar

242. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0168/41   rét 0,8319 7,24 5 Hajdú-Bihar

243. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0168/52   rét 0,2642 2,30 5 Hajdú-Bihar

244. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0259/3   szántó 0,1511 2,49 5 Hajdú-Bihar

245. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0301/2   szántó 0,1922 3,17 5 Hajdú-Bihar

246. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0303/2   legelő 0,1958 0,55 5 Hajdú-Bihar

247. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház zártkert 18453/2   szántó 0,1659 1,16 5 Hajdú-Bihar

248. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház zártkert 18482/2   szőlő 0,0832 2,02 5 Hajdú-Bihar

249. Hajdúhadház Város Önkormányzata Téglás külterület 0251/1   nádas 1,5399 1,85 5 Hajdú-Bihar

250. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0218/11   szántó 5,0707 60,24 5 Hajdú-Bihar

251. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0218/9   szántó 5,5570 53,24 5 Hajdú-Bihar

252. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0223/15   szántó 1,2562 8,79 5 Hajdú-Bihar

253. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0246/17 a szántó 6,9682 80,78 5 Hajdú-Bihar

254. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 0246/17 b rét 0,7975 6,94 5 Hajdú-Bihar

255. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 040/2 a szántó 6,4444 43,39 5 Hajdú-Bihar

256. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 040/2 b fásított terület 1,0258 3,08 5 Hajdú-Bihar

257. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 040/2 c kivett-udvar 0,2427 0,00 5 Hajdú-Bihar

258. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház külterület 040/2 d fásított terület 0,2959 0,89 5 Hajdú-Bihar

259. Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház zártkert 20617   szántó 0,2392 1,67 5 Hajdú-Bihar

260. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánás külterület 01090/26   szántó 2,5750 69,39 15 Hajdú-Bihar

261. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánás külterület 0565/13   szántó 0,3738 8,33 15 Hajdú-Bihar

262. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánás külterület 0565/14   szántó 0,5198 11,66 15 Hajdú-Bihar

263. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánás külterület 0565/15   szántó 0,5164 11,66 15 Hajdú-Bihar

264. Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson zártkert 7267  
gyümölcsös és 

gazdasági épület
0,0878 2,21 15 Hajdú-Bihar

265. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat Körösszegapáti külterület 0186/13   szántó 2,2138 33,05 5 Hajdú-Bihar

266. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat Körösszegapáti külterület 0229/10   rét 4,3918 53,58 5 Hajdú-Bihar

267. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat Körösszegapáti külterület 0356/6   szántó 1,5681 20,90 5 Hajdú-Bihar

268. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat Körösszegapáti külterület 0407/10   legelő 3,8682 25,65 5 Hajdú-Bihar

269. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat Körösszegapáti külterület 0417/3   legelő 7,0806 44,64 5 Hajdú-Bihar
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270. Nádudvar Város Önkormányzat Nádudvar külterület 0297/9   szántó 1,4910 54,26 5 Hajdú-Bihar

271. Tetétlen Községi Önkormányzat Tetétlen zártkert 2403   szántó 0,0906 3,15 5 Hajdú-Bihar

272. Téglás Város Önkormányzata Téglás külterület 091/2   szántó 0,3974 1,67 5 Hajdú-Bihar

273. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0123/20 a szántó 0,9820 13,11 5 Hajdú-Bihar

274. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0123/20 b rét 1,1850 17,77 5 Hajdú-Bihar

275. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0123/20 c nádas 0,1277 0,45 5 Hajdú-Bihar

276. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0123/20 f szántó 0,5592 5,82 5 Hajdú-Bihar

277. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0125/5 a szántó 0,2381 1,67 5 Hajdú-Bihar

278. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0125/5 b rét 2,9910 47,51 5 Hajdú-Bihar

279. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0125/5 c szántó 0,6351 8,83 5 Hajdú-Bihar

280. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0133/11 a szántó 1,5064 20,94 5 Hajdú-Bihar

281. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0133/11 b rét 0,5697 10,88 5 Hajdú-Bihar

282. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0133/11 c kivett-árok 0,0438 0,00 5 Hajdú-Bihar

283. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0140/3 a szántó 3,9704 38,94 5 Hajdú-Bihar

284. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0140/3 b legelő 0,2705 1,03 5 Hajdú-Bihar

285. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0140/5 b szántó 0,3388 3,52 5 Hajdú-Bihar

286. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0150/11 b szántó 3,1553 32,82 5 Hajdú-Bihar

287. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 0150/11 c rét 0,1951 3,04 5 Hajdú-Bihar

288. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 022/30   szántó 1,2237 12,00 5 Hajdú-Bihar

289. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 022/38   szántó 0,7024 9,48 5 Hajdú-Bihar

290. Újléta Község Önkormányzata Újléta külterület 09/8   szántó 2,1473 28,08 5 Hajdú-Bihar

291. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Zsáka külterület 0195/3   szántó 5,7584 107,69 5 Hajdú-Bihar

292. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Zsáka külterület 0881/7   szántó 3,6122 85,18 5 Hajdú-Bihar

293. Kisköre Városi Önkormányzat Kisköre külterület 0168/1   szántó 1,7812 9,97 15 Heves

294. Kisköre Városi Önkormányzat Kisköre külterület 0739/10   szántó 2,4146 52,40 15 Heves

295. Kétpó Község Önkormányzata Kétpó külterület 011/47   szántó 0,5000 20,00 5 Jász-Nagykun-Szolnok

296. Kétpó Község Önkormányzata Kétpó külterület 011/59   szántó 0,4372 15,99 5 Jász-Nagykun-Szolnok

297. Kétpó Község Önkormányzata Kétpó külterület 0245/4   szántó 0,8830 35,32 5 Jász-Nagykun-Szolnok

298. Kétpó Község Önkormányzata Kétpó külterület 0255/29   szántó 1,0259 35,70 5 Jász-Nagykun-Szolnok

299. Kétpó Község Önkormányzata Kétpó külterület 027/21   szántó 1,5101 27,00 5 Jász-Nagykun-Szolnok

300. Kétpó Község Önkormányzata Kétpó külterület 027/24   szántó 0,4152 6,48 5 Jász-Nagykun-Szolnok

301. Kétpó Község Önkormányzata Kétpó külterület 0271/11 a szántó 3,9239 156,20 5 Jász-Nagykun-Szolnok

302. Kétpó Község Önkormányzata Kétpó külterület 0271/12   szántó 0,3046 12,18 5 Jász-Nagykun-Szolnok

303. Tiszabura Községi Önkormányzat Tiszabura külterület 013/6   rét 2,5842 26,88 10 Jász-Nagykun-Szolnok

304. Tiszabura Községi Önkormányzat Tiszabura külterület 015/33   szántó 1,4273 24,99 10 Jász-Nagykun-Szolnok
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305. Tiszabura Községi Önkormányzat Tiszabura külterület 015/37   szántó 1,6144 20,00 10 Jász-Nagykun-Szolnok

306. Tiszabura Községi Önkormányzat Tiszabura külterület 0300/12   szántó 0,8620 13,45 10 Jász-Nagykun-Szolnok

307. Tiszabura Községi Önkormányzat Tiszabura külterület 0448/5   szántó 1,5315 25,98 10 Jász-Nagykun-Szolnok

308. Tiszabura Községi Önkormányzat Tiszabura külterület 075/11   szántó 5,7000 67,06 10 Jász-Nagykun-Szolnok

309. Tiszabura Községi Önkormányzat Tiszabura külterület 075/7   szántó 2,6408 37,78 10 Jász-Nagykun-Szolnok

310. Tiszabura Községi Önkormányzat Tiszabura külterület 084/1   szántó 1,8060 29,77 10 Jász-Nagykun-Szolnok

311. Tiszaderzs Községi Önkormányzat Tiszaderzs külterület 094/18   szántó 2,7493 27,13 15 Jász-Nagykun-Szolnok

312. Tiszaderzs Községi Önkormányzat Tiszaderzs külterület 0223/86   szántó 10,8221 121,65 5 Jász-Nagykun-Szolnok

313. Tiszaörs Községi Önkormányzat Kunmadaras külterület 0377/3   szántó 3,6562 51,43 5 Jász-Nagykun-Szolnok

314. Tiszaörs Községi Önkormányzat Kunmadaras külterület 0446/33   szántó 0,7847 24,99 5 Jász-Nagykun-Szolnok

315. Tiszaörs Községi Önkormányzat Kunmadaras külterület 0446/34   szántó 0,9081 24,61 5 Jász-Nagykun-Szolnok

316. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Tiszaszentimre külterület 0114/2 a legelő 0,6030 7,36 5 Jász-Nagykun-Szolnok

317. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Tiszaszentimre külterület 0179/11   szántó 25,0000 224,54 5 Jász-Nagykun-Szolnok

318. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Tiszaszentimre külterület 0179/9   szántó 8,3433 143,71 5 Jász-Nagykun-Szolnok

319. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Tiszaszentimre külterület 03/7   szántó 1,1938 18,62 5 Jász-Nagykun-Szolnok

320. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Tiszaszentimre külterület 03/8   szántó 1,2797 19,96 5 Jász-Nagykun-Szolnok

321. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Tiszaszentimre külterület 083/14   szántó 1,8785 41,00 5 Jász-Nagykun-Szolnok

322. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Tiszaszentimre belterület 2008/1   legelő 0,5586 2,90 5 Jász-Nagykun-Szolnok

