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III. Kormányrendeletek

A Kormány 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelete
az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 42–43. és 45–48.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 14. alcím 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. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. elektromos töltőállomás: legalább 2 darab nyilvános töltőberendezést magában foglaló terület, amely 

az  elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tárolójának töltését biztosítja az  elektromobilitás 
felhasználó részére eseti töltés vagy tartós jogviszony keretében;

2. elektromos töltőhely: az  elektromobilitás szolgáltatás igénybevételére a  nyilvános töltőberendezés előtt 
kijelölt hely.

2. Az elektromos töltőberendezés üzemeltetésének engedélyezése

2. § (1) A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) az  elektromos töltőberendezés 
üzemeltetés jogszabályban meghatározott feltételeinek fennállását engedélyben állapítja meg. Az  elektromos 
töltőberendezés üzemeltető a  Hivatal részére legalább a  tervezett üzembe helyezést megelőző 75. napon 
üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújt be a 3. §-ban meghatározott tartalommal.

 (2) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető a Hivatal által kiadott, véglegessé vált üzemeltetési engedély birtokában 
folytathat elektromos töltőberendezés üzemeltetési tevékenységet.

3. §  Az  elektromos töltőberendezés üzemeltetésére vonatkozó engedély iránti kérelemben az  elektromos 
töltőberendezés üzemeltető
a) – természetes személy kérelmező esetén – feltünteti a személyazonosító adatait,
b) – gazdálkodó szervezet kérelmező esetén – nyilatkozik arról, hogy a  kérelmezőt érintően társasági 

formaváltás, átalakulás, változás nincs folyamatban,
c) igazolja az  igazgatási szolgáltatási díjnak a  Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára történt 

befizetését,
d) nyilatkozik arról, hogy az  elektromos töltőberendezés létesítéséhez szükséges, más jogszabályokban előírt 

egyéb engedéllyel rendelkezik,
e) közli a nyilvános töltőberendezés üzembe helyezésének várható időpontját,
f ) igazolja az  üzemeltetni tervezett nyilvános töltőberendezés alkalmasságát az  1.  mellékletben 

meghatározottak szerint.

4. § (1) Ha az üzemeltetési engedély véglegessé válását követően
a) az üzemeltetni tervezett elektromos töltőberendezések számában bekövetkező változás eléri a 20 darabot,
b) az  üzemeltetett elektromos töltőberendezések közül legalább 20 darab berendezés típusában történik 

változás,
c) változik az elektromobilitás szolgáltató személye, vagy
d) az elektromos töltőberendezés üzemeltető adataiban változás következik be,
az elektromos töltőberendezés üzemeltető az üzemeltetési engedély módosítását kérelmezi.
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 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt bármely változás esetén az  üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelmet 
az elektromos töltőberendezés üzemeltető a tervezett változást megelőzően legalább 75 nappal nyújtja be a Hivatal 
részére.

 (3) Az  üzemeltetési engedély tartalmának az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérő bármely változása esetén 
az  elektromos töltőberendezés üzemeltető a  változás tekintetében adatszolgáltatást teljesít a  Hivatal részére 
a változás beálltát követő 30 napon belül.

 (4) Ha az elektromos töltőberendezés üzemeltető az üzemeltetési engedély véglegessé válásától számított 18 hónapon 
belül nem helyezi üzembe az  elektromos töltőberendezést, az  üzemeltetési engedély az  üzembe nem helyezett 
elektromos töltőberendezés helyszínére vonatkozóan hatályát veszti.

5. §  Az  elektromos töltőberendezés üzemeltető az  üzemeltetés beszüntetésének tervezett időpontját megelőzően 
legalább 75 nappal az üzemeltetési engedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be a Hivatalhoz.

3. Az elektromos töltőberendezés üzemeltető feladatai

6. § (1) Az  elektromos töltőberendezés üzemeltető folyamatos üzemeltetést biztosít a  nyilvános töltőberendezés 
rendelkezésre állási ideje alatt.

 (2) A  nyilvános töltőberendezés üzemeltetésével kapcsolatban elvárt műszaki rendelkezésre állás éves szinten 
az  elektromos töltőberendezés fizikai elérhetőségét biztosító nyitvatartási idő legalább 90%-a, kivéve 
az elháríthatatlan külső ok esetét (vis maior).

7. § (1) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető üzemeltetési feladatai keretében
a) az  elektromobilitás szolgáltató számára biztosítja az  elektromobilitás szolgáltatás és az  eseti töltés 

megkülönböztetésmentes nyújtásának műszaki feltételeit a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Kkt.) 45/C. § (6) bekezdésében foglalt esetben,

b) biztosítja és fenntartja az üzemeltetésében álló elektromos töltőberendezések rendeltetésszerű, biztonságos 
üzemének és működőképességének műszaki feltételeit, valamint a  folyamatos üzemeltetést a  6.  § 
(2) bekezdésében meghatározott rendelkezésre állási idő alatt,

c) elvégzi az  elektromos töltőberendezést érintő időszakos vizsgálati, karbantartási, javítási, felújítási, 
üzemzavar-elhárítási munkákat,

d) intézkedést kezdeményez az  elektromos töltőberendezés rendeltetésszerű működését befolyásoló 
üzemzavarok, meghibásodások elhárítása érdekében,

e) biztosítja az elektromobilitás felhasználó azonosításához szükséges műszaki feltételeket,
f ) biztosítja a mérési, mennyiségi és elszámolási adatgyűjtést és -kezelést,
g) biztosítja a villamos energia töltésenkénti hiteles mérésének műszaki feltételeit,
h) zárt elszámolási rendszerből továbbítja az elszámoláshoz szükséges adatokat az elektromobilitás szolgáltató 

részére a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben,
i) biztosítja az  elektromos töltőberendezés közcélú elosztó hálózathoz történő csatlakozását, a  villamos 

energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a  továbbiakban: Vet.) 3.  § 18.  pontja szerinti felhasználói 
berendezésen keresztül történő csatlakozását vagy a  Vet. 39.  § (1)  bekezdés d)  pontja alapján létesített 
magánvezetéken keresztül történő csatlakozását,

j) beszerzi az elektromos meghajtású jármű töltéséhez szükséges villamos energiát,
k) felel az  üzemeltetési feladatai nyújtása körében az  elektromobilitás szolgáltatónak esetlegesen okozott 

károkért,
l) ellátja a 6. alcímben meghatározott üzemeltetési elszámolási feladatokat.

 (2) Az  üzemeltetési engedélyben meghatározott nyilvános töltőberendezés üzemeltetésére irányuló tevékenységek 
közül kizárólag az (1) bekezdés c), j) és l) pontjában foglalt tevékenységek ellátása érdekében köthet az elektromos 
töltőberendezés üzemeltető szerződést harmadik féllel. A  szerződéskötésre a  Hivatal előzetes tájékoztatását 
követően kerülhet sor.

 (3) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető az elektromobilitás szolgáltatási feladatai keretében
a) tartós vagy eseti jogviszony keretében elektromobilitás szolgáltatást nyújt az  elektromobilitás felhasználók 

számára;
b) biztosítja, hogy az  elektromobilitás felhasználók az  elektromobilitás szolgáltatást eseti töltés keretében is 

igénybe vehessék az ellenérték egyidejű megfizetése ellenében;
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c) felel az  elektromobilitás szolgáltatás nyújtása körében az  elektromobilitás felhasználónak esetlegesen 
okozott károkért, azzal, hogy amennyiben a  károkozás nem az  elektromos töltőberendezés üzemeltető 
elektromobilitás szolgáltatási tevékenységére vezethető vissza, az  elektromobilitás felhasználóval szembeni 
helytállási kötelezettség az  elektromos töltőberendezés üzemeltetőnek a  polgári jog általános szabályai 
szerinti további igényérvényesítését nem korlátozza;

d) az  elektromobilitás felhasználó számára az  elektromobilitás szolgáltatás részét képező további kiegészítő 
szolgáltatásokat – időpontfoglalási, parkolási és egyéb szolgáltatások – nyújthat;

e) az  eseti töltés keretében igénybe vehető elektromobilitás szolgáltatásért fizetendő ellenértéket közzéteszi 
az elektronikus felületén, applikációján és az elektromos töltőberendezéseken is jól látható módon elhelyezi;

f ) nyitvatartási időben a 6. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezésre állási idő alatt elérhető telefonos 
vagy személyes ügyfélszolgálatot biztosít az elektromobilitás felhasználók részére;

g) ellátja a 6. alcímben meghatározott elektromobilitás szolgáltatási elszámolási feladatokat.
 (4) Az  üzemeltetési engedélyben foglalt elektromobilitás szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységek közül 

kizárólag a  (3)  bekezdés d), f ) és g)  pontjában foglalt tevékenységek ellátása érdekében köthet az  elektromos 
töltőberendezés üzemeltető szerződést harmadik féllel. A  szerződéskötésre a  Hivatal előzetes tájékoztatását 
követően kerülhet sor.

 (5) A  (2) és (4)  bekezdésben meghatározott esetekben az  elektromos töltőberendezés üzemeltető úgy felel 
a  jogszabályokban és az  üzemeltetési engedélyben meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az  adott 
tevékenységet maga végezte volna.

 (6) Ha az elektromos töltőberendezés nem rendelkezik külön közcélú hálózati csatlakozási ponttal, a villamos energiát 
a hálózati csatlakozási pontra vonatkozó hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkező rendszerhasználó biztosítja. 
Ebben az  esetben az  elektromos töltőberendezések külön áramköri védelemmel biztosított betáplálási pontján 
a felhasznált villamos energiát külön – hiteles mérőeszközzel – szükséges mérni.

4. Az elektromobilitás szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység bejelentése

8. § (1) Az  elektromobilitás szolgáltató az  elektromobilitás szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló szándékát 
a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 75 nappal bejelenti a Hivatalnak.

 (2) Ha a  bejelentés megfelel a  Kkt. 45/A–45/E.  §-ában, valamint az  e  rendeletben meghatározott követelményeknek, 
a Hivatal
a) az elektromobilitás szolgáltatót,
b) a  nyilvános töltőberendezésekhez kapcsolt elektromobilitás szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet 

és
c) a 9. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott adatokat
nyilvántartásba veszi.