323. Tiszatenyő Község Önkormányzata Tiszatenyő külterület 027/8   szántó 1,4722 34,06 15 Jász-Nagykun-Szolnok

324. Tiszatenyő Község Önkormányzata Tiszatenyő külterület 029/7   szántó 1,2711 41,87 15 Jász-Nagykun-Szolnok

325. Tiszatenyő Község Önkormányzata Törökszentmiklós külterület 050/153   szántó 1,5026 45,01 15 Jász-Nagykun-Szolnok

326. Tiszatenyő Község Önkormányzata Törökszentmiklós külterület 050/154   szántó 1,4930 45,02 15 Jász-Nagykun-Szolnok

327. Tiszatenyő Község Önkormányzata Törökszentmiklós külterület 050/155   szántó 1,4824 44,99 15 Jász-Nagykun-Szolnok

328. Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye külterület 0113/14   szántó 3,8048 80,00 5 Nógrád

329. Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye külterület 017/8   szántó 2,1402 35,00 5 Nógrád

330. Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye külterület 017/9   szántó 1,0758 18,01 5 Nógrád

331. Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye külterület 0202/6   legelő 1,4690 2,94 5 Nógrád

332. Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye külterület 0210/49   szántó 0,7457 14,91 5 Nógrád

333. Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye külterület 089/2   szántó 1,8068 51,34 5 Nógrád

334. Pánd Község Önkormányzata Pánd külterület 083/3 a legelő 0,1886 2,94 15 Pest

335. Pánd Község Önkormányzata Pánd külterület 083/3 b kivett-árok 0,0541 0,00 15 Pest

336. Pánd Község Önkormányzata Pánd külterület 083/3 c legelő 1,1077 17,28 15 Pest

337. Pánd Község Önkormányzata Pánd külterület 083/3 d kivett-út 0,0906 0,00 15 Pest

338. Pánd Község Önkormányzata Pánd külterület 083/3 f legelő 0,0638 1,00 15 Pest

339. Pánd Község Önkormányzata Pánd külterület 083/3 g legelő 4,4763 69,83 15 Pest
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340. Újszilvás Község Önkormányzata Újszilvás külterület 031/1   szántó 0,4316 4,49 5 Pest

341. Újszilvás Község Önkormányzata Újszilvás külterület 031/4   szántó 1,1222 11,67 5 Pest

342. Újszilvás Község Önkormányzata Újszilvás külterület 041/11   szántó 0,4010 7,43 5 Pest

343. Várda Községi Önkormányzat Várda külterület 046/2   szántó 2,0449 76,77 5 Somogy

344. Várda Községi Önkormányzat Várda külterület 046/21   szántó 0,0111 0,46 5 Somogy

345. Várda Községi Önkormányzat Várda külterület 046/22   szántó 2,4238 92,52 5 Somogy

346. Várda Községi Önkormányzat Várda külterület 046/4   szántó 0,0642 2,68 5 Somogy

347. Várda Községi Önkormányzat Várda külterület 057/3 a szántó 1,4760 38,52 5 Somogy

348. Várda Községi Önkormányzat Várda külterület 057/3 b kivett-árok 0,1968 0,00 5 Somogy

349. Csegöld Község Önkormányzat Csegöld külterület 076/16 a legelő 0,0946 0,98 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

350. Csegöld Község Önkormányzat Csegöld külterület 076/16 b szántó 3,4125 29,18 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

351. Csegöld Község Önkormányzat Csegöld külterület 076/16 c kivett-út 0,0760 0,00 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

352. Csengerújfalu Község Önkormányzata Csenger külterület 089/3   rét 1,8953 10,61 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

353. Csengerújfalu Község Önkormányzata Csenger külterület 089/4   rét 3,5127 19,67 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

354. Csengerújfalu Község Önkormányzata Ura külterület 052 b szántó 15,2155 299,51 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

355. Dombrád Város Önkormányzata Dombrád külterület 0289/3   szántó 0,1859 2,75 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

356. Dombrád Város Önkormányzata Dombrád külterület 0294/12 a szántó 6,5247 62,60 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

357. Dombrád Város Önkormányzata Dombrád külterület 0294/12 c rét 0,2998 3,66 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

358. Hodász Nagyközségi Önkormányzat Hodász külterület 029/45   szántó 1,3948 11,16 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg

359. Hodász Nagyközségi Önkormányzat Hodász külterület 056/6   szántó 1,2967 10,37 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg

360. Hodász Nagyközségi Önkormányzat Hodász külterület 057/81   szántó 1,1019 8,82 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg

361. Hodász Nagyközségi Önkormányzat Hodász külterület 067/16   szántó 1,4503 11,60 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg

362. Kálmánháza Község Önkormányzata Kálmánháza külterület 010/1   szántó 62,3902 797,39 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

363. Kálmánháza Község Önkormányzata Kálmánháza külterület 014/10   kivett-s.út 1,6836 0,00 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

364. Nyírjákó Község Önkormányzata Nyírjákó külterület 092/24 a legelő 1,2478 1,25 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

365. Nyírjákó Község Önkormányzata Nyírjákó külterület 092/24 b szántó 0,1204 0,76 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

366. Nyírkarász Községi Önkormányzat Nyírkarász külterület 0331/3   szántó 1,9496 28,85 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

367. Nyírkarász Községi Önkormányzat Nyírkarász zártkert 2280   kert 0,1306 0,40 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

368. Nyírkércs Község Önkormányzata Nyírkércs külterület 075/25   szántó 0,8141 5,13 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

369. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 017/7 a legelő 2,3607 9,91 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

370. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 017/7 b szántó 0,1709 2,20 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

371. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 02/3 a szántó 0,4242 6,78 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

372. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 02/3 b rét 0,1711 1,49 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

373. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 023/13 a szántó 0,3175 4,10 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

374. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 023/13 b nádas 0,1766 0,21 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg
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375. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 023/13 c rét 0,4361 3,79 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

376. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 023/13 d szántó 0,4193 5,41 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

377. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 033/9   szántó 0,7451 9,61 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

378. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 042/1 a nádas 6,7797 8,14 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

379. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 042/1 b szántó 0,5757 10,02 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

380. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 042/20   szántó 0,6469 11,26 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

381. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 042/28 a szántó 0,7200 16,27 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

382. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 042/28 b rét 1,6870 5,90 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

383. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 042/29 a szántó 0,5138 11,61 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

384. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 042/29 b rét 0,2720 0,95 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

385. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 092/8   szántó 1,5912 11,66 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

386. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 097/37 a gyümölcsös 0,5243 11,38 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

387. Nyírtét Község Önkormányzata Nyírtét külterület 097/37 b fásított terület 0,4496 0,76 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

388. Nyírvasvári Község Önkormányzata Nyírvasvári külterület 0175/16   szántó 0,8972 9,33 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

389. Ököritófülpös Község Önkormányzata Ököritófülpös külterület 024/6   szántó 0,7923 16,56 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

390. Ököritófülpös Község Önkormányzata Ököritófülpös külterület 024/7   szántó 0,7914 16,54 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

391. Ömböly Község Önkormányzata Ömböly külterület 0142/1   szántó 10,7252 85,80 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

392. Ömböly Község Önkormányzata Ömböly külterület 0206 a szántó 3,3193 17,74 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

393. Ömböly Község Önkormányzata Ömböly külterület 0218/1 a legelő 31,3120 151,26 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

394. Ömböly Község Önkormányzata Ömböly külterület 0218/1 b szántó 8,7709 22,49 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

395. Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Porcsalma külterület 058/18   szántó 0,8812 12,49 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

396. Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Porcsalma külterület 070/29   szántó 0,5739 7,00 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

397. Sonkád Községi Önkormányzat Sonkád külterület 075/11 a kivett-árok 0,2834 0,00 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

398. Sonkád Községi Önkormányzat Sonkád külterület 075/11 b szántó 0,7321 12,08 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

399. Sonkád Községi Önkormányzat Sonkád külterület 075/5   szántó 5,4731 84,57 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

400. Ura Község Önkormányzata Ura külterület 086/10   szántó 1,5021 23,43 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

401. Ura Község Önkormányzata Ura külterület 086/11   szántó 1,5019 23,43 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

402. Ura Község Önkormányzata Ura külterület 086/12   szántó 1,5013 23,42 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

403. Ura Község Önkormányzata Ura külterület 086/8   szántó 1,5022 23,43 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

404. Vámosoroszi Község Önkormányzata Vámosoroszi külterület 0114/5   szántó 1,5178 20,03 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

405. Vámosoroszi Község Önkormányzata Vámosoroszi zártkert 454   kert 0,1029 2,33 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

406. Vámosoroszi Község Önkormányzata Vámosoroszi zártkert 522   kert 0,1151 2,60 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

407. Vámosoroszi Község Önkormányzata Vámosoroszi zártkert 523   kert 0,1151 2,60 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg

408. Fürged Község Önkormányzata Fürged külterület 0200/2   szántó 2,6256 86,56 15 Tolna

409. Fürged Község Önkormányzata Fürged külterület 0204/1   szántó 32,3492 1084,23 15 Tolna
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410. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész külterület 011/14   szántó 1,6521 34,53 15 Tolna

411. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész külterület 0117/23   szántó 0,8108 22,54 15 Tolna

412. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész külterület 0124/32   legelő 0,2214 1,77 15 Tolna

413. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész külterület 023/18   szántó 0,5923 12,38 15 Tolna

414. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész külterület 023/3   szántó 0,2622 5,48 15 Tolna

415. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész külterület 027/2 m legelő 3,1583 15,48 15 Tolna

416. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész külterület 027/2 n legelő 5,3712 26,32 15 Tolna

417. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész külterület 066/17   szántó 0,1219 4,24 15 Tolna

418. Iregszemcse Község Önkormányzat Iregszemcse külterület 0668/17   szántó 10,3902 343,24 15 Tolna

419. Kisszékely Községi Önkormányzat Kisszékely külterület 0166/9   legelő 4,4128 38,46 15 Tolna

420. Mucsi Község Önkormányzata Mucsi belterület 595   szántó 1,9987 41,77 15 Tolna

421. Nagyszokoly Község Önkormányzata Nagyszokoly külterület 0228/13   szántó 3,2791 119,69 15 Tolna

422. Nagyszokoly Község Önkormányzata Tamási külterület 0372/9 a szántó 54.3160 1179.04 15 Tolna

423. Nagyszokoly Község Önkormányzata Tamási külterület 0372/9 b
kivett-saját használatú 

út 
0,5300 0,00 15 Tolna

424. Tamási Város Önkormányzata Tamási külterület 0323/10   szántó 50,0000 1690,04 15 Tolna

425. Udvari Község Önkormányzata Udvari külterület 066   szántó 2,1076 58,59 15 Tolna

426. Keléd Község Önkormányzata Keléd külterület 065/20   szántó 3,2226 112,15 5 Vas

427. Bazsi Község Önkormányzata Bazsi külterület 033/2 a szántó 2,1924 30,17 5 Veszprém

428. Bazsi Község Önkormányzata Bazsi külterület 033/2 b rét 0,2146 2,68 5 Veszprém

429. Zalaszegvár Község Önkormányzata Zalaszegvár külterület 010/1   szántó 2,2108 20,78 15 Veszprém

430. Zalaszegvár Község Önkormányzata Zalaszegvár külterület 010/3   szántó 0,5754 5,41 15 Veszprém

431. Maróc Község Önkormányzata Maróc külterület 068/1 a legelő és árok 3,0508 8,54 15 Zala
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A Kormány 1577/2019. (X. 15.) Korm. határozata
egyes beruházások transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektté 
nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1.  a  transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az  1364/2006/EK határozat hatályon 

kívül helyezéséről, valamint a  713/2009/EK, a  714/2009/EK és a  715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 
2013.  április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 347/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet) alapján támogatja a következő – villamos energiával összefüggő – projektek közös 
érdekű projektté nyilvánítását:
a) Bős (Gabčíkovo) (SK) – Gönyű (HU) – Nagygyőröd (Veľký Ďur) (SK) között új 400 kV-os határkeresztező 

távvezeték létesítése, Gönyű alállomás bővítése és a szükséges vezetékrendezések megvalósítása,
b) Sajóivánka (HU) és Rimaszombat (Rimavská Sobota) (SK) alállomások között 400 kV-os határkeresztező 

távvezeték létesítése, Sajóivánka alállomás bővítése,
c) Žerjavenec (HR)/Hévíz (HU) és Cirkovce (SI) összekapcsolása;

 2.  a  347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján támogatja a  következő – földgázzal összefüggő – 
projektek közös érdekű projektté nyilvánítását:
a) román–magyar határkeresztező földgázszállító vezeték kétirányúsítása (1. ütem),
b) román–magyar határkeresztező földgázszállító vezeték magyarországi szakaszának kétirányúsítása (2. ütem),

ba) Városföld településen található kompresszorállomás bővítése,
bb) Csanádpalota településen található kompresszorállomás bővítése,

c) magyar–szlovén–olasz gázfolyosó megvalósítása, minél magasabb kapacitásszint mellett,
d) magyar–szlovák határkeresztező vezeték kapacitásbővítése, Szada kompresszorállomás bővítése,
e) horvát Krk szigeti LNG terminál és a hozzá kapcsolódó evakuációs vezeték építése,
f ) lengyelországi gdanski LNG terminál megvalósulása;

 3.  a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján támogatja az okos hálózatokkal kapcsolatos „Danube 
Ingrid” magyar–szlovák projekt közös érdekű projektté nyilvánítását;

 4.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy juttassa kifejezésre a  347/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott döntéshozó testületek ülésein, hogy az 1–3. pontban meghatározott 
projekteket Magyarország támogatja;

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

 5.  visszavonja az  egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozat 2. pont b), c), g), h), j) és k) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló  
Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

A Kormány a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a  Biatorbágyi Általános Iskola 
beruházás megvalósításáról szóló 1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1.  egyetért a  Biatorbágyi Általános Iskola (a továbbiakban: Beruházás) kormányzati magasépítési beruházásként 

történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Biatorbágy belterület 452/3 és 452/4 helyrajzi számú 
ingatlanokon;

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

(7)–(8)  bekezdésében foglaltakkal összhangban Biatorbágy Város Önkormányzatát mint a  Beruházás 
helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) az Érdi Tankerületi 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 7 632 436 516 forintban határozza meg;

 4.  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 
1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati 
magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímnek 
a 12. Biatorbágyi Általános Iskola beruházás jogcímcsoporttal és azon belül a 2. Beruházás megvalósítás jogcímmel 
történő kiegészítését;

 5.  a  3.  pont szerinti összeg 2019. évi részének finanszírozása érdekében az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 694 850 774 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

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

Határidő:  azonnal
 6.  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 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások 
fejezetben;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő:  a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 7.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő:  a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
 8.  a Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1777/2018. (XII. 21.) 

Korm. határozat 5. pontjának végrehajtása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
829 939 726 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

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

Határidő:  azonnal
 9.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

létrejött támogatási jogviszonyok lezárásáról.
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2020. február 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

forintban

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

374384 68 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása
K6 Beruházások -1 524 790 500

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

3 Egyedi magasépítési beruházások
12 Biatorbágyi Általános Iskola beruházás 

382295 2 Beruházás megvalósítás
K6 Beruházások 694 850 774

380695 5 Beruházási tartalék
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 829 939 726

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
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

374384 68 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása -1 524 790 500

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 1 524 790 500 1 524 790 500

* 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 Kormány 1579/2019. (X. 15.)  Korm. határozata
a Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborok infrastrukturális fejlesztéséről és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor 
teljes körű megújításához szükséges forrás biztosításáról

 1.  A Kormány
a) továbbra is elkötelezett az  Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvényben megfogalmazott, ifjúsági 

és gyermekprogramok megvalósításával, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos, a  gyermekek művelődését, szociális, kulturális és egyéb, társadalmi beilleszkedést segítő 
kompetenciáik fejlesztését támogató közfeladatok megvalósítása mellett, és egyetért a  Fonyódligeti 
Erzsébet-tábor teljes körű megújításának szükségességével;

b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – az  a)  alpont szerinti 
cél megvalósítása érdekében gondoskodjon 3 500 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról 
a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok 
támogatása alcím, 12. Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 2.  Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat
a) 2. pont c) alpontjában a „2019. évben 16 450,0 millió forint” szövegrész helyébe a „2020. évben 11 400,0 millió 

forint” szöveg,
b) 2.  pontjában az  „a 2019. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg” szövegrész helyébe az   

„a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében” szöveg
lép.

 3.  Az  Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat megvalósításához 
szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a) 1. pontjában a „25 000 000 000” szövegrész helyébe a „19 950 000 000” szöveg és a „2019. évre 16 450 000 000” 

szövegrész helyébe a „2020. évre 11 400 000 000” szöveg,
b) 2.  pontjában a  „2019.” szövegrész helyébe a  „2020.” szöveg és a  „16 450 000 000” szövegrész helyébe  

a „11 400 000 000” szöveg
lép.

 4.  Az  Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat megvalósításához 
szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozat 
a következő 3. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„3. az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozatával megítélt források 
felhasználásának véghatáridejeként 2022. március 31. napját jelöli meg.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 167. szám 6983

A Kormány 1580/2019. (X. 15.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggésben egyes 
kormányhatározatok módosításáról

 1. A Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) 
Korm. határozat 2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány támogatja Kecskemét infrastruktúrájának fejlesztését, amely keretében)
„e) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út, valamint a Szent László körút fejlesztése érdekében.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal”

 2. A  Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő 
fejlesztéséről, valamint a  Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  Kormány egyetért azzal, hogy a  Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között 2016. február 9. napján létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak egyik célja az, hogy a Kormány 
a megyeszékhely és a régió gazdasági fejlesztése céljából támogassa Kecskemét ipari és infrastrukturális fejlődését, 
amely keretében támogatja a  Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő, Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában és kezelésében lévő Barényi Béla út, valamint 
a Szent László körút fejlesztését (a továbbiakban: Fejlesztés).”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1581/2019. (X. 15.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá 
fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Modern Városok Program keretében a  tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez 
szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a  Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 5. pont b) alpontjának 
végrehajtása érdekében]
„1. egyetért a  tatabányai egykori bányakórház további hasznosítására – Tatabánya Megyei Jogú Város 
Önkormányzata egyetértésével – kidolgozott fejlesztési programmal, amely keretében az  ingatlanban katolikus 
gimnázium kerül kialakításra és fejlesztésre (a továbbiakban: fejlesztési program), azzal, hogy a fejlesztési program 
I. üteme összesen 4 760 329 646 forint összegű költségvetési támogatás biztosításával valósul meg, az  alábbi 
ütemezéssel:
a) a 2017. évre 820 000 000 forint,
b) a 2018. évre 1 400 000 000 forint,
c) a 2019. évre 1 296 000 000 forint,
d) a 2021. évre – kincstári díjakkal együtt – 1 244 329 646 forint;”
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 2. A Korm. határozat a következő 6a. ponttal egészül ki:
[A Kormány a  Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 5. pont b) alpontjának 
végrehajtása érdekében]
„6a. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  miniszterelnök általános 
helyettese bevonásával – gondoskodjon a  fejlesztési program 2021. évi megvalósításához szükséges 
1 244 329 646  forint forrás biztosításáról a  2021. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben 
a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 8.  pontjának megvalósítása 
érdekében tervezett forrás terhére;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során”
 3. A Korm. határozat a következő 6b. ponttal egészül ki:

[A Kormány a  Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 5. pont b) alpontjának 
végrehajtása érdekében]
„6b. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 6a. pont 
szerinti forrás terhére adjon ki támogatói okiratot 1 243 707 792 forint összegben a Székesfehérvári Egyházmegye 
kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig 
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 6a. pontban megjelölt forrás rendelkezésre állását követően azonnal”

 4. A Korm. határozat a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:
[A Kormány a  Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 5. pont b) alpontjának 
végrehajtása érdekében]
„9. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy készítsen jelentést a Kormány részére a fejlesztési program 
I. ütemének végrehajtásáról;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az I. ütem megvalósítását követő 60 napon belül

10. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy készítsen előterjesztést a  fejlesztési program II. és 
III. ütemének megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 9. pontban meghatározott jelentés elfogadását követően azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1582/2019. (X. 15.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 
1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

A Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat a  következő 
11. ponttal egészül ki:
[A Kormány 2015. április 14. napján együttműködési megállapodást (a  továbbiakban: Megállapodás) kötött 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati 
végrehajtása érdekében]
„11. támogatja a  TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosító számú, „Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése” 
című projekthez kapcsolódó – kástu áthelyezése, szobor áthelyezése, pákász kunyhó telepítése, I. világháborús 
emlékmű felépítése – projektelemek, valamint a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 azonosító számú, „Helyi Termelői és 
Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen” című projekt és a TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 azonosító számú, „Helyi 
Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen – Göcsej Tudásközpont” című projekt (a továbbiakban együtt: 
fejlesztések) megvalósulását, melynek keretében
a) egyetért azzal, hogy a fejlesztések önkormányzati beruházásként valósuljanak meg,
b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával tegyen 
javaslatot a fejlesztések európai uniós fejlesztési forrás bevonásával történő támogatására.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. október 31.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1583/2019. (X. 15.) Korm. határozata
a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról szóló  
1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról, valamint az egyes állami tulajdonú ingóságok 
tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére történő ingyenes 
átruházásáról szóló 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat visszavonásáról

 1. A Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása 
előkészítésének a  Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról szóló 1163/2019. (III. 27.)  
Korm. határozat 3.  pontjában az „a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. 
(XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), f ), n), o) és p) pontja szerinti” szövegrész 
helyébe az „a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), e), f ), l), n), o) és p) pontja szerinti” szöveg lép.

 2. A Kormány visszavonja az  egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a  moldovai Védelmi Minisztérium 
Diagnosztikai Központ részére történő ingyenes átruházásáról szóló 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] a  következő 1/A.  ponttal 
egészül ki:
„1/A. A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy 
a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozattal módosított, 
a 2. mellékletben foglalt táblázat 32f., 32h., 55. és 59. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt 
műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása során 
a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.”

 2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

 3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
3.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

3.1.1. C:13 mezőjében a „16,35” szövegrész helyébe a „16,85” szöveg,
3.1.2. B:28 mezőjében az „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” szövegrész helyébe az „A 21. század 

családtámogatási, nyugdíj és kincstári számlavezető rendszere” szöveg,
3.1.3. C:30 mezőjében az „5,20” szövegrész helyébe az „5,80” szöveg,
3.1.4. C:32 mezőjében a „3,897” szövegrész helyébe a „4,097” szöveg,
3.1.5. C:36 mezőjében a „11,00” szövegrész helyébe a „10,50” szöveg,
3.1.6. C:36b mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „9,50” szöveg,
3.1.7. C:36d mezőjében az „1,23” szövegrész helyébe az „1,63” szöveg,
3.1.8. C:37 mezőjében a „8,50” szövegrész helyébe a „8,30” szöveg,

3.2. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1. E:7 mezőjében a „2018.” szövegrész helyébe a „2019.” szöveg,
3.2.2. E:12a mezőjében a „2018.” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2019. július” szöveg,

3.3. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1. C:8 mezőjében az „1,706” szövegrész helyébe a „2,563” szöveg,
3.3.2. C:12 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,977” szöveg,
3.3.3. C:13 mezőjében a „2,732” szövegrész helyébe a „2,652” szöveg,

3.4. 2. mellékletében foglalt táblázat
3.4.1. F:2 mezőjében a  „feladatkataszter” szövegrész helyébe az  „és önkormányzati feladatkataszter” 

szöveg,
3.4.2. D:13 mezőjében a „16,35” szövegrész helyébe a „16,85” szöveg,
3.4.3. D:32 mezőjében a „3,897” szövegrész helyébe a „4,097” szöveg,
3.4.4. D:32d mezőjében a „11,00” szövegrész helyébe a „10,50” szöveg,
3.4.5. D:32f mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „9,50” szöveg,
3.4.6. D:32h mezőjében az „1,23” szövegrész helyébe az „1,63” szöveg,
3.4.7. D:55 mezőjében az „1,706” szövegrész helyébe a „2,563” szöveg,
3.4.8. D:59 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,977” szöveg,
3.4.9. D:61 mezőjében a „0,272” szövegrész helyébe a „0,192” szöveg

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozathoz 1. melléklet az …/2019. (…) Korm. határozathoz 
 

1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 20. sorral egészül ki: 
 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás azonosító 
jele) (Felhívás neve) [Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)] 
(Felhívás meghirdetésének 

módja) 
(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje) 
„ 

20. KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15 

A konzuli ügyintézést támogató elektronikus 
szolgáltatások fejlesztése 2,00 kiemelt Meghirdetve: 2015. szeptember 

” 
2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 25. sorral egészül ki: 
 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás azonosító 
jele) (Felhívás neve) [Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)] 
(Felhívás meghirdetésének 

módja) 
(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje) 
„ 

25. KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15 

Az informatikai beszerzések központosítását támogató 
rendszer továbbfejlesztése, bővítése (Integrált DKÜ 

Portál Rendszer) 
1,00 kiemelt Meghirdetve: 2015. szeptember 

” 
3. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 36f. sora.
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2. melléklet az …/2019. (…) Korm. határozathoz 
 
1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:4 mezője helyébe a következő mező lép: 

 
 (A) (B) (F) 

(1.) 
(Felhívás 
azonosító 

jele) 

(Projekt 
megnevezése) (Szakmai elvárások) 

(4.) 
(KÖFOP-

1.0.0-
VEKOP-15) 

(Adóügyi 
igazgatási 
eljárások 

egyszerűsítése, 
adminisztratív 

terhek 
csökkentése) 

1. A projekt céljai: 
1.1. ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése:  
1.1.1. a NAV portál fejlesztése: új, online állampolgári és vállalkozási információs és ügyintézési felület létrehozása, 
1.1.2. a Contact Center-fejlesztés az információszolgáltatás és ügyintézés hatékonyságát hivatott növelni, 
1.2. a kis- és középvállalkozások számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése: az adat- és változásbejelentés, valamint az 
adóbevallási eljárás folyamatának elektronizálása és korszerűsítése, 
1.3. az adatpiac és publikációs felület megvalósítása:  
1.3.1. az integrált adattárház fejlesztéssel javul a rendszerek elérhetősége és az adatok minősége, továbbá csökken az 
infrastruktúra terhelése, 
1.3.2. a bűnügyi adatpiac fejlesztés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemhez illeszkedve a NAV már 
meglévő adatköreire építve segíti elő a bűnügyi elemző-értékelő tevékenységet, 
1.4. a végrehajtási eljárások korszerűsítése (VEKTOR rendszer fejlesztése) összhangban a NAV behajtási hatáskörét érintő 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jei hatályba lépett változásaival. 
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 98 172 250 forint. 

 
2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:7 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (A) (B) (F) 

(1.) 
(Felhívás 
azonosító 

jele) 

(Projekt 
megnevezése) (Szakmai elvárások) 

(7.) 
(KÖFOP-

1.0.0-
VEKOP-15) 

(„Digitális 
fogyasztóvédelem” 

– a 
fogyasztóvédelmi 

feladatok 
elektronizálása) 

A projekt célja: 
1. fogyasztóvédelmi kompetenciafejlesztés és szemléletformálás: a fogyasztókat és a vállalkozásokat érintő, a fogyasztói 
ügyek eredményes intézését támogató tájékoztatási, szemléletformáló, konzultációs, tanácsadási, tudatosságnövelő 
fejlesztési eszközök és folyamatok fejlesztése, 
2. átlátható, kiszámítható intézményi környezet és erős fogyasztóvédelmi intézményrendszer, 
3. a fogyasztóvédelmi szakrendszer és elektronikus tájékoztatás fejlesztése, digitális fogyasztóvédelem, 
4. fogyasztóvédelmi folyamatok optimalizálása és szabályozása a fogyasztóvédelem eredményességét és hatékonyságát 
kiemelten befolyásoló folyamatok, szolgáltatások fejlesztése. 