9. § (1) A 8. § (1) bekezdése szerinti bejelentésben az elektromobilitás szolgáltató
a) – természetes személy bejelentő esetén – feltünteti a személyazonosító adatait;
b) – gazdálkodó szervezet bejelentő esetén – nyilatkozik arról, hogy a  kérelmezőt érintően társasági 

formaváltás, átalakulás, változás nincs folyamatban;
c) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF);
d) igazolja az  igazgatási szolgáltatási díjnak a  Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára történt 

befizetését;
e) igazolja – a  Kkt. 45/C.  § (6)  bekezdése szerinti esetben – az  elektromos töltőberendezés üzemeltetővel 

az  elektromobilitási szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony fennállását, továbbá, hogy az  eseti töltés 
biztosítására vonatkozó feladatot átvállalta-e;

f ) közli az elektromobilitás szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység folytatása keretében az e) pont szerinti 
szerződéssel érintett nyilvános töltőberendezések műszaki azonosító adatait:
fa) elektromos töltőpontok száma, típusa, teljesítménye,
fb) az elektromos töltőberendezések csatlakozóinak típusa, darabszáma,
fc) elektromobilitás szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység folytatásának helye (GPS koordináták, 

cím, ingatlan helyrajzi száma).
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 (2) Az elektromobilitás szolgáltató az elektromobilitás szolgáltatás tevékenységgel való felhagyás tervezett időpontját 
legalább 75 nappal megelőzően bejelenti a  Hivatalnak. A  Hivatal a  bejelentés alapján törli az  elektromobilitás 
szolgáltatót a nyilvántartásából.

 (3) A  Hivatal a  bejelentési kötelezettség teljesítéséhez kötött tevékenységek végzésének alapjául szolgáló feltételek 
fennállását rendszeresen hivatalból felülvizsgálja.

10. §  Ha az  elektromobilitás szolgáltató által bejelentett adatokban változás történik, a  változásról az  elektromobilitás 
szolgáltató a Hivatalt 30 napon belül értesíti.

5. Az elektromobilitás szolgáltató feladatai

11. § (1) Az elektromobilitás szolgáltató az elektromobilitás szolgáltatás nyújtása keretében szerződést köt
a) az elektromos töltőberendezés üzemeltetővel a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben;
b) az elektromobilitás felhasználóval.

 (2) Az  elektromobilitás szolgáltató által nyújtott elektromobilitás szolgáltatásra a  7.  § (3)  bekezdésében 
foglaltak irányadóak azzal, hogy az  elektromobilitás szolgáltató a  Kkt. 45/C.  § (6)  bekezdése szerinti esetben 
az  elektromobilitás felhasználó nyilvános töltőberendezéshez való folyamatos hozzáférését az  elektromos 
töltőberendezés üzemeltető útján – az elektromos töltőberendezés üzemeltetővel együttműködve – biztosítja.

6. Az elszámolás szabályai

12. § (1) Az  elektromos meghajtású jármű töltésenkénti elszámolásának számlázási feladatait az  elektromobilitás 
szolgáltatást nyújtó elektromos töltőberendezés üzemeltető, valamint – a  Kkt. 45/C.  § (6)  bekezdése szerinti 
esetben  – az  elektromobilitás szolgáltató végzi. A  számla tartalmazza az  elszámolás egységárát, az  elektromos 
meghajtású jármű akkumulátorának feltöltéséhez felhasznált villamos energia mennyiségét (kWh) és 
az elektromobilitás felhasználó által igénybe vett elektromobilitás szolgáltatás fizetendő ellenértékét.

 (2) Az  elektromobilitás szolgáltatást nyújtó elektromos töltőberendezés üzemeltető, valamint – a  Kkt. 45/C.  § 
(6) bekezdése szerinti esetben – az elektromobilitás szolgáltató biztosítja az elektromobilitás felhasználóval történő 
elszámoláshoz szükséges informatikai és számlázási feltételeket.

13. § (1) Az  elektromobilitás szolgáltató és az  elektromos töltőberendezés üzemeltető az  egymás közötti elszámolás 
feltételeit megállapodás keretében rendezik.

 (2) A Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben
a) az eseti töltés során az elektromos töltőberendezés üzemeltető a számlázás alapjául szolgáló adatokat azok 

rendelkezésre állását követően azonnal továbbítja a  vele szerződéses jogviszonyban álló elektromobilitás 
szolgáltató részére;

b) a tartós jogviszony esetén az elektromos töltőberendezés üzemeltető a számlázás alapjául szolgáló adatokat 
azok rendelkezésre állásától számított legkésőbb 24 órán belül továbbítja az  érintett elektromobilitás 
felhasználóval jogviszonyban álló elektromobilitás szolgáltató részére.

14. § (1) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető az elektromobilitás szolgáltató részére számlát állít ki, amely tartalmazza 
az  elektromobilitás szolgáltatás keretében felhasznált villamos energia árát és mennyiségét, továbbá a  villamos 
energia beszerzéséhez és az elektromos töltőberendezés üzemeltetéshez kapcsolódó díjakat és költségeket.

 (2) Az  elektromos töltőberendezés üzemeltető és az  elektromobilitás szolgáltató csak valós adatok felhasználásával 
állíthat ki számlát.

15. §  Az  elektromos töltőberendezés üzemeltető biztosítja az  elektromobilitás szolgáltatáshoz igénybe vett villamos 
energia mennyiségi mérését és az elszámoláshoz szükséges adatokat.



7144	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2019.	évi	171.	szám	

7. A Hivatal által kiszabható bírság mértéke és megfizetésének módja

16. § (1) A Kkt. 45/E. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiszabható bírság felső határa a következő összegek közül a magasabb:
a) a  bejelentéshez kötött elektromobilitás szolgáltatási és az  üzemeltetési engedélyhez kötött elektromos 

töltőberendezés üzemeltetési tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a, 
vagy

b) 100 millió forint.
 (2) A bírságot a Hivatal – a bírságot kiszabó határozatban megjelölt – pénzforgalmi számlájára történő átutalással kell 

megfizetni.

8. Adatszolgáltatási kötelezettség

17. § (1) Az  engedélyköteles és bejelentés-köteles tevékenységet folytató személyek a  Hivatal által az  elektromos 
töltőberendezés üzemeltetési és elektromobilitás szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos rendszeres és rendkívüli 
adatszolgáltatás keretében bekért, személyes adatnak nem minősülő adatokat a Hivatal honlapján meghatározottak 
szerint teljesítik.

 (2) A  Hivatal az  (1)  bekezdésben foglalt rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás keretében bekért adatokról 
összefoglaló jelentést készít, amelyet minden év március 1. napjáig megküld az energiapolitikáért felelős miniszter 
és a Központi Statisztikai Hivatal részére. Az összefoglaló jelentés üzleti titkot nem tartalmazhat.

 (3) A Hivatal a honlapján közzéteszi az elektromos töltőberendezés üzemeltetésére és az elektromobilitás szolgáltatásra 
vonatkozó szakmai szabályokat, valamint az (1) bekezdés szerinti – személyes adatnak nem minősülő – adatokat.

9. Az ár meghatározása és az egyes díjtételek fajtái

18. § (1) Az  elektromos töltőberendezés üzemeltető, valamint a  Kkt. 45/C.  § (6)  bekezdése szerinti esetben 
az  elektromobilitás szolgáltató az  elektromobilitás szolgáltatás ellenértékét észszerű, könnyen és egyértelműen 
összehasonlítható, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon, a következők alapján határozza meg:
a) az  elektromos töltőberendezés fajtájának („AC-váltóáramú” vagy „DC-egyenáramú” megjelölés) 

és az  elektromos töltőberendezés kW-ban meghatározott teljesítményének feltüntetése mellett, 
az  elektromobilitás szolgáltatás ideje alatt percenként (Ft/perc) vagy kilowattóránként (Ft/kWh), valamint 
ezek együttes alkalmazásával, vagy ezektől eltérő további – az  átláthatóság és összehasonlíthatóság 
feltételeinek megfelelő – árképzési forma alkalmazásával;

b) az elektromobilitás szolgáltatás igénybevétele nélkül az elektromos töltőhely foglalására vonatkozó türelmi 
idő hossza percben, valamint az ezen időszak alatt fizetendő díj percenként (Ft/perc).

 (2) Az  elektromobilitás szolgáltatás igénybevételét és a  türelmi idő elteltét követően, valamint az  elektromobilitás 
szolgáltatás igénybevétele nélkül történő jogosulatlan elektromos töltőhelyfoglalás esetén az  elektromobilitás 
szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint járhat el.

10. Az elektromobilitás felhasználók tájékoztatása

19. § (1) Az  elektromobilitás szolgáltatást nyújtó elektromos töltőberendezés üzemeltető, valamint a  Kkt. 45/C.  § 
(6)  bekezdése szerinti esetben az  elektromobilitás szolgáltató köteles közzétenni saját honlapján, valamint saját 
applikációján keresztül
a) az ÁSZF-jét;
b) az ÁSZF szerint meghirdetett díjcsomagok és az eseti töltés keretében történő igénybevétel esetén fizetendő 

elektromobilitás szolgáltatás ellenértékét;
c) az elektromobilitás felhasználó számára hozzáférhető nyilvános töltőberendezések földrajzi elhelyezkedésére 

vonatkozó adatokat;
d) az  elektromobilitás felhasználó számára hozzáférhető nyilvános töltőberendezések valós idejű 

hozzáférhetőségére vonatkozó adatokat;
e) a  nyilvános töltőberendezés teljesítményére és típusára, valamint a  töltőcsatlakozók típusaira vonatkozó 

adatokat; valamint
f ) a hiteles mérést biztosító mérőeszköz hitelesítési időpontjának lejártát.
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 (2) Az  elektromobilitás töltőberendezés üzemeltető, valamint a  Kkt. 45/C.  § (6)  bekezdése szerinti esetben 
az elektromobilitás szolgáltató jól látható módon feltünteti az elektromos töltőberendezésen az eseti töltés esetén 
fizetendő elektromobilitás szolgáltatás ellenértékét és az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatokat.

20. §  Az  elektromos autók töltési infrastruktúrájánál alkalmazandó jelölésekről rendelkező szabványnak való 
megfelelőségére vonatkozó címkézési rendelkezésen alapuló tájékoztatást jól látható módon köteles elhelyezni:
a) az elektromos meghajtású jármű gyártója az elektromos járművek használati útmutatójában, az elektromos 

meghajtású járművek csatlakozó aljzatán, csatlakozóján;
b) az elektromos meghajtású jármű kereskedője az elektromosgépjármű-kereskedésekben; valamint
c) az elektromos töltőberendezés üzemeltetője az elektromos töltőponton, az elektromos töltőberendezéseken 

és ezek töltőpisztolyain vagy foglalatain.

11. Hatályba léptető rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) A 16. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 20. § 2021. március 20-án lép hatályba.

12. Átmeneti rendelkezések

22. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő engedélyezési és bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos 
hatósági ügyekben a  Hivatal az  engedélyezési kérelem benyújtásakor és a  bejelentési kötelezettség teljesítésekor 
hatályban volt jogszabályok alapján jár el.