2. melléklet az 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozathoz
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3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:10 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (A) (B) (F) 

(1.) 
(Felhívás 
azonosító 

jele) 

(Projekt 
megnevezése) (Szakmai elvárások) 

(10.) 
(KÖFOP-

1.0.0-
VEKOP-15) 

(Ügyfélkapcsolati 
rendszerek 
fejlesztése) 

A projekt célja:  
1. ügyfélkapcsolati menedzselési rendszer kialakítása, ennek keretében egyes kiválasztott Kormányablak ügykörök 
fejlesztése, Kormányablak Mobil applikáció kifejlesztése, 
2. közigazgatási tudástár fejlesztése és feltöltése, 
3. egységes ügyintéző-elérési, belső jogosultság kezelési rendszer kialakítása és egységes funkcionális működést biztosító 
rendszerfejlesztések megvalósítása, 
4. a működtetés menedzselése rendszerének (HelpDesk) kiépítése, ezáltal az egységes, hatékony és gazdaságos 
üzemeltetés mind az informatika, mind az épületüzemeltetés terén, 
5. teljesítményértékelési rendszer moduljának fejlesztése a kormányhivatali tisztviselők elektronikus úton történő 
teljesítményértékelése és minősítése érdekében. 

 
4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:12–F:15 mezője helyébe a következő mezők lépnek: 
 

 (A) (B) (F) 

(1.) 
(Felhívás 
azonosító 

jele) 

(Projekt 
megnevezése) (Szakmai elvárások) 

(12.) 

(KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-
15) 

(E-ingatlan-
nyilvántartás) 

1. A projekt célja az ingatlan-nyilvántartás és az állami térképi nyilvántartást vezető informatikai környezet összehangolása 
a főváros és vidék esetén, ezen integráció biztosítása nélkül a projekt megvalósítása nem lehetséges (szoftver és 
alapadatok, a földügyi szakigazgatás által jelenleg is használt TAKAROS ingatlan-nyilvántartási információs rendszer, 
Budapesti Ingatlan-nyilvántartási Információs Rendszer, Digitális Alaptérképen alapuló Térképkezelő Rendszer, Topobase 
szoftver egységesítése). Az egységes rendszer és egységes alapadatok biztosítják továbbá a kormányzati 
nyilvántartásokkal való összekapcsolódást (interoperabilitás), így megvalósul a kapcsolódó nyilvántartások földügyi 
adatokkal történő kiszolgálása is. A projekt keretében az alábbi területeken valósulnak meg fejlesztések:  
1.1. elektronikus ügyintézés kiterjesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban, 
1.2. földügyi informatikai rendszerek szolgáltató képességének növelése, 
1.3. földügyi adatbázisok konszolidációja, 
1.4. földügyi eljárások új munkafolyamat-támogató e-megoldásainak kialakítása, 
1.5. elektronikus ingatlan-nyilvántartás működtetéséhez szükséges szabályozási és intézményi háttér kialakítása. 
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 96 562 650 forint. 
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(13.) 

(KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-
15) 

(Közigazgatás 
informatikai 

infrastruktúrájának 
konszolidálása a 

költségek 
csökkentése 
érdekében) 

1. A projekt célja az informatikai infrastruktúrák összerendezése és konszolidációja annak érdekében, hogy alacsonyabb 
költségek mellett lehessen működtetni, mint az egyedi infrastruktúrák üzemeltetésével. 
2. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú informatikai rendszer keretein belül a működési környezetet, illetve 
rendszerkomponenseket a következő projektek számára azok megvalósíthatósági tanulmányában részletezettek szerint: 
2.1. hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése, 
2.2. területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések, 
2.3. ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése, 
2.4. a kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása, 
2.5. a hatáskör-átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok, 
2.6. az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése, 
2.7. a Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon-nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató 
képesség megteremtése a KÖFOP-1.1.1., KÖFOP-1.1.2. és KÖFOP-1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az 
érintett adatvagyon-nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával, 
2.8. közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű 
szolgáltatások biztosítása, 
2.9. elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő ügyintézés munkaszervezésének és 
kommunikációjának fejlesztésére. 
3. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú informatikai rendszer keretein belül a belügyi ágazati intézmények 
központi iktató és ügykezelő rendszerei számára a működési környezetet, illetve rendszerkomponenseket 

(14.) 

(KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-
15) 

(Közigazgatási 
szakrendszerek 

egységes 
eléréséhez és 

interoperabilitásához 
központi alkalmazás 
szintű szolgáltatások 

biztosítása) 

1. A projekt célja a magyarorszag.hu internetes oldal alapjain új állampolgári és vállalkozási ügyintézési felület létrehozása, 
állampolgári elégedettség növelése, interoperabilitás informatikai (alkalmazásszintű) eszközrendszerének megteremtése a 
központi kormányzati szolgáltatásbusz bevezetésével, szolgáltatási szint növelése, alkalmazás migrációk az új működési 
környezetbe, működés stabilizálása az egységes platformnak köszönhetően. 
2. A projektben érintett főbb szakrendszerek: 
2.1. e-űrlapkezelőt használó szakrendszerek, 
2.2. biztonságos dokumentumtovábbító csatorna (C2G, B2G, G2G), 
2.3. online e-közigazgatási szolgáltatást nyújtó szakrendszerek (interfész), 
2.4. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (webalapú kivezetés), 
2.5. intelligens elektronikus űrlapszolgáltatás kialakítása, 
2.6. elektronikus űrlapszolgáltatás központi megoldásként elektronikus ügyintézési szolgáltatásként történő biztosítása. 
3. Érintett főbb központi szolgáltatások: 
3.1. egységes elektronikus e-ügyintézési felület fejlesztése a magyarorszag.hu megújításával, a személyes ügyintézési 
felület létrehozásával, 
3.2. központi kormányzati szolgáltatásbusz a szakrendszerek összekapcsolására, 
3.3. központi licencgazdálkodás, 
3.4. közigazgatási szakrendszerek, szolgáltatások migrációja, alkalmazás teljesítménymenedzsment eszköz fejlesztése, 
3.5. Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (SZEÜSZ) és Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások 
(KEÜSZ) fejlesztése, kiterjesztése, 
3.6. intelligens elektronikus űrlaptechnológia fejlesztése, 
3.7. interoperabilitás regiszter, 
3.8. adatvagyon másodlagos felhasználási lehetősége. 
4. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 63 360 000 forint. 
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(15.) 

(KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-
15) 

[Az önkormányzati 
ASP rendszer 

továbbfejlesztése és 
országos 

kiterjesztése (ASP 
2.0)] 

1. A projekt célja: 
1.1. az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése,  
1.2. önkormányzati csatlakoztatások központi támogatása, 
1.3. a szakrendszerek bővítése és továbbfejlesztése, 
1.4. az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, bevezetése,  
1.5. az ASP szakrendszerekre, mint adatforrásokra épülő adattárház megvalósítása,  
1.6. kapcsolódó hálózat és infrastruktúra bővítése, 
1.7. az üzemeltetési, támogatási feladatokat ellátó ASP Központ bővítése, működésének továbbfejlesztése. 
A projekt eredményeként áttekinthetőbbé válik a költségvetés önkormányzati alrendszere, az önkormányzati működés 
gyorsul, és az eljárások nagymértékben sztenderdizálódnak. 
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 103 727 579 forint. 

 
5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 20. sorral egészül ki: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 
(1.) (Felhívás 

azonosító 
jele) 

(Projekt 
megnevezése) 

(Támogatást 
igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 

támogatási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásá
nak várható 

ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 

20. 
KÖFOP-

1.0.0-
VEKOP-15 

A konzuli 
ügyintézést 
támogató 

elektronikus 
szolgáltatások 

fejlesztése 

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 

vagy az általa 
vezetett 

konzorcium 

2,00 2019 

1. A projekt célja, hogy megvalósuljon a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
konzuli szakterületet érintő folyamatainak felülvizsgálata. Az így elért eredmények 
alapján a folyamatok újraszervezése, egyszerűsítése, szabályozás- és 
szervezetfejlesztése, értékelése és minősítésének javítása valósul meg, kiemelt 
figyelemmel az állampolgárok számára biztosított közszolgáltatások és ügyintézés 
hatékonyabbá és eredményesebbé tételére. További cél a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos ügyfolyamatokat támogató elektronikus szolgáltatások (elektronikus 
fizetés és ügyintézés) fejlesztése, amelyek révén magasabb színvonalú 
szolgáltatást tud a külgazdasági és külügyi intézményrendszer, valamint az 
állampolgárok számára biztosítani. 
A projekt keretében megvalósítani kívánt eredmények: 
1.1. a konzuli szakterületet érintő folyamatok felülvizsgálata, a folyamatok 
újraszervezése, egyszerűsítése, szabályozás- és szervezetfejlesztése, értékelése 
és minőségének javítása, 
1.2. a konzuli rendszerek továbbfejlesztésének megvalósítása, 
1.3. elektronikus szolgáltatások fejlesztése, 
1.4. elektronikus fizetés teljes körű bevezetése a konzulátusokon. 
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei: 
2.1. 2019. december 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani, 
2.2. 2020. május 31-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési 
eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani. 

” 
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6. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:21 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (A) (B) (F) 
(1.) (Felhívás 

azonosító 
jele) 

(Projekt 
megnevezése) 

(Szakmai elvárások) 

(21.) 

(KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-
15) 

(Területi 
államigazgatás 

egységes 
működését támogató 
rendszerfejlesztések) 

A projekt célja: 
1. Egy egységes kormányhivatali hálózati architektúra kialakítása, melynek keretében egyfelől létrejön az új 
kormányhivatali informatikai hálózati rendszer egységes hálózati és biztonsági környezete, másrészt egy, a szakmai 
standardoknak teljesen megfelelő, új architektúra önálló külső védelemmel, a szükséges biztonsági szinteknek megfelelő 
biztonsági zónák kialakításával. 
2. Az aláírásminta-alapú hitelesítés kialakítása a kormányablakokban, melynek keretében megtörténik a napjainkban 
legelterjedtebb – dokumentumhitelesítésre és biometrikus azonosításra egyaránt használt – kézi aláírást alapul vevő új 
elektronikus hitelesítési forma kialakítása és széleskörű bevezetése valamennyi kormányablakban. 
3. Projektnyomonkövető-rendszer kiterjesztése, amely egyrészt segíti a tényadatok adminisztrálását, másrészt a 
tevékenység-költségsor-erőforrás-beszerzés-szerződés-megrendelő-számla-kifizetés-kifizetési igény kapcsolatsor 
tervezését, illetve vezetői jelentések is generálhatóak a projekt főbb jellemzői mentén. 
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7. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 25. sorral egészül ki: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 
(1.) (Felhívás 

azonosító 
jele) 

(Projekt 
megnevezése) 

(Támogatást 
igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 

támogatási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 

25. 
KÖFOP-

1.0.0-
VEKOP-15 

Az informatikai 
beszerzések 

központosítását 
támogató rendszer 
továbbfejlesztése, 
bővítése (Integrált 

DKÜ Portál 
Rendszer) 

Digitális 
Kormányzati 
Ügynökség 
Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság 

vagy az általa 
vezetett 

konzorcium 

1,00 2019 

1. A projekt célja: a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális 
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati 
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. 
(XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet] 
értelmében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátásához 
szükséges Integrált DKÜ Portál Rendszer (IDPR) fejlesztése. Az IDPR kialakításával 
megvalósul az informatikai beszerzések racionalizációja, amely költséghatékonnyá 
és kiszámíthatóvá teszi a beszerzésekből megvalósuló informatikai fejlesztéseket. A 
közigazgatási intézmények informatikai fejlesztési és beszerzési terveinek 
központosított ellenőrzése lehetővé teszi az informatikai beszerzésekhez kapcsolódó 
közbeszerzések hatékonyabb végrehajtását, így a központi közigazgatási 
informatikai eszközök költséghatékonyabban szerezhetők be, a közigazgatási 
intézmények és a szállítók számára jelentősen leegyszerűsített folyamaton keresztül, 
lerövidült átfutási időkkel. 
A projekt keretében megvalósítani kívánt eredmények: 
1.1. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet által érintett folyamatok teljes körű 
felmérése, átalakítása és elektronizálásra előkészítése, 
1.2. Integrált DKÜ Portál Rendszer (IDPR) kifejlesztése, 
1.3. IDPR bevezetése, képzések lebonyolítása. 
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei: 
2.1. 2019. december 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani, 
2.2. 2020. május 31-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési 
eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani. 

”
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8. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

(1.) 
(Felhívás 
azonosító 

jele) 

(Projekt 
megnevezése) 

(Támogatást 
igénylő neve) 

[Projekt indikatív 
támogatási 

kerete 
(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 

28. 
KÖFOP-

1.0.0-
VEKOP-15 

A 21. század 
családtámogatási, 
nyugdíj és kincstári 

számlavezető 
rendszere 

Magyar 
Államkincstár 
vagy az általa 

vezetett 
konzorcium 

22,635 2016 

1. A projekt célja  
1.1. Korszerű, egységes, komplex nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer 
létrehozása, a meglévő rendszer továbbfejlesztése, illetve kiváltása. A projekt elemei: 
teljes körű korszerű papírmentes iratkezelés, ügymenet-támogatás, az irattárak 
digitalizálása, ágazati szintű adatmodell tervezése és kialakítása, az integrált 
nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer létrehozása, folyósítás korszerűsítése, a 
családtámogatási rendszer fejlesztése az ügysegédi rendszer érdekében, továbbá a 
családtámogatási rendszer szolgáltatásainak megújítása. 
1.2. A Magyar Államkincstár számlavezető rendszerének megújítása: új, multidevizás, 
korszerű technológiai alapon működő banki számlavezető rendszer bevezetése, mely 
révén a Kincstár gyorsan, rugalmasan és szakszerűen tud reagálni a Kormány 
gazdaságpolitikai döntéseire, a pénzforgalmi szolgáltatásokkal szemben támasztott 
szabályozói és a számlavezetett ügyfelek által megfogalmazott elvárásokra. 
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti 
csökkentésének mértéke 38 926 200 forint. 

” 
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9. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

(1.) 
(Felhívás 
azonosító 

jele) 

(Projekt 
megnevezése) 

(Támogatást 
igénylő neve) 

[Projekt indikatív 
támogatási 

kerete 
(Mrd Ft] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 

30. 
KÖFOP-

1.0.0-
VEKOP-15 

Vízhasználat 
Információs, 

Ellenőrzési és 
Integrált hatósági 
feladatokat ellátó 

Keretrendszer 
(VIZEK) kialakítása 

Belügyminisztérium 
vagy az általa 

vezetett 
konzorcium 

5,80 Megtörtént 
2015-ben 

1. A Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó 
Keretrendszer (VIZEK) átfogó célja, hogy a tényleges mezőgazdasági 
vízhasználattal, annak technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával 
kapcsolatban pontos információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, a vízügyi 
hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, továbbá csökkentse a 
mezőgazdasági vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a vízhasználathoz 
kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. A 
projekt lehetővé teszi a potenciális mezőgazdasági vízigényekre vonatkozó előzetes 
talajtani és vízügyi információk elérhetőségét a termelők (gazdálkodók) számára. 
2. A fejlesztés keretében megvalósul: 
2.1. az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása és a 
hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a „Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás 
és keresztellenőrzés biztosítása” című alprogram keretében, 
2.2. a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus 
megvalósításának támogatása a „Vízjogi engedélyezés folyamatának elektronizálása” 
című alprogram keretében, mely az engedélyek nyilvántartásán és szakmai 
megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának, valamint az engedélyek 
kiadásának online lehetőségét is biztosítja, 
2.3. egy olyan elektronikus nyilvántartás, amely a vízi létesítményekkel, vízi 
munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket és egyéb 
információkat tartalmazza, ezáltal az elektronikus vízikönyvekkel a kiadott engedélyek 
elérhetővé válnak valamennyi vízügyi hatóság számára, 
2.4. a bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer kiépítése, amely képes a 
hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok 
teljes – a bírság kiszabásától a bírság befizetéséig tartó – folyamatának nyomon 
követésére és végrehajtására, valamint megvalósul a szakemberek munkájának 
mobil eszközökkel történő támogatása, amelynek segítségével a bírság kiszabása 
akár azonnal elindíthatóvá válik, 
2.5. a vízkészletjárulék bevallásokat rögzítő szoftver bevezetése az ügyfélkapuhoz 
történő csatlakozással, amely az elektronikus eljárás, a jogszabályi változások és a 
meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok (kiszabástól a befizetésig) teljes 
folyamatát nyomon követi, 
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2.6. az Integrált Hatósági Rendszer modul fejlesztési folyamatainak bővítése a 
tűzvédelmi, piacfelügyeleti, veszélyes üzemi, veszélyes szállítmányi, létfontosságú 
rendszerek és létesítményvédelmi, nukleárisbaleset-elhárítási és polgárvédelmi 
hatósági szakterületek vonatkozásában, 
2.7. VIZEK rendszer és az e-építés portál közötti rendszerkapcsolat kiépítése, 
2.8. VIZEK rendszer összerendelése a Vízügyi Igazgatóságok és az OVF 
Ügyiratkövető rendszereivel. 

” 
10. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:32 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (A) (B) (F) 
(1.) (Felhívás 

azonosító 
jele) 

(Projekt 
megnevezése) 

(Szakmai elvárások) 

(32.) 
(KÖFOP-

1.0.0-
VEKOP-15) 

(Integrált 
Jogalkotási 
Rendszer) 

1. A projekt célja a minőségi jogalkotás folyamatának magasabb szintű kiszolgálása. A projekt eredményeként kialakításra 
kerül egy rendszer, amely Magyarországon informatikai adatszerkezet szempontjából egységesíti a jogszabályok strukturált 
tárolását legalább adatcsere szintjén, továbbá több ponton összekapcsolja a publikációs folyamatot és az Országgyűlés 
Hivatala törvényalkotási folyamatot támogató rendszereit. 
2. További cél egy szakértői rendszer, kodifikációs workflow keretrendszer kialakítása, melynek segítségével zárt rendszeren 
belül tartható a jogszabályalkotás és -módosítás előkészítő munkájának jelentős része. 
3. A jogszabálytervezetek alkotmányossági, koherencia és jogszabály-szerkesztési szempontú véleményezése önálló, 
kiemelt modulként kerül létrehozásra. 
4. Fejlesztésre kerül a jogszabályalkotást támogató, önkormányzati ASP-re telepíthető workflow rendszer, ami a fejlesztett 
séma felhasználásával funkcionalitást kínál a kodifikációs folyamat futtatásához. 
5. Kialakításra kerül a Jogi Adattárház, amely állami feladatok ellátásának is jelentheti az alapját. A Jogi Adattárház egységes 
adatbázis elemeinek a jogalkotás és jogalkalmazás különféle területein történő használata tovább javítja a jogrendszer és a 
közigazgatási feladatok ellátásának minőségét. Ehhez kapcsolódik a különböző tagállami jogszabály-nyilvántartások 
tartalmának egységes hivatkozhatóságát biztosító keretrendszer megvalósításának továbbgondolt metodikája. 
6. A projekt további célja egy kompatibilis intelligens határozatkereső algoritmus és rendszer fejlesztése. A kiépítendő 
rendszer a szövegböngészés legkorszerűbb eszközeivel, jogászi-szakmai szempontok érvényesítésével dolgozza fel a 
határozatokat. 
7. A projekt keretében 
7.1. intelligens jogi elemzőrendszer készül, amely illeszkedik egy intelligens keresőrendszerhez és logikához, 
7.2. a GovLex terjedelme és funkcionalitása bővítésre kerül, valamint a mobil felhasználás lehetősége is kialakításra kerül, 
7.3. a kiterjesztett, többdimenziós (multi-level) élethelyzeti mátrix alapú funkciók kialakításra kerülnek a multi-platform 
megjelenítés (többek között mobileszközökre optimalizált változat kialakítása) és alkalmazás fejlesztésével együtt az 
állampolgárok, vállalkozások, társadalmi szervezetek számára, 
7.4. integrált, többnyelvű, intelligens ügyintéző és határozat-előkészítő modul, valamint adatvédelmi incidens-bejelentő 
rendszer teljes körű fejlesztésére és informatikai, IT biztonsági és szervezeti implementációjára kerül sor a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára, 
7.5. megtörténik az érintett szervezetek felkészítése, 
7.6. megvalósulnak a kihirdetés, valamint hatályosító folyamatokkal kapcsolatos integrációs folyamatok. 
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11. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:32d–F:32f mezője helyébe a következő mezők lépnek: 
 

 (A) (B) (F) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) 

(Projekt 
megnevezése) (Szakmai elvárások) 

(32d.) 
(KÖFOP-

1.0.0-VEKOP-
15) 

(A hatáskör 
átcsoportosításból 

adódó 
szakrendszeri 

integrációs 
feladatok) 

A projekt célja:  
1. a regionális szerverközpontok konszolidációja, 
2. a szerverközpontok konszolidációjához szükséges licencek beszerzése. 
3. A kormányhivatali szakrendszert érintő fejlesztések megvalósítása az alábbi területeken: 
3.1. Utazási költségtérítés eljárás elektronizálása, 
3.2. Egységes Szociális Ellátások Ügyvitel-támogató Rendszer, 
3.3. TAJ ügyek elektronizálása, 
3.4. Nemzetközi ügyek elektronizálása, melyekhez kifizetés kapcsolódik, 
3.5. Továbbfejlesztett Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer, 
3.6. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátási rendszer, 
3.7. Rehabilitációs Adatelemző Rendszer, 
3.8. OKIR rendszer továbbfejlesztése. 

(32e.) 
(KÖFOP-

1.0.0-VEKOP-
15) 

(A szőlő és bor 
ágazat 

elektronikus 
ügyintézési és 

ellenőrzési 
rendszerének 

kialakítása és az 
elektronikus 
pincekönyv 

vezetési 
lehetőség 

biztosítása) 

A projekt célja a szőlő- és borágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása az elektronikus 
pincekönyv (ePincekönyv) bevezetésével az alábbi célok mentén:  
1. igazgatásszervezési feladatok ellátása, az e-Pincekönyv bevezetéséhez és működéséhez szükséges jogszabályi 
háttér megteremtése, 
2. az Agrárminisztériumot érintő szervezetfejlesztési feladatok, 
3. az ePincekönyv rendszer kifejlesztése és bevezetése 
3.1. építve az elérhető nemzeti hitelesítő szolgáltatásokra egy biztonsági alapinfrastruktúra kiépítése, 
3.2. elektronikus bortermelői nyilvántartás megvalósítása, 
3.3. mobil és vékony kliens technológiára épülő felhasználói felületek létrehozása, 
4. egységes, integrált informatikai rendszer megalkotása a működő rendszerek összekapcsolásával, 
5. az ePincekönyv rendszer és az elérhetőségét biztosító mobilalkalmazások kifejlesztése. 

(32f.) 
(KÖFOP-

1.0.0-VEKOP-
15) 

[Földmegfigyelési 
Információs 

Rendszer (FIR) 
földmegfigyelési 

adatinfrastruktúra 
és szolgáltatások 

kialakítása] 

A projekt célja a Földmegfigyelési Információs Rendszer megvalósításával a közigazgatás, szakigazgatási rendszerek, 
privát szféra és teljes társadalom földmegfigyelési és téradatokkal történő ellátásában egy átfogó központi kormányzati 
képesség kialakítása. Ennek keretében: 
1. az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus és más szabad hozzáférést biztosító földmegfigyelési 
programjai adatainak elérését biztosító Földmegfigyelési Adatközpont létrehozása, 
2. a földmegfigyelési adatvagyon georedundás archiválása, és a Kormányzati Adatközponthoz történő csatlakozás 
megteremtése, 
3. a Földmegfigyelési Operatív Központot létrehozása, 
4. a Földmegfigyelési Portált kialakítása, 
5. az e-védelmi földmegfigyelési szolgáltatások (hon-, rend- és katasztrófavédelem) fejlesztése, 
6. a Big Data környezet fejlesztése, 
7. az e-Föld rendszer fejlesztése, űrfelvételeket beszerezése, 



6998 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 167. szám
 

8. a Nemzeti Téradat-koordinációs Platform kialakítása az űrkutatásért felelős miniszteri biztos és az érintett 
minisztériumok részvételével, 
9. a téradat-csere sémát és formátum meghatározása, 
10. a közigazgatási téradat-felmérés megvalósítása, a várható költségmegtakarítás kalkulációja, 
11. a jogszabályi alapok megteremtése 
12. az integrált referencia-adatok szolgáltatási környezetének és referencia-adatkörök kialakítása, légifelvételezés és 
ortofotó előállítása, 
13. a Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép bővítése és továbbfejlesztése, 
14. a közigazgatásban használt téradatok teljes körű kezelését biztosító felhő-alapú téradatinfrastruktúra platform 
kialakítása, 
15. az NTI virtualizált szolgáltatási környezet kialakítása adatkezelők és adatgazdák számára, 
16. az elérhetővé tett adatokra épülő alkalmazások és szolgáltatások fejlesztése, az NTI által támogatott, illetve kiszolgált 
közigazgatási folyamatok és eljárások számának bővítése. 

 
12. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:32h mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (A) (B) (F) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) 

(Projekt 
megnevezése) (Szakmai elvárások) 

(32h.) 
(KÖFOP-

1.0.0-VEKOP-
15) 

(A Nemzeti 
Akkreditáló 

Hatóság 
hatósági 

eljárásainak 
tudásalapú 

átalakítása és az 
ehhez 

kapcsolódó 
szervezeti és 
informatikai 
fejlesztés a 

közigazgatási 
szolgáltatások 
átfutási ideje 

csökkentésének 
és minősége 
javításának 
érdekében) 

A projekt célja a NAH hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai 
fejlesztések megvalósítása a közigazgatási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Ennek keretében: 
1. kialakítják a NAH tudástárat és akkreditációs archívumot, valamint megvalósul 
1.1 a honlap tartalmi-technológiai megújítása, 
1.2 a mesterséges intelligenciára épülő tudásbázis elemző rendszer, 
2. átalakítják a NAH eljárásait és folyamatait, valamint információs technológiai téren támogatják azokat, amely keretében 
2.1. támogatják a felügyeleti vizsgálatok tervezésének részfolyamatát, 
2.2. fejlesztik a minősítők és szakértők kirendelésének részfolyamatát, 
2.3. elvégzik a helyszíni értékelés tervezésével, az értékelő csoportok és ügyféloldali támogatás kialakításával 
összefüggő teendőket, 
3. kialakítják az uniós központi szerv és társszervek, valamint országos szintű hivatalok felé a szabványos interfészeket, 
4. megszervezik a szakértői oktatási rendszert, 
5. bevezetnek információs technológiai biztonsági megoldásokat, 
6. eszközöket szereznek be, 
7. fejlesztik a NAH Tudástár minőségi jogalkotási támogató funkcióit, 
8. a hatósági szolgáltatási díjakban megjelenő, ügyféloldali adminisztratív költségek kontrollja modelljének kialakítása. 
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13. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:34 és F:35 mezője helyébe a következő mezők lépnek: 
 

 (A) (B) (F) 

(1.) 
(Felhívás 
azonosító 

jele) 

(Projekt 
megnevezése) (Szakmai elvárások) 

(34.) 
(KÖFOP-

2.1.2- 
VEKOP-15) 

(A jó kormányzást 
megalapozó 
közszolgálat-

fejlesztés) 

A projekt céljai: 
1. a jó kormányzást célzó tényalapú közszolgáltatás-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása,  
2. a közszolgálat-fejlesztés nemzetközi kompetenciaigényeinek támogatása, 
3. közszolgálati kiválósági központ fejlesztése, 
4. a közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése, 
5. a fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése, 
6. a helyi önkormányzati közszolgálati stratégiai-fejlesztési képességek erősítése, 
7. a Jó Állam mutató mérése, a jó állam mutatók méréséhez szükséges módszertan kialakítása, a mérések módszertani 
és informatikai támogatása, valamint minőségbiztosítása a KÖFOP projektek esetén, 
8. a Digitális Jólét Programkutatásainak megalapozása. 