 (2) 2019. december 31-éig szankció nem alkalmazható a 7. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak nem teljesítése esetén.
 (3) A 7. § (3) bekezdés e) és f ) pontjában szereplő előírásokat 2019. december 31-éig nem kötelező alkalmazni.
 (4) A  7.  § (1)  bekezdés e), f ) és l)  pontjában, a  12.  §-ban és a  19.  §-ban szereplő előírásokat 2020. június 30-áig nem 

kötelező alkalmazni.
 (5) E  rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott üzemeltetési engedély esetében az  elektromos töltőberendezés 

üzemeltető 2020. január 1-jéig nyilatkozattal igazolja az  elektromobilitás szolgáltató személyét a  Hivatal részére 
nyújtott adatszolgáltatás keretében.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. § (1) Ez  a  rendelet az  alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

24. §  E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

14. Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló  
443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Az  elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló 443/2017. (XII. 27.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § A  Társaság elektromobilitás elterjedését elősegítő feladatai körében látja el az  általa kiépített 
töltőinfrastruktúra rendeltetésszerű fenntartását és üzemeltetését.”

26. §  Az R.
a) 3.  § b)  pontjában az „az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI.  29.) 

Korm. rendelet 1.  § 1.  pontja” szövegrész helyébe az  „a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Kkt.) 45/B. § 1. pontja” szöveg,
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b) 3.  § c)  pontjában az „az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI. 29.) 
Korm. rendelet 1. § 2. pontja” szövegrész helyébe az „a Kkt. 45/B. § 2. pontja” szöveg

lép.

27. §  Hatályát veszti az R. 2. § b) és d) pontja.

15. Hatályon kívül helyező rendelkezések

28. §  Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
a) „Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély” alcíme és
b) 27. számú melléklete.

29. §  Hatályát veszti az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelethez

A nyilvános töltőberendezések alkalmasságának igazolásához szükséges paraméterek

 1. Elektromos töltőpontok száma;
 2. elektromos töltőpontok típusa;
 3. elektromos töltőpontok teljesítménye, az elektromos töltőberendezések csatlakozóinak típusa, darabszáma;
 4. elektromobilitás szolgáltató személye;
 5. üzemeltetés helye (GPS koordináták, cím, ingatlan helyrajzi száma);
 6. a nyilvános töltőberendezések működtetéséhez szükséges csatlakozási teljesítmény;
 7. a kérelemben megjelölt nyilvános töltőberendezés, a  vonatkozó műszaki és biztonsági előírásoknak 

megfelelő, az  elektromos jármű töltésére használt villamos energia töltésenként történő hiteles mérésére 
alkalmas, valamint – ha a  kérelemben a  kérelmező ezt megjelölte – a  műszaki, biztonsági előírásoknak 
megfelelő akkumulátorok száma, típusa;

 8. az elektromos töltőpont vonatkozásában, hogy
8.1. a váltakozó áramú töltésre képes, normál teljesítményű (legfeljebb 22 kW teljesítményű) töltőpont 

legalább egy, az EN 62196-2 szabvány szerinti 2. típusú (Type 2) csatlakozóaljzattal rendelkezik;
8.2. a  váltakozó áramú töltésre képes, nagy teljesítményű töltőpont legalább egy, az  EN 62196-2 

szabvány szerinti 2. típusú (Type 2) csatlakozóval rendelkezik;
8.3. az  egyenáramú töltésre képes töltőberendezés legalább egy, az  EN 62196-3 szabvány szerinti 

kombinált Combo 2 (CCS-Type 2) típusú csatlakozóval ellátott normál vagy nagy teljesítményű 
töltőponttal rendelkezik;

8.4. a  kizárólag „Type 4 (CHAdeMO)” típusú csatlakozóval ellátott töltőponttal rendelkező 
töltőberendezés, továbbá kizárólag Tesla Supercharger csatlakozóval ellátott töltőponttal 
rendelkező töltőberendezés esetén elektromos töltőállomásonként legalább egy olyan elektromos 
töltőberendezés üzemel, amelyik az EN 62196-3 szabvány szerinti kombinált Combo 2 (CCS-Type 2) 
típusú csatlakozóval rendelkezik;

 9. a nyilvános töltőberendezés a  felhasználók azonosítására szolgáló rendszerrel és távoli elérést biztosító 
adatkommunikációs modullal van ellátva;

10. a nyilvános töltőberendezés az  adatkommunikációs modul meghibásodása vagy az  adatkapcsolat 
megszűnése esetén képes a töltési tranzakciók adatainak megőrzésére (offline működés);

11. az üzemeltetési tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi, valamint 
pénzügyi erőforrásokkal való rendelkezés, így különösen, hogy a kérelmező rendelkezik:
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11.1. a  Kkt. 45/C.  § (6)  bekezdése szerinti esetben az  elszámolási adatok gyűjtéséhez szükséges 
informatikai rendszerrel, és az  összegyűjtött elszámolási adatokat az  elektromobilitás szolgáltató 
részére továbbítani képes;

11.2. a  11.1.  alpont szerinti elszámolási rendszer folyamatos üzemeltetését biztosító eszközökkel és 
személyzettel;

11.3. a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben az elektromobilitás szolgáltatóval létrejött szerződéssel;
12. ha az  elektromos töltőberendezés üzemeltető az  általa üzemeltetett elektromos töltőberendezésen 

elektromobilitás szolgáltatási tevékenységet is nyújt, a 9. § (1) bekezdésében foglaltak.

A Kormány 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelete
az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3., a 6. és a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1a) és 
(1e) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat 
A:28 mezőjében az „Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés esetén a tervezői művezető” szövegrész helyébe 
a „Jogszabályban előírt kötelezettség esetén a tervezői művezetés” szöveg lép.

2. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdés h) pontjában, valamint 3. § (4) bekezdés h) pontjában az „a bejelentéstől eltérően” szövegrész helyébe 
az  „– a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 
a bejelentéstől eltérően” szöveg lép.

3. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]
„m) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
ma) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1.  § (2)  bekezdése szerinti, az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett 



7148	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2019.	évi	171.	szám	

bejelentés esetén az  elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a  készenlétbe helyezett elektronikus 
építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,
mb) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész 
tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a 155/2016. 
(VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval és
mc) az  igénylőnek az  egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint 
az  építési tevékenységet megkezdheti és a  hitelintézet részére benyújtott mb)  alpont szerinti dokumentumok 
megegyeznek az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, 
illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal.”

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 3.  § 
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az  általános építmények körében, ha az  építtető nem az  építési tevékenységgel érintett telek, építmény 
vagy építményrész kizárólagos tulajdonosa, a  kivitelezési szerződés mellékletét képezi az  a  teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt nyilatkozat, amelyben a telek, építmény, építményrész tulajdonosa, társtulajdonosa az építési 
munkaterület átadás-átvételét tudomásul veszi.”

5. §  Az R4. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy 
a Ptk. szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti
a) szakirányú szakképesítés nélkül,
aa) ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez nem kell kivitelezési dokumentáció, vagy
ab) kivitelezési dokumentációhoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében a  vállalkozó kivitelező 
jóváhagyásával, felügyeletével,
b) szakirányú szakképesítéssel azt a szakmunkát vagy munkafázist, amelyre a szakképesítése kiterjed,
a szakmai szabályok betartása mellett.”

6. §  Az R4. 22. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  Étv. 33/A.  §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység kivitelezési 
dokumentációja legalább a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentáció.”

7. §  Az R4.
a) 5.  § (5b)  bekezdés b)  pontjában a  „meghatározott kötelező felelősségbiztosítással” szövegrész helyébe 

a „meghatározott esetben a kötelező felelősségbiztosítással” szöveg,
b) 22.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „része” szövegrész helyébe az  „– az  (1a)  bekezdés szerinti 

kivitelezési tevékenység kivételével – része” szöveg,
c) 24. § (1) bekezdésében a „végzéséről” szövegrész helyébe a „végzéséről – a  lakóépület építésének egyszerű 

bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel –” szöveg,
d) 24/B. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a 

szerinti egyszerű bejelentéshez” szövegrész helyébe az „e-építési napló vezetéséhez” szöveg,
e) 24/B.  § (6)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában az „egyszerű bejelentéshez” szövegrész helyébe az „egyszerű 

bejelentéshez és e-építési napló vezetéséhez” szöveg
lép.

5. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 39. § (8) bekezdés a) pont aa) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
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[A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell
(papír alapon vezetett építési napló esetében)]
„aa) a  fővállalkozó kivitelezőnek az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Épkiv.) 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatát,”

9. § (1) Az R5. 40. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy)
„f ) az Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozat rendelkezésre áll-e,”

 (2) Az R5. 40. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az  építmény az  OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és 
biztonságos használat követelményeinek, az  építési engedélynek és a  hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott 
építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és)
„c) a (2) bekezdés f ) pontja szerinti dokumentum rendelkezésre áll,”

 (3) Az R5. 40. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély megadását csak akkor tagadhatja meg, és az építmény használatát 
csak akkor tilthatja meg, ha)
„e) a (2) bekezdés f ) pontja szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, vagy”

10. § (1) Az R5. 54. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető)
„b) a fővállalkozó kivitelezőnek az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatának megtételét követően,”
(nyújtja be az építésügyi hatósághoz.)

 (2) Az R5. 54. § (3a) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy]
„e) rendelkezésre áll-e az Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozat,”

 (3) Az R5. 54. § (6) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatóság az  eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a  használatbavétel tudomásulvételét 
megtagadja, és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha)
„f ) az  Épkiv. 14.  §-a szerinti nyilatkozat nem áll rendelkezésre, vagy a  nyilatkozat tartalma nem felel meg 
a valóságnak.”

11. §  Az R5. a következő 77/C. §-sal egészül ki:
„77/C.  § E  rendeletnek az  egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr5.)
a) módosított 39. § (4) bekezdését, 40. § (3) bekezdés c) pontját, 40. § (5) bekezdés e) pontját, 54. § (1a) bekezdés 
b)  pontját, 54.  § (3a)  bekezdés e)  pontját, valamint 54.  § (6)  bekezdés f )  pontját a  Mód. Kr5. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 40. § (2) bekezdés g) pontját a Mód. Kr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben 
sem kell alkalmazni.”

12. §  Az R5.
a) 39.  § (5)  bekezdésében az  „ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező” szövegrész helyébe  

az „az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező” szöveg,
b) 40. § (5) bekezdés f ) pontjában a „tér” szövegrész helyébe a „tért” szöveg,
c) 54.  § (2)  bekezdésében az  „ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező” szövegrész helyébe  

az „az ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisában változást eredményező” szöveg,
d) 65.  § (1)  bekezdés g)  pont gb)  alpontjában a  „meghaladó” szövegrész helyébe a  „meghaladó, 

2019. október 24. előtt bejelentett” szöveg,
e) 67.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „meghatározott jellemzőitől eltérően” szövegrész helyébe 

a „meghatározottaktól eltérően” szöveg,
f ) 1. melléklet 31. pontjában a „legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő 

felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.” szövegrész helyébe a „pince építése, bővítése, 
melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 20 m3 légteret és a 2,0 m mélységet” szöveg

lép.
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13. §  Hatályát veszti az R5.
a) 39. § (4) bekezdésében az „az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását 

követően,” szövegrész,
b) 40. § (2) bekezdés g) pontja.

6. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R6.) 43. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„t) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
ta) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1.  § (2)  bekezdése szerinti, az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett 
bejelentés esetén az  elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a  készenlétbe helyezett elektronikus 
építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,
tb) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész 
tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a 155/2016. 
(VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval, és
tc) az  igénylőnek az  egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint 
az  építési tevékenységet megkezdheti, és a  hitelintézet részére benyújtott tb)  alpont szerinti dokumentumok 
megegyeznek az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, 
illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,”

15. §  Az R6.
a) 18.  § (1)  bekezdésében az „építésügyi hatóság által kiállított” szövegrész helyébe az „építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított” szöveg,
b) 18.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „építésügyi hatóság által kiállított” szövegrész helyébe az „építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt 
tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított” szöveg

lép.

16. §  Hatályát veszti az R6. 72. § (11a) bekezdésében az „az építésügyi hatóság által kiállított igazolással vagy” szövegrész.

7. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. 
(II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„22. az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
a) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdése 
szerinti, az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által 
előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az  elektronikus építési napló 
üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,
b) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész 
tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a lakóépület 
építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1.  melléklete szerinti munkarészekből 
álló egyszerű bejelentési dokumentációval, és
c) az  igénylőnek az  egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint 
az  építési tevékenységet megkezdheti és a  hitelintézet részére benyújtott, b)  pont szerinti dokumentumok 
megegyeznek az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, 
illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,”
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8. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § 
(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  építtető az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a  kivitelezés tervezett megkezdése előtt 
tizenöt nappal bejelenti (a  továbbiakban: bejelentés) az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) kérelem benyújtására vonatkozó szabályai szerint az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren (ÉTDR) keresztül az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott elsőfokú építésfelügyeleti 
hatóságnak (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság).
(1b) A bejelentés tartalmazza
a) az építtető nevét és lakcímét, szervezet esetén a megnevezését és székhelyét, képviselő esetén az azonosításához 
szükséges adatot és elérhetőségét,
b) az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó 
valamennyi telek helyrajzi számát,
c) a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását, a  számított építményértéket az építésügyi bírság megállapításának 
részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint meghatározva,
d) az  építészeti-műszaki tervező – beleértve a  szakági tervezőt is – nevét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki 
bejegyzésének számát,
e) a bejelentéshez csatolt mellékletek felsorolását,
f ) az építtető aláírását, amennyiben azt meghatalmazott útján, kormányablakon vagy az építésfelügyeleti hatóságon 
keresztül nyújtja be.
(1c) A bejelentéshez csatolni kell
a) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentációt,
b) ha az  építési tevékenységet a  természetes személy saját lakhatásának biztosítása céljából kívánja végezni, 
az építtető teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy természetes személy és 
az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.”

19. §  Az R8. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy az egyszerű bejelentés tartalma megfelel-e az 1. §-ban foglaltaknak. 
Amennyiben a bejelentés hiányos, úgy az építésfelügyeleti hatóság nyolc napon belül tájékoztatja az építtetőt vagy 
képviselőjét
a) arról, hogy a hiányos bejelentés nem minősül egyszerű bejelentésnek,
b) az építési tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről, valamint
c) a bejelentés vagy melléklete hiányairól.”

20. §  Az R8. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Amennyiben az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet nem természetes személy és nem saját 
lakhatásának biztosítása céljából végzi, az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.
(1a) Az  építtető és az  építész tervező a  kötelező tervezői művezetés feltételeit a  tervezési szerződésben rögzíti. 
A tervezői művezető – a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint – az építési folyamatot a helyszínen legalább hat 
alkalommal figyelemmel kíséri, és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz.”

21. §  Az R8. 4. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az egyszerű bejelentés a saját lakhatás biztosítása céljából valósul meg, akkor az építési tevékenység
a) építési napló vezetése és az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentése,
b) tervezői művezetés, valamint
c) tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás
nélkül végezhető.
(4) Ha az  építtető a  (3)  bekezdéstől eltérően az  elektronikus építési napló vezetése mellett dönt, akkor 
a naplóvezetésre vonatkozó szabályokat be kell tartani.
(5) A  (3) bekezdés szerinti kivitelezési tevékenység esetén az építtető személyében történő változást az ÉTDR-ben 
az építésfelügyeleti hatósághoz be kell jelenteni.
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(6) Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezéséhez fel kell tölteni
a) a 6/E. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint
b) a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolást.”

22. §  Az R8. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  fennmaradási és továbbépítési engedéllyel megvalósuló lakóépületre az  R. szabályai szerint 
használatbavételi engedély iránti kérelmet vagy használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet kell 
benyújtani.”

23. § (1) Az R8. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor
a) ha a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, igazolni kell a díj megfizetését,
b) mellékelni kell az R. 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot,
c) mellékelni kell az energetikai tanúsítványt, valamint
d) ha a kivitelezési tevékenység a 4. § (3) bekezdése szerint valósult meg, mellékelni kell
da) a fővállalkozó kivitelezőnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott 
tartalmú nyilatkozatát, vagy – ha a  kivitelezési tevékenységbe az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
kormányrendelet szerint fővállalkozó kivitelezőt nem kellett bevonni – a  szakirányú szakképesítéssel rendelkező 
személynek vagy személyeknek e nyilatkozattal megegyező tartalmú nyilatkozatát és szakirányú szakképesítésének 
igazolását, és
db) a megvalósulási dokumentációt, ha az egyszerű bejelentési dokumentációtól a kivitelezési tevékenység során 
eltértek.”

 (2) Az R8. 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  hatósági bizonyítvány kiadása előtt az  építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a  (2)  bekezdésben foglaltak 
meglétét, valamint elektronikus építési napló vezetése esetén meggyőződik arról, hogy az (1) bekezdésben foglalt 
nyilatkozat megtétele megtörtént.”

24. §  Az R8. a következő 7/C. §-sal egészül ki:
„7/C.  § (1) Az  egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Módr2.) hatálybalépése előtt indult 
ügyekben e  rendeletnek a  Módr2.-vel módosított vagy megállapított rendelkezései – a  (2)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – nem alkalmazhatók.
(2) E rendeletnek a Módr2.-vel módosított 6. § (2a) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

25. §  Az R8. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

26. §  Az R8.
a) 1.  § (2)  bekezdésében az „Az elektronikus építési napló üzemeltetője a  készenlétbe helyezett elektronikus 

építési napló adatainak feltüntetésével” szövegrész helyébe az „A bejelentésről és az  építtető személyében 
bekövetkezett jogutódlás bejelentéséről az ÉTDR” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés
ba) a) pontjában a „szakmai kamarát” szövegrész helyébe az „építész és mérnöki kamarát” szöveg,
bb) b) pontjában a „jegyzőjét” szövegrész helyébe a „polgármesterét” szöveg,

c) 4.  § (1)  bekezdésében az  „– az  1.  §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentés benyújtását követő naptól 
számított  – tizenöt nap elteltét követően” szövegrész helyébe az  „a (2)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – az  1. §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentés benyújtását követő naptól számított – 
tizenöt nap elteltét és az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követően” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „folytatni,” szövegrész helyébe a „folytatni – a (3) bekezdésben foglalt 
kivétellel –” szöveg,

e) 5.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében az  „építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.)” szövegrész helyébe az „R.” szöveg,

f ) 5.  § (2)  bekezdésében a „fennmaradási engedély birtokában az  e  rendelet szerinti bejelentést követően” 
szövegrész helyébe a „fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában” szöveg,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2019.	évi	171.	szám 7153

g) 5/A.  §-ában a „haladéktalanul fel kell töltenie az  egyszerű bejelentéssel készenlétbe helyezett elektronikus 
építési naplóba az 1. § (1a) bekezdés d) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az ÉTDR-ben haladéktalanul 
be kell jelentenie az építésfelügyeleti hatósághoz a jogutódlást, melyhez csatolnia kell az 1. § (1c) bekezdés 
b) pontja szerinti” szöveg,

h) 6.  § (1)  bekezdésében az  „összesítő lapon tett nyilatkozatát követően az  építési munkaterületet 
–  az  elektronikus építési naplóban igazoltan – visszaadta az  építtetőnek” szövegrész helyébe az  „épület 
felépítésének megtörténtéről az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben 
meghatározott tartalmú nyilatkozatot tett” szöveg,

i) 6.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A hatósági” szövegrész helyébe az „Az építtetőnek a  hatósági” 
szöveg,

j) 6.  § (2b)  bekezdésében a  „kérelemhez” szövegrész helyébe a  „kérelemhez, vagy a  nyilatkozat tartalma 
a valóságnak nem felel meg” szöveg,

k) 6.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „a bejelentéshez tartozó elektronikus építési napló azonosító számát, és 
a 2016. június 30-a előtti bejelentés esetén a bejelentés ÉTDR azonosító és iratazonosító számát” szövegrész 
helyébe az „a bejelentés ÉTDR azonosítóját és iratazonosítóját, 2016. június 30. és 2019. október 23. között 
tett bejelentés esetén a bejelentéshez tartozó elektronikus építési napló azonosító számát” szöveg,

l) 6/A. § (1) bekezdésében a „tekintetében” szövegrész helyébe a „tekintetében, ha azt nem természetes személy 
és nem saját lakhatása céljából végzi” szöveg

lép.

27. §  Hatályát veszti az R8.
a) 2. § (2a) bekezdése,
b) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „személy” szövegrész.

9. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. október 24-én lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 2. § 2019. november 9-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az egyszerű bejelentési dokumentáció munkarészei

 1. Helyszínrajz M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:
a) helyi építési szabályzat szerinti építési hely és építési mód feltüntetése,
b) az építéssel érintett telek és a  közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai az  ingatlan-nyilvántartási 

térképi adatbázis alapján,
c) az építéssel érintett telek és a  közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő építményei, domborzata, 

növényzete,
d) a tervezett épület tetőidommal, csapadékelvezetés módjának feltüntetésével,
e) a tervezett építmények,
f ) a tervezett tereprendezés, térburkolatok és felszíni vízelvezetés,
g) a tervezett és meglévő közműcsatlakozások helye és kapacitása,
h) a tervezett közterület-csatlakozás,
i) az égéstermék-elvezető rendszerek feltüntetése,
j) vízszintes és magassági méretezés.



7154	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2019.	évi	171.	szám	

 2. Alaprajzok M=1:100 méretarányban, amelyek méretekkel ellátva tartalmazzák a következőket:
a) az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,
b) a beépített berendezési tárgyakat,
c) a nyílásokat,
d) az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a  szintáthidalók emelkedési irányát, mindkét végének 

szintmagasságát,
e) a szerkezeti dilatációk helyét,
f ) a földszinti alaprajzon a  csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az  épület körüli járdát, az  előlépcsőt és 

egyéb szerkezeteket,
g) az égéstermék-elvezetőket,
h) az északi irány jelölését, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát,
i) az egyes helyiségek megnevezését, alapterületét és padlóburkolatát,
j) az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzait – a  különböző szintmagasságok egyértelmű 

jelölésével –, amelyek a tervdokumentációban összevonhatóak.

 3. Metszetek M=1:100 méretarányban, a  megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró 
módon felvett metszet, amely tartalmazza a következőket:
a) az elmetszett, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet irányába eső, de a más szerkezetek által 

takart szerkezeteket,
b) zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját,
c) az építményhez csatlakozó véglegesen rendezett terepet és járdát,
d) valamennyi, a metszeten megjelenített szerkezet rétegrendjét,
e) vízszintes és magassági méretezést.

 4. Homlokzatok M=1:100 méretarányban, amelyek tartalmazzák a következőket:
a) a tervezett épület homlokzatait egész telken átmenő terepmetszettel,
b) valamennyi homlokzati anyag megnevezését,
c) a tervezett növényzetet, térburkolatokat,
d) a tervezett tereprendezést,
e) vízszintes és magassági méretezést.

 5. Műszaki leírás
5.1. Építészeti műszaki leírás:

a) tervezői nyilatkozat az alapvető követelményeknek való megfelelőségről,
b) amennyiben nem csak lakás, akkor a további rendeltetések leírása,
c) az építési telek ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagy jogszabály előírásain alapuló 

terheléseinek összefoglalása,
d) beépítési százalék, építmény-, épületmagasság, összes hasznos alapterület,
e) anyagok, színek ismertetése,
f ) leírás a környezethez való illeszkedés bemutatásával,
g) helyiséglista és terület-kimutatás,
h) közműellátás ismertetése,
i) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti 

számított építményérték,
j) aláírólap, amely benyújtható elektronikusan aláírt PDF formátumban, papíralapú formátumban, 

illetve ha információtechnológiai feltételei fennállnak, úgy az  aláíró saját nevében kitöltött és 
saját személyi azonosításával benyújtott elektronikus űrlap útján, továbbá amely tartalmazza 
a következőket:
ja) a telek azonosító adatai,
jb) az építtető neve, szervezet megnevezése,
jc) a  tervezésben részt vett valamennyi tervező neve, tervezői jogosultsági száma és 

a tervező(k) sajátkezű aláírása.
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5.2. Épületgépészeti műszaki leírás, melynek minden esetben része:
a) alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése az  épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és annak 
4. melléklete szerint,

b) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálya 
alá tartozó épületek esetében legalább az  épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.  melléklet 2.  pontjában meghatározott részletezettséggel 
a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítás,

c) az építmény gépészeti kialakítása, vízellátási, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetési, gázellátási 
és égéstermék elvezetési; fűtési és hűtési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatása, 
összefoglalása.

5.3. Épületvillamossági műszaki leírás:
a) épületvillamossági rendszerek összefoglaló leírása,
b) az építmény villamos energiával történő ellátása, erős- és gyengeáramú rendszere, villámvédelem, 

érintés(hiba) védelem és egyéb megvalósítandó villamos rendszerek.
5.4. Tartószerkezeti műszaki leírás:

a) az építmény tartószerkezetének rendszere, az  alkalmazott fesztávok, a  fő teherhordó elemek 
kialakítása, jellemző fő méretei, a  betervezett anyagok, gyártmányok minőségi és teljesítmény-
követelményei, szükség esetén a megvalósíthatóságot biztosító technológiai leírások,

b) meglévő építmény esetén a  tehernövekedéssel érintett függőleges és vízszintes teherhordó 
szerkezetéről, valamint a meglévő teherhordó szerkezetek megfelelőségéről, illetve megerősítésére 
vonatkozó tartószerkezeti megoldások.

 6. Tartószerkezeti terv, zártsorúan vagy ikresen csatlakozó épületek, emeletráépítés, monolit vasbeton szerkezet 
vagy 5,4 métert vagy azt meghaladó támaszközű tartószerkezet esetén, számítással igazolva
a) alapozás, zártsorú és ikres beépítés esetén a  szomszédos, meglévő épületek feltárás útján meghatározott 

alapsíkjának megadása,
b) teherhordó falak és pillérek,
c) monolit és előre gyártott födémek és azok elemei,
d) szintek áthidalására szolgáló szerkezetek.”

A Kormány 245/2019. (X. 22.) Korm. rendelete
az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének 
az NKM Mobilitás Kft. általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 
24/A.  §-a alapján az  e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037  Budapest, 
Montevideo  utca 2/C, cégjegyzékszám: 01-09-281052) 100%-os üzletrészének az  NKM Mobilitás Kft. (székhely: 
1081  Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-09-965868) által történő megszerzését 
–  az  elektromobilitási tevékenység ellátás biztonsága érdekében – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű 
összefonódásnak minősíti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1607/2019. (X. 22.) Korm. határozata
Magyarország miniszterelnöke és Budapest Főváros főpolgármestere között 2018. november 17. napján 
aláírt megállapodás végrehajtásáról

 1. A Kormány
a) áttekintette a Magyarország miniszterelnöke és Budapest Főváros főpolgármestere között 2018. november 17. 

napján aláírt megállapodást, valamint a Budapest Főváros területén állami forrásból megvalósítás alatt álló 
beruházások (a továbbiakban: Beruházások) helyzetét,

b) rögzíti, hogy továbbra is elkötelezett a  Beruházások megvalósítása iránt, azonban ennek feltétele, hogy 
a megvalósítást Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata közötti konszenzus övezze,

c) megállapítja, hogy a  Beruházások megvalósításához elengedhetetlen Budapest Főváros Önkormányzata 
Közgyűlésének egyértelmű álláspontja, hogy mely beruházások megvalósítását támogatja, illetve melyeket 
nem.

 2. A Kormány felhívja az  érintett minisztereket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1.  pont 
c) alpontja szerinti egyértelmű döntéséig a Beruházások tekintetében a jó gazda gondosságával járjanak el.

Felelős: valamennyi érintett miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1608/2019. (X. 22.) Korm. határozata
a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság létrehozásáról és a kapcsolódó kormányzati 
feladatokról

A Kormány
 1. egyetért a  Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (a  továbbiakban: hadosztály-parancsnokság) 

mint Magyarországon települő nemzetközi katonai parancsnokság létrehozásával,
 2. egyetért azzal, hogy a  hadosztály-parancsnokság a  szükséges feltételek elérése esetén az  Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete haderőstruktúrájához történő csatlakoztatásra felajánlásra kerüljön, és felhatalmazza a  honvédelmi 
minisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben az  erre vonatkozó tárgyalásokat 
lefolytassa és a szükséges megállapodásokat megkösse,

 3. egyetért azzal, hogy a  honvédelmi miniszter a  hadosztály-parancsnokság elhelyezésére szolgáló, arra alkalmas, 
a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő földterületet és ingatlanokat 
térítésmentesen biztosítsa a hadosztály-parancsnokság részére.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2019. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozata
az egyes bűnmegelőzési tárgyú kormányhatározatok módosításáról

1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat módosítása

 1.  A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1087/2011. (IV. 12.) 
Korm. határozat] 2. pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) feladatai:]
„n) közreműködik a bűnmegelőzés szakmai törekvései érdekében szükséges és indokolt projekteknek az erre a célra 
rendelkezésre álló forrásokból történő támogatásában;”

 2.  Az 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 2. pontja a következő o) alponttal egészül ki:
[A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) feladatai:]
„o) közreműködik a megyei bűnmegelőzési tanácsok kialakításában, és koordinálja azok működését.”

 3.  Az 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 3. pont d) alpont dj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:
Az NBT további egy-egy tagjára)
„dj) a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára,”
(tesz javaslatot.)

 4.  Az 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja a következő dm)–dp) alponttal egészül ki:
(Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:
Az NBT további egy-egy tagjára)
„dm) a  fővárosi és megyei kormányhivatalok irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium területi 
közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkára,
dn) a  társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős 
helyettes államtitkára,
do) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért felelős helyettes 
államtitkára,
dp) a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára”
(tesz javaslatot.)

 5.  Az 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 3. pont e) alpontja a következő ei) alponttal egészül ki:
(Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:
A Kormány felkéri)
„ei) a Magyar Rektori Konferencia elnökét”
(az NBT további egy-egy tagjára történő javaslat megtételére.)

 6.  Az 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat a következő 13a. ponttal egészül ki:
„13a. A bűnmegelőzés országos napja április 12-e, az NBT létrehozásának a napja.”

 7.  Az 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat
a) 2. pont a) alpontjában a „társadalmi bűnmegelőzés” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzés” szöveg,
b) 2.  pont b)  alpontjában a  „társadalmi bűnmegelőzés” szövegrész helyébe a  „bűnmegelőzés” szöveg és 

a „társadalmi bűnmegelőzést” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzést” szöveg,
c) 2. pont c) alpontjában a „társadalmi bűnmegelőzési” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzési” szöveg,
d) 2. pont e) alpontjában a „társadalmi bűnmegelőzés” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzés” szöveg,
e) 2. pont f ) alpontjában a „társadalmi bűnmegelőzéssel” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzéssel” szöveg,
f ) 2. pont i) alpontjában a „társadalmi bűnmegelőzési” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzési” szöveg,
g) 2.  pont j)  alpontjában a „társadalmi és a  rendészeti bűnmegelőzés” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzés” 

szöveg és a „társadalmi bűnmegelőzés” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzés” szöveg,
h) 2.  pont k)  alpontjában a  „társadalmi bűnmegelőzési” szövegrész helyébe a  „bűnmegelőzési” szöveg és 

a „társadalmi bűnmegelőzés” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzés” szöveg,
i) 2.  pont l)  alpontjában az  „a rendészeti bűnmegelőzés és áldozatsegítés” szövegrész helyébe 

az „az áldozatsegítés” szöveg,
j) 3. pont a) alpontjában a „huszonhárom” szövegrész helyébe a „huszonnyolc” szöveg,
k) 3. pont d) alpont dd) alpontjában a „munkaerőpiaci és képzési” szövegrész helyébe a „foglalkozáspolitikáért 

és vállalati kapcsolatokért” szöveg,
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l) 3.  pont d)  alpont de)  alpontjában a  „rendészeti államtitkára” szövegrész helyébe a  „közbiztonsági 
főigazgatója” szöveg,

m) 11. pontjában a „társadalmi bűnmegelőzés” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzés” szöveg
lép.

2. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 
módosítása

 8.  A  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 9.  Hatályát veszti az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. melléklet
a) „8.1.1. Közösségi rendészet megteremtése” alcíme,
b) „8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel” alcíme,
c) „8.1.3. Külterületeken élő biztonságának fokozása” alcíme,
d) „8.1.4. Vagyonvédelem” alcím „A. A  lopás, a  garázdaság, az  erőszakos jellegű jogsértések, illetve a  trükkös 

csalás bűncselekményeinek visszaszorítása” táblázata,
e) „8.1.4. Vagyonvédelem” alcím „D. Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, teszteléses működtetése” táblázata,
f ) „8.2.1. Gyermek- és ifjúságvédelmi programok az oktatásban” alcíme,
g) „8.2.2. Hasznos szabadidő-eltöltés” alcíme,
h) „8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése” alcíme,
i) „8.2.4. Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és drogprevenció” alcíme,
j) „8.2.5. A média és az internet veszélyei” alcíme,
k) „8.3.1. Az áldozattá válás megelőzése” alcíme,
l) „8.3.2. A másodlagos viktimizáció elkerülése” alcíme,
m) „8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése” alcíme,
n) „8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése” alcíme,
o) „8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel okozott 

kár kompenzálása érdekében” alcíme,
p) „8.5. Horizontális intézkedések” alcím

pa) „A. Látenciában maradt bűncselekmények feltérképezése” táblázata,
pb) „B. Személyi jövedelemadó 1%-a bűnmegelőzésre” táblázata,
pc) „C. Kriminálpolitikai döntéseket megalapozó illetve a  társadalom széles körét foglalkoztató 

kérdésekben rendezvények szervezése, tanulmányok készítése” táblázata,
pd) „D. Részvétel az EUCPN munkájában” táblázata,
pe) „F. Bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése a médiában” táblázata.

3. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évekre szóló intézkedési tervéről szóló  
1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat módosítása

 10.  A  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 11.  Az 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 12.  Hatályát veszti az 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat.

4. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, 
valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018–2019. évekre szóló intézkedési tervéről szóló 
1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat módosítása

 13.  A  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint 
a  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018–2019. évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1838/2017. (XI. 9.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat] 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

 14.  Hatályát veszti az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat.
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5. Záró rendelkezések

 15.  Ez a határozat – a 16. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 16.  A 9., 12. és 14. pont 2019. december 31-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. melléklet „1.2. Készítők” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. Készítők
A bűnmegelőzés új nemzeti stratégiáját a  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) készítette 
elő az  Elnök és a  Titkárság koordinációjával. A  Stratégia megalkotásában szakmai együttműködő partner volt 
az  NBT  –  a  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozatban meghatározott – 
valamennyi tagja, a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság.”

 2.  Az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. melléklet „2.2. A bűnmegelőzés elvi háttere” alcíme helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„2.2. A bűnmegelőzés elvi háttere
A közbiztonság a  társadalom életminőségének a  része, olyan kollektív, értékkel bíró termék, amelynek kialakítása 
és megőrzése közös ügy. A  büntető igazságszolgáltatás önmagában nem elég hatékony a  kriminalitási probléma 
kezelésére, az  önállósult bűnmegelőzési politikával és áldozatpolitikával kiegészített kriminálpolitika az  egyes 
társadalmi feszültségforrások és devianciák – ideértve a bűnözést is – koncentráltabb, s így hatékonyabb kezelését 
jelenti.
Bűnmegelőzés alatt minden olyan intézkedést és beavatkozást értünk, amelynek célja vagy eredménye 
a  bűnözés mennyiségi csökkentése és az  állampolgárok biztonságérzetének javítása, történjék az  a  bűnalkalmak 
csökkentésével, a  bűnözést gerjesztő okok hatásának mérséklésével vagy az  áldozattá válás megelőzésével. 
A  jó bűnmegelőzési politika nem egyetlen dimenzióban – hagyományosan az  elkövetővé válás megelőzésének 
dimenziójában – értelmezi a  prevenciós feladatokat, hanem célba veszi a  bűnelkövetés minden lehetséges 
aspektusát: az elkövetőt, az áldozatot és a bűncselekményi szituációt is.
A komplex bűnmegelőzési megközelítésnek egyszerre kell rövid, közép- és hosszú távon eredményt elérnie, így 
egyaránt feladata lehet egy bűnözési szempontból súlyosan fertőzött terület, például egy közpark környékének 
biztonságosabbá tétele, ahol a  közvilágítás megoldásával, a  környezet rendbetételével rövid időn belül jelentős 
közbiztonsági javulás érhető el, vagy például az  iskolai erőszak visszaszorítása, amely jellemzően egymásra 
épülő, hatásait csak hosszabb távon kifejtő munkával kezelhető sikeresen. Ezek a  feladatok eltérő megközelítést, 
más-más eszközök igénybevételét követelik meg. Míg rövid távon nem várható kedvező hatás az elkövetővé válást 
gerjesztő reprodukciós folyamatok alakításától, addig a  közbiztonságot koncentráltan, gyorsan és látványosan 
javító, tipikusan szituációs eszközök − a  mélyen húzódó reprodukciós folyamatokra gyakorolt hatás híján − 
jellemzően nem vezetnek hosszú távú, tartós eredményre. Az  elkövető-, az  áldozat- és a  szituáció-központú 
bűnmegelőzési eszközök együttes alkalmazása tehát a  komplex bűnmegelőzési politika egyik legfontosabb 
követelménye. A bűnmegelőzés differenciáltsága azonban más elvárásokban is visszatükröződik. Így többek között 
a bűnözéskontrollban részt vevők körének kiszélesedésében. Az állam a bűnözésért viselt felelősségének egy részét 
a  társadalom egyéb szegmenseire – a  helyi önkormányzatokra, a  közösségekre, az  üzleti szférára, az  egyházakra 
és végső soron az állampolgárra – telepíti. Ezt a felelősségmegosztást a partnerség elve fejezi ki. A bűnmegelőzés 
koncepciója szerint a  bűnmegelőzési tevékenység az  állam, a  közösségek és a  polgárok közötti folyamatos 
kommunikáció során alakul: ebben a folyamatban fejeződnek ki a helyi érdekek és problémák, fogalmazódnak meg 
a problémákhoz igazodó megoldási javaslatok, és történik meg a sikerekről vagy kudarcokról szóló visszacsatolás.
A bűnmegelőzés alapelve a  társadalom hagyományos közösségeiben meglévő szolidaritás támogatása, az  alulról 
induló, összefogáson alapuló kezdeményezések felkarolása. A  bűnmegelőzés szakmai törekvései közé tartozik 
a  társadalmi befogadás és a  tolerancia erősítése, az  előítéletek elleni fellépés, a  diszkrimináció minden formája 
elleni következetes küzdelem és a bűncselekmény következtében elszenvedett károk reparálását célzó helyreállító 
igazságszolgáltatási eszközök minél szélesebb körű alkalmazása.”
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 3.  Az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. melléklet „2.4. A stratégia kiemelt beavatkozási területei” alcíme helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„2.4. A stratégia kiemelt beavatkozási területei
Jelen stratégia
– a településbiztonság fokozása érdekében megvalósítandó célok,
– a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok,
– az áldozattá válás megelőzésével és az áldozatok segítésével kapcsolatos célok és
– a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok
elérésére fókuszál.
Az időskorúak életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból és a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál 
sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, mindazonáltal a  gyermekeknek és fiataloknak való példamutatással 
összefüggésben aktivitásuk kiaknázható tőkét rejt magában. Ezért a stratégia valamennyi prioritásában horizontális 
szempontként előtérbe kell helyezni az  idősek védelmét, segítését, lehetséges bevonásukat a  bűnmegelőzési 
programokba.
A stratégia hosszú távra tervez, ezért nem követ statikus szemléletet. Emiatt a  stratégia támogatja 
a  gyakorlatcentrikusságot, a  reflexivitást, az  innovatív kezdeményezéseket, így teret enged annak, hogy 
az  időközben felbukkanó vagy megerősödő, közbiztonságot érintő kihívásokra a  jövőben adekvát válaszokat 
lehessen adni.”

 4.  Az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. melléklet „3.1. Átfogó célok” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. Átfogó célok
Rendszerszintű bűnmegelőzés. A  bűnmegelőzési tevékenység a  rendőrség, az  önkormányzatok és a  kormányzati 
szervek esetében oly módon kerüljön fejlesztésre, hogy az ne többletfeladatként, illetve többletadminisztrációként 
jelentkezzen az  egyes szervezeteknél, hanem a  jelenlegi folyamatok optimalizálásával, átalakításával, 
az eljárásrendek, belső utasítások, szükség esetén szabályozó eszközök bűnmegelőzési nézőpontú felülvizsgálatával 
kerüljön rá sor.
Koordinált bűnmegelőzési munka. Fontos célkitűzés, hogy a  szakpolitikai, társadalom- és gazdaságpolitikai 
intézkedésekben, egyéb kormányzati célokban a  bűnmegelőzés célkitűzései megjelenjenek és érvényre jussanak. 
Szükséges, hogy a  bűnmegelőzéssel kapcsolatos szabályozási elképzelések, stratégiák, jogszabályok, irányítási 
tervek és elvárások, valamint a más tárcák által tervezett és végrehajtani kívánt pályázati kiírások, forráselosztások 
összehangolásra kerüljenek. Az  NBT feladata a  különböző érdekek, szempontok szinkronba hozása, az  egységes 
bűnmegelőzési fellépés biztosítása.
A bűnmegelőzés hasznosságának tudatosítása. A  bűnmegelőzés társadalmi hasznosságát, erőforrás-hozadékait, 
költségcsökkentő hatását mérni kell. A mérések, kutatások eredményeit is felhasználva a társadalom széles körében 
általánosan, a  büntető igazságszolgáltatásban, valamint a  bűnmegelőzésben érintett állami és önkormányzati 
szerveknél dolgozók esetében célzottan kell tudatosítani a  bűnmegelőzés társadalmi hasznosságát. El kell érni, 
hogy a bűnmegelőzési szemlélet az élet szerves részévé váljon.
Hatékony beavatkozások. A kriminálpolitika irányítóinak felelőssége az, hogy valós problémákra érdemi válaszokat 
adjanak. A  bűnmegelőzés sok ember munkáját, valamint megfelelő dologi, anyagi eszközöket feltételez, ezért 
sem mindegy, hogy a  rendelkezésre álló, többnyire korlátozott erőforrások felhasználása hogyan történik. 
A stratégia céljait megvalósító egyes intézkedések végrehajtásakor, illetve jövőbeni tervezésekor a hatékonyságot, 
az eredményorientált beavatkozást és a fenntarthatóságot kell szem előtt tartani. Annak megítélésére, hogy az adott 
bűnmegelőzési program mennyire hatékony, eredményes, az  elérhető nemzetközi és hazai kutatások támpontot 
adhatnak. A  külföldi példákat szem előtt tartva be kell vonni a  felsőoktatási intézményeket a  bűnmegelőzési 
programok értékelési rendszerének kidolgozásába, hiszen a modern bűnmegelőzés követelménye a mérés, amely 
a  hasznosulás mértéke. A  bűnmegelőzési programok költséghatékonyságát mérő kutatásokat is támogatni kell, 
az eredményeiket pedig nyilvánossá kell tenni.
Szabálysértések. Az  állampolgárok biztonságérzetét – több más összetevő mellett – a  tapasztalt jogsértések 
rombolják. Bár a  bűnmegelőzés nevéből is következően a  jogalkotó által a  társadalomra veszélyesebbnek ítélt 
cselekmények megelőzését célozza, az  állampolgárok nem tesznek különbséget értékhatárok szerinti elkövetés 
között, számukra a  szabálysértés is bűn. A  bűnmegelőzési intézkedések megvalósítása során – az  állampolgárok 
biztonságérzetét szem előtt tartva – a szabálysértések megelőzésére is figyelni kell.
A támogatások koncentrált felhasználása. A forrásbővítésben aktiválható szereplőket fel kell kutatni és be kell vonni. 
A  támogatási gyakorlat során a  folyamatos, rendszerszemléletű és építkező fejlesztéseket, kísérleti programokat, 
projekteket szabad csak támogatni, ezek a  támogatások nem lehetnek azonosak a  támogatott szervek alapvető 
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szakmai feladatainak „projektesítésével”. A  rendelkezésre álló forrásokat koncentráltan és tervezhető módon 
szükséges felhasználni. A  stratégia végrehajtása során biztosítani kell a  bűnmegelőzés terén megvalósított helyi 
programok közötti koherenciát. A  bűnmegelőzés finanszírozását oly módon kell rendezni és kialakítani, hogy 
a bűnmegelőzés pénzügyi háttere legalább középtávon (négyéves időintervallumban) előre tervezhetővé váljon.
Együttműködők azonosítása. A  bűnözés társadalmi jelenség, amely nem kezelhető egyoldalú intézkedésekkel, 
ezért a  rá adott válasznak is komplexnek kell lennie, amelybe be kell vonni az  összes lehetséges érintettet. 
A bűnmegelőzés irányítása, működtetése kormányzati feladat, azonban a bűnözés visszaszorításában az állammal 
törvényes módon együttműködni kívánókat azonosítani kell.
Eredményes kommunikáció. A bűnözési helyzet korrekt ismertetése, a bűnmegelőzési programok hatékonyságának 
tudatosítása alapvető feladat. El kell érni, hogy a  média a  bűnözéskezelés pozitív eredményeit mutassa be, és 
ismertesse a  hatékony megelőzési technikákat. A  kommunikáció során meg kell találni azt a  kényes egyensúlyt, 
amely lehetővé teszi, hogy az  állami beavatkozást, fellépést az  érintettek elfogadják, ugyanakkor figyelni kell 
arra, hogy azok ne a  bűnözéskezelés mindenki által igaznak vélt sztereotípiáiból táplálkozzanak, hanem valóban 
hatékony megoldásokat hordozzanak. A médiának kiemelt szerepet kell adni a normakövető magatartás terjesztése, 
valamint a bizalom helyreállítása érdekében.”

 5.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „7. SZEREPLŐK A  BŰNMEGELŐZÉSBEN” alcíme helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„7. SZEREPLŐK A BŰNMEGELŐZÉSBEN
A bűnmegelőzés az egész társadalom ügye. A bűnmegelőzésben az állami szervezeteken kívül önkormányzati, civil 
és egyházi szervezetek, a  gazdaság szereplői, tágabb fókuszban a  családok és maguk az  állampolgárok vesznek 
részt.
A bűnmegelőzés akkor sikeres, ha a szereplők mindent megtesznek az áldozattá és elkövetővé válás megelőzéséért, 
a  bűnalkalmak csökkentéséért és a  bűnismétlés megelőzéséért. Fontos, hogy a  szereplők a  helyi problémákat 
helyben, hálózatba szerveződve, összehangoltan oldják meg, a  hozott intézkedések egymást erősítsék, ne 
gyengítsék. El kell kerülni a  párhuzamosságokat, hiszen a  humán, a  financiális erőforrásokat fölösleges egy-egy 
szereplő által ugyanarra fordítani.
A bűnmegelőzés területén a  rendőrség vitathatatlanul fontos szerepet tölt be, ez a pozíció azonban felelősséggel 
is jár. A bűnmegelőzés szereplői, és tágabb értelemben véve az egész társadalom igényli és elvárja a rendőrségtől 
munkája magas színvonalú elvégzésén túl a tájékoztatást, illetve a megfogalmazott és kinyilatkoztatott véleményük 
figyelembevételét, hasznosítását.
A rendőrség alapfeladatai ellátása révén hiteles, pontos képet alakít ki a  bűnözés mint társadalmi jelenség 
mennyiségi és minőségi jellemzőiről, összetételéről, alakulásáról, morfológiai sajátosságairól. A  rendőrség 
mindezek mellett speciális bűnmegelőzési egységeket is működtet. A  bűnmegelőzési egységek folyamatosan 
értékelik a  lakosságot leginkább érintő bűncselekmények, szabálysértések alakulását, különös tekintettel valamely 
bűncselekmény elkövetési gyakoriságának ugrásszerű növekedésére vagy csökkenésére, illetve sorozatos 
elkövetésére.
Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya fogja össze és szakirányítja a rendőrség bűnmegelőzési 
tevékenységét, amelyet a  területi rendőri szervek bűnmegelőzési egységei többségében a  bűnügyi igazgatóság 
osztályaként, míg Heves, Nógrád, Komárom-Esztergom, Tolna, Zala és Vas megyében a  2013. február 1. napjától 
hatályos állománytábla alapján a  bűnügyi igazgatóságok bűnügyi osztályaiba tagozódva, bűnmegelőzési 
alosztályként hajtanak végre.
A büntető igazságszolgáltatás közvetett módon hat a  bűnözést eredményező, összetett társadalmi, 
gazdasági folyamatokra. Kedvezően hat a  bűnmegelőzésre a  bűnüldöző szervezet, a  nyomozó hatóságok 
reakcióképességének fokozása, a  bűnelkövetés kockázatának növelése, a  büntető igazságszolgáltatás 
időszerűségének javítása, a  büntetés elkerülhetetlensége, a  polgárok igazságszolgáltatásba vetett hitének 
visszaállítása, a büntetőeljárások idejének rövidítése.
A helyi önkormányzatoknak aktív, kezdeményező szerepet kell játszaniuk a  helyi közösség biztonságát szolgáló 
tervek elkészítésében és végrehajtásában. Kezdeményező szerepük van a helyi jelzőrendszerek, a  legkülönbözőbb 
együttműködési formák szervezésében, a  helyi bűnmegelőzési programok koordinálásában, végrehajtásában, 
valamint folyamatos értékelésében. A  helyi önkormányzat ösztönzi és motiválja a  helyi közösség szakmai és civil 
önszerveződéseit, működteti a  közterület-felügyeletet. Fontos szerepet tölthet be a  társadalmi igények megfelelő 
becsatornázásával a  bűnmegelőzés együttműködési rendszerében. Egyre erősödik a  bűnmegelőzés építészeti 
eszközökkel szempont fontossága, amelyben az önkormányzatok – mint a területrendezésért, az építési engedélyek 
kiadásáért felelős hatóságok – elengedhetetlen szerepet játszanak. Hatósági jogkörében ugyancsak meg kell 



7162	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2019.	évi	171.	szám	

említenünk az  önkormányzatok szerepét a  szórakozóhelyek működésének szabályozásával kapcsolatosan, hiszen 
egy-egy település életét igencsak megkeserítheti a garázdaság, a rendzavarás gócpontjaként működő kocsma vagy 
szórakozóhely. A  stratégia csak az  önkormányzatok közreműködésével válhat a  helyi társadalompolitika integrált 
részévé.
A nevelési-oktatási intézmények dolgozói is kiemelkedő szerepet töltenek be a  bűnmegelőzésben. Az  óvónők, 
tanárok, gyermekvédelmi felelősök, iskolaorvosok, védőnők, szociális munkások, iskolapszichológusok 
nemcsak a  gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaiként, hanem mint a  nevelés, egészségfejlesztés és -megőrzés, 
a  bűnmegelőzési információk közvetítői vesznek részt a  prevencióban. A  nevelés maga a  bűnmegelőzés egyik 
alaptevékenysége, hiszen a  biztonsággal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat, attitűdöket, 
magatartásformákat a  gyermekek és fiatalok nevelése folytán lehet a  leghatékonyabban elsajátíttatni. Számos 
bűnmegelőzési tevékenységnek (előadásokon, tréningeken, táborokban, programokon módszerek elsajátítása) 
a nevelésre építve kell célba érnie, felerősítve a nevelés hatását.
A gyermekvédelmi intézményrendszer, azon belül a gyermekjóléti szolgálatok a gyermekek érdekét védő speciális 
személyes szolgáltatást nyújtanak, amelynek célja a  gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a  családban történő nevelésének elősegítése, a  veszélyeztetettség megelőzése és a  kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése. Ennek érdekében a  gyermekjóléti szolgálatok gondozó tevékenységet 
(különösen családgondozást), ellátások közvetítését (szolgáltatást) és szervező tevékenységet (szervezést) is 
végeznek. A családok átmeneti otthonai, valamint a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontok 
különleges szolgáltatást nyújtanak az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná 
vált, továbbá védelmet kereső szülőnek és gyermekének. A  speciális gyermekotthon ellátást biztosít a  súlyos 
pszichés tüneteket vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve alkohollal, droggal és egyéb pszichoaktív 
szerekkel küzdő gyermek számára. A  javítóintézetek feladata a  bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve 
letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása, reszocializációja.
A családsegítő szolgálatok a  szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az  ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a  krízishelyzet megszüntetése, 
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtanak szolgáltatást.
Az egészségügyi ellátórendszer tagjai: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a pszichológusok és pszichiáterek fontos 
szerepet töltenek be a veszélyeztetettség észlelésében, a  jelzőrendszer működtetésében és áldozattá válás esetén 
a terápiás ellátásban.
A kormányhivatalok illetékes szervezeti egységei az  Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítása alatt, 
a  rendőrséggel szoros együttműködésben látják el a  pártfogó felügyelői feladatokat, az  áldozatok segítését és 
a  jogi segítségnyújtást. A  Pártfogó Felügyelői Szolgálat a  gyermekvédelmi intézkedésként alkalmazott megelőző 
pártfogást, a  felnőtt- és fiatalkorú elkövetők pártfogó felügyeletét, a  közérdekű munka büntetés végrehajtásának 
felügyeletét és ellenőrzését, valamint mediációs tevékenységet végez büntető- és szabálysértési ügyekben. 
Ugyanez igaz az Áldozatsegítő Szolgálatra is, amely az áldozatot a szükségletének megfelelő módon és mértékben 
hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az  egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a  szociális 
ellátások igénybevételéhez, illetőleg indokolt esetben azonnali pénzügyi segélyt nyújt, és állami kárenyhítésről 
dönt. Emellett, amennyiben szakjogászi segítségre van szükség, az  Áldozatsegítő Szolgálat az  ügyfelet a  Jogi 
Segítségnyújtó Szolgálathoz irányítja, ahol biztosítják számára a megfelelő jogi képviseletet.
A büntetés-végrehajtási szervezet elsődleges feladata a  letartóztatás és a  szabadságvesztés-büntetések 
végrehajtása. Annak érdekében, hogy a  fogvatartottak bűnismétlési kockázata alacsony legyen, szükséges, hogy 
a fogvatartott oktatása, képességfejlesztése már az intézetekben megkezdődjön.
A magyarországi egyházak és vallási közösségek a  társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó 
és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett nevelési, oktatási, felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, környezetvédelmi, sport- és más 
tevékenységükkel, valamint a  nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az  ország és a  nemzet 
életében. Az  egyházi szervezetek aktívan vesznek részt az  úgynevezett terápiás közösségek, rehabilitációs 
szolgáltatások működtetésében. Az  egyházak egyéb missziós tevékenységük során megkülönböztetett figyelmet 
fordítanak a  szükségben élők fölzárkózását segítő munkára. Az  egyes egyházak önálló kezdeményezése és 
erőfeszítése az  intenzív motiváció, amely egyedülálló módon hat a  közösségek tagjaira. Az  egyházak lehetőséget 
teremtenek a  szemléletformálódásra, a  tolerancia növelésére, valamint a  szociális érzékenység kiterjesztésére. 
Az egyházak közvetítő szerepe például a cigány kisebbség esetében javítja az integrációs képességeket, és fejleszti 
a többségi társadalom befogadókészségét is.
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A civil szervezetek a  társadalmi kohézió fontos építőkövei. A  bűnmegelőzés tekintetében számos szervezet 
rendelkezik az  állami szereplőket meghaladó tudásbázissal, emellett kiterjedt kapcsolati tőkéjük, hitelességük 
komoly potenciált jelent. A  civil szervezetek olyan társadalmi csoportokat és személyeket képesek megszólítani, 
amelyek sok esetben érdektelenek vagy ellenségesek az állami szereplőkkel szemben. Emellett fontos megemlíteni 
azon oktatási, képzési, áldozatsegítő szerepüket, amelyekkel a  bűnmegelőzési tevékenységet tudják aktívan 
támogatni. A nyugdíjaskluboknak kiemelt szerepet kell szánni. Továbbra is szükséges fenntartani az olyan kiemelt 
jelentőségű civil szervezetek állami támogatását (például Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület), amelyek tevékenysége 
nemzetközi viszonosságon alapul és hiánypótló.
A polgárőr-egyesületek önkéntesekből állnak, és alapfeladatuk a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint 
a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset 
helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet látnak el.
A kulturális intézmények, civil szervezetek mind a  prevencióban, mind a  reintegrációban fontos szerepet töltenek 
be azzal, hogy számos olyan programot szerveznek, amelyek különösen a  kallódó, csellengő fiatalok számára 
rendszeresen biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését. A közművelődési intézményekben számos veszélyeztetett 
fiatal vesz részt különböző zenei, képzőművészeti vagy kreatív foglalkozásokon, így hasznosan tudják idejüket 
eltölteni, valamint ki tudják bontakoztatni (rejtett) képességeiket.
A sportszakszövetségek, sportegyesületek, sportiskolák és sportlétesítmények bűnmegelőzési szerepe egyre 
erősödik, amelyet a  stratégia kifejezetten támogat. A  sport nagyszerű lehetőség a bűnmegelőzésben mind 
közösségformáló ereje, a hasznos szabadidő-eltöltés, mind személyiségformáló hatása miatt.
A társadalom önvédelmi képességének javítása érdekében jelentős feladataik vannak a gazdasági élet szereplőinek. 
A gazdasági szféra tagjaiban tudatosítani kell, hogy a vagyonuk, alkalmazottaik és ügyfeleik biztonságának védelme 
anyagi és erkölcsi érdekük. A  gazdasági szervezeteket bevonni a  megelőzésbe igen nehéz, de nem lehetetlen. 
Kidolgozatlan még a motivációs és támogatási rendszere azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a bűncselekmények 
vagy devianciák következtében a  marginalizáció veszélyébe került emberek integrációjának elősegítésére 
képesek. A  bűnmegelőzés támogatása közvetlenül is a  közbiztonság érdekében végrehajtott direkt befektetés, 
ami a  közbiztonság javulása révén már rövid távon is megtérül. A  közbiztonság – mint kollektív, össztársadalmi 
termék – egyszersmind piaci értelemben felfogható, pénzben kifejezhető előnyökkel kecsegtető kategória is. A  jó 
közbiztonságú térségeknek jobb a  lakosságmegtartó ereje, nagyobb a  munkaerő- és a  tőkevonzó képessége, 
jellemzően nagyobb értéket képesek előállítani.
A családok, főképpen a  szülők feladata a  nevelés, a  védelmi és önvédelmi funkciók kialakítása, a  szociális 
kompetenciák fejlesztése, a probléma- és konfliktusmegoldó képességek kialakítása. Ugyanakkor problémát jelent, 
hogy sok esetben maguk a  szülők sincsenek tisztában az  egyes bűncselekmények társadalmi veszélyességével, 
a gyermekeikre leselkedő veszélyekkel.
Az egyén maga tehet a  legtöbbet biztonsága érdekében. A  nyitva felejtett bejárati ajtó, az  őrizetlenül hagyott 
kerékpár, a  táskából, zsebből kikandikáló telefon és pénztárca, a  pulton felejtett tárca mind-mind alkalmat adnak 
a  tolvajoknak. Az, hogy egy átmulatott éjszaka után ittasan beül-e a  gépkocsi volánja mögé, vagy beszáll-e 
ittas sofőr mellé a  kocsiba, hogy bezárja-e a  kaput és a  bejárati ajtót, hogy köt-e lakásbiztosítást, hagy-e értéket 
a gépjárműben, őrizetlenül hagyja-e értékeit, mind-mind az egyén saját döntése. A normakövetés hiánya kizárólag 
– arányos – szankciók alkalmazásával nem orvosolható.”
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 6.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.1.4. Vagyonvédelem” alcímében foglalt „A. A  lopás, 
a garázdaság, az erőszakos jellegű jogsértések, illetve a trükkös csalás bűncselekményeinek visszaszorítása” táblázat 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„A. A  lopás, a  garázdaság, az  erőszakos jellegű jogsértések, illetve a  trükkös csalás bűncselekményeinek 
visszaszorítása

Intézkedés:

A jogsértések legnagyobb halmazát kitevő vagyon elleni bűnözés szerkezete a lopások 
dominanciáját mutatja. A statisztikai mutatókon túl azonban figyelemmel kell lenni 
azokra a bűncselekményekre is, amelyek a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 
befolyásolják. Ezek közül kiemelkedő helyet foglalnak el a garázda és erőszakos jellegű 
bűncselekmények, valamint a trükkös csalások. Visszaszorításuk érdekében szükséges  
a megjelölt jogsértések vizsgálata, amelyek révén megelőzésükre adekvát válaszok 
dolgozhatók ki. Ennek érdekében feltáró, elemző-értékelő vizsgálatot kell végezni a megjelölt 
deliktumok elterjedtségéről kriminalisztikai jellemzőik alapján, és ezekre figyelemmel 
megelőzési módszereket, praktikákat kell kidolgozni a visszaszorításukra. A rendőrség  
e tevékenységben részt vevő bűnügyi és rendészeti szakembereinek szakmai továbbképzését 
biztosítani kell.

Felelős: NBT, rendőrség

Partner: polgárőrség

Forrás: 3 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: képzések

Határidő: folyamatos

Indikátor: képzettek száma
”

 7.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.1.4. Vagyonvédelem” alcímében foglalt „D. Bűnmegelőzési 
Centrum kialakítása, teszteléses működtetése” táblázatban a „BM, NGM, NFM, NBT, polgárőrség, érintett kamarák, 
civil szervezetek” szövegrész helyébe a „BM, ITM, PM, NBT, polgárőrség, érintett kamarák, civil szervezetek” szöveg 
lép.

 8.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.1.4. Vagyonvédelem” alcímében foglalt „E. Mobil 
Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, teszteléses működtetése” táblázatban
a) a „BM, NGM, NFM, NBT, polgárőrség, érintett kamarák, civil szervezetek, gazdasági társaságok” szövegrész 

helyébe a „BM, PM, ITM, NBT” szöveg,
b) az „az első évben 30 millió forint, azt követően évente 9 millió forint, NBT költségvetés” szövegrész helyébe 

az „az első évben 30 millió forint, azt követően évente 5 millió forint, NBT költségvetés” szöveg,
c) a  „3 db kisteherautó egységes kialakítása, felszerelése, kommunikáció, tájékoztatók, szakemberképzés” 

szövegrész helyébe az  „5 db kisteherautó egységes kialakítása, felszerelése, kommunikáció, tájékoztatók, 
szakemberképzés” szöveg

lép.
 9.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.2.1. Gyermek- és ifjúságvédelmi programok az  oktatásban” 

alcímében foglalt
a) „A. Iskolai prevenciós programok – a  DADA és ELLEN-SZER programok működtetése az  általános és 

középiskolákban” táblázatban az „EMMI” szövegrész helyébe az „EMMI, ITM, egyházak” szöveg,
b) „C. A pedagógusok és gyermekvédelmi felelősök bűnmegelőzési továbbképzésének bevezetése” táblázatban 

a  „BM, KLIK, egyházak, civil iskolafenntartók, SZGYF” szövegrész helyébe a  „BM, Klebelsberg Központ, 