(35.) 
(KÖFOP-

2.1.3- 
VEKOP-15) 

(A területi 
államigazgatási 

szervek 
humánerőforrásának 

fejlesztése) 

A projekt céljai: 
1. a közszolgáltató szervezetek átvilágítása, 
2. a kormányablakokkal összefüggő képzési program megvalósítása a speciális munkaköri, feladatköri ismeretek, 
készségek fejlesztése érdekében, 
3. a Mobilitási Program pilot jellegű megvalósítása a területi államigazgatásban a hatósági ellenőrzések terén, 
4. a területi kormányzati igazgatási szervek szervezetrendszerének és működtetésének megújítása a szervezeti kultúra 
és értékek megszilárdítása érdekében – ennek keretében sor kerül egyrészt a kompetenciafejlesztés, munkavégzés 
fejlesztése érdekében rendezvények, képzések megvalósítására, másrészt a kormányhivatalok szervezetének pilot 
jelleggel kijelölt területeken történő értékelésre és beavatkozásokra. 
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14. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 
(1.) (Felhívás 

azonosító 
jele) 

(Projekt 
megnevezése) 

(Támogatást 
igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 

támogatási 
kerete 

(Mrd Ft] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 

38. 
KÖFOP-

2.1.7- 
VEKOP-18 

Az állampolgári 
ügyintézés 

lehetőségeinek 
szélesítése 

Miniszterelnökség 
vagy az általa 

vezetett 
konzorcium 

4,50 2019 

1. A projekt célja: 
1.1. kormányhivatalok egyes működési folyamatának egységesítése, a 
humánerőforrás-allokációt támogató szervezeti megoldások kidolgozása, bevezetése 
képzések lebonyolítása, 
1.2. az ügyintézés lehetőségeinek szélesítése az alábbi célok mentén: 
1.2.1. az online ügyintézés lehetőségeinek szélesítése az állampolgárok számára új 
kapcsolat felvételi lehetőségek kialakítására, a kormányablak rendszer bővítése az 
ügyintézés földrajzi kötöttségének feloldása érdekében, 
1.2.2. a nem állami szereplők bevonása, minősített szakértők és szakmai szereplők 
bekapcsolása a hatósági döntéshozatali folyamatokba, 
1.3. területi közigazgatás irányítási rendszerének szervezeti és módszertani 
fejlesztése: 
1.3.1. információ menedzsment rendszer és adatszolgáltatási folyamat fejlesztése, 
1.3.2. döntéstámogatási és irányítási folyamatrendszerek kialakítása, 
1.3.3. egységes, a területi közigazgatást kiszolgáló menedzsment szolgáltatások 
kialakítása, 
1.3.4. koordinációs szint megerősítése és pilot működésének támogatása. 
2. A projekt megvalósításának feltételei: 
2.1. 2019. november 30-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani, 
2.2. 2020. május 31-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési 
eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani. 

” 
15. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:43 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (A) (B) (F) 
(1.) (Felhívás 

azonosító 
jele) 

(Projekt 
megnevezése) 

(Szakmai elvárások) 

(43.) 
(KÖFOP-

2.2.5-
VEKOP-15) 

(Átláthatóság a 
közpénzek 

felhasználásánál, 
államháztartási 

adattárház) 

1. A projekt célja 
1.1. az államháztartási információs rendszer fejlesztése, 
1.2. az államháztartási adatok és információk áramlásának racionalizálása, 
1.3. egy államháztartási adattárház kialakítása, 
1.4. integritásirányítási rendszer fejlesztése, ezen belül a gazdasági folyamatok átláthatóságát monitorozó szervezeti 
egység felállítása a Magyar Államkincstár keretein belül, 
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1.5. integritáskockázatok kezelésének automatizált támogatása és szakmai hatékonyság fejlesztése lehetőségeinek 
azonosítása, 
1.6. kompetencia- és szervezetfejlesztés, belső szabályozások kialakítása, 
1.7. módszertani fejlesztés. 
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 23 067 264 forint. 
3. A keretemelés feltétele, hogy a keretemelés összege akkor számolható el uniós forrás terhére, ha az abból 
megvalósított tevékenységek a KÖFOP 2. prioritás 2. célkitűzése céljainak megvalósításához hozzájáruló fejlesztéseket 
valósít meg. 

 
16. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 43a. sora helyébe a következő sor lép és a táblázat a következő 43b. sorral egészül ki: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 
(1.) (Felhívás 

azonosító 
jele) 

(Projekt 
megnevezése) 

(Támogatást 
igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 

támogatási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 

43a. 

KÖFOP-
2.2.6-

VEKOP-
18 

Az 
információszabadság 
hazai gyakorlatának 
feltérképezése és 
hatékonyságának 

növelése 

Nemzeti Adatvédelmi 
és 

Információszabadság 
Hatóság 

1,00 2019 

A projekt célja: 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény alapján a közzétételi kötelezettségnek való megfelelés gyakorlati 
megvalósulásának vizsgálata, korrekciós, valamint beavatkozási javaslatokat 
megfogalmazása, az érintett csoportok bevonásával, valamint a célcsoportok 
tájékoztatása. Ennek keretében: 
1.1. kutatások valósulnak meg egy olyan országos léptékű, a közfeladatot ellátó 
szervek közérdekű adatkezelési gyakorlatára kiterjedő helyzetfelméréssel, amely 
alapján aktuális, átfogó és hiteles helyzetkép állhat rendelkezésre az alábbi 
szempontok tekintetében: 
1.1.1. a közszféra működése átláthatóságának hazai gyakorlata, az ezek alapján 
képezhető benchmarkok, indikátorok és a kívánatos megvalósulási célok, 
1.1.2. a közszférához közfeladat ellátása vagy közpénzzel való gazdálkodás okán 
kapcsolódó egyéb szereplők működése átláthatóságának gyakorlati 
megvalósulása, 
1.1.3. az információszabadság jogi szabályozórendszerének hatékonysága, az 
alapjog érvényesülésének nehézsége és akadályoztató tényezők, valamint „jó 
gyakorlatok” ismertetése, 
1.2. a kutatások során feltárt problémákra reagáló megoldási, korrekciós és 
beavatkozási javaslatok és mechanizmusok kerülnek kidolgozásra, 
1.3. jogszabályok felülvizsgálatára, módosítási javaslatok kidolgozására kerül sor, 
1.4. segédanyagok és az eredmények disszeminációjára kerül sor. 
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei: 2019. december 
31-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások 
dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani. 
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43b. 

KÖFOP-
2.2.6-

VEKOP-
18 

Jogszabályban 
rögzített közadatokat 

tartalmazó 
adatkörök, valamint 
egyéb nyilvántartott 
adatkörök felmérése 
és azok szabályozási 
oldali felülvizsgálata 

Igazságügyi 
Minisztérium és az 

általa vezetett 
konzorcium 

1,00 2019 

1. A projekt célja a közzétételi kötelezettségnek való megfelelés gyakorlati 
megvalósulásának az információ igénylői oldalról történő vizsgálata, az és 
optimalizálási lehetőségek feltárása, továbbá a hozzáférhetőséget javítása. Ennek 
keretében: 
1.1. áttekintésre kerülnek az ágazati jogszabályok és kigyűjtésre kerülnek azon 
rendelkezések, amelyek a közérdekű adatoknak, közérdekből nyilvános adatoknak 
az adott jogszabály címzettjei által megvalósítandó szolgáltatására, illetve 
közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok állam általi nyilvántartása 
vezetésére vonatkoznak, 
1.2. létrejön a jogszabályon alapuló közigazgatási adatkör-nyilvántartás (adatkör-
jegyzék), 
1.3. megvalósul a közérdekű adatok kezelésének megújult rendszere hatósági 
felhasználhatóságának és a kapcsolódó funkciók (adatátadás, elemzések stb.) 
vizsgálata a kiválasztott hatóságok igényeinek felmérésével és a nyilvántartások 
szervezetek közötti átjárhatóságával kapcsolatosan, 
1.4. javaslatcsomag kerül kidolgozásra, 
1.5. pilot modellek készülnek, 
1.6. megvalósul az állampolgárok és civil szféra látókörének szélesítése a projekt 
témájához kapcsolódóan, valamint az információszabadsággal kapcsolatos 
ismeretek és tudatosság növelése. 
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei: 2019. december 
31-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások 
dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani. 

” 
17. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 
a) F:8 mezőjének 2. pontja, 
b) 32j. sora. 
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A miniszterelnök 112/2019. (X. 15.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 21. § (6) bekezdésében és (12) bekezdés d) pontjában foglalt 
jogkörömben eljárva – a Központi Statisztikai Hivatal elnökének javaslatára – 

dr. Bodnár Bencét, a Belügyminisztérium volt helyettes államtitkárát

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátása alól – a  kijelölés visszavonása miatt – felmentem, 
egyidejűleg

dr. Dargay Esztert, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát

– a 2019. október 15-étől 2021. július 31-éig terjedő időtartamra –

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízom.

  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.


	A Kormány 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelete
	a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

	A Kormány 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelete
	a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

	A Kormány 236/2019. (X. 15.) Korm. rendelete
	az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, továbbá az üv

	A belügyminiszter 35/2019. (X. 15.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2020. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

	A belügyminiszter 36/2019. (X. 15.) BM rendelete
	az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről

	A belügyminiszter 37/2019. (X. 15.) BM rendelete
	a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelete
	az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 38/2019. (X. 15.) ITM rendelete
	az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

	A Kormány 1576/2019. (X. 15.) Korm. határozata
	a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

	A Kormány 1577/2019. (X. 15.) Korm. határozata
	egyes beruházások transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozata
	a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló 
Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1579/2019. (X. 15.)  Korm. határozata
	a Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborok infrastrukturális fejlesztéséről és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor teljes körű megújításához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1580/2019. (X. 15.) Korm. határozata
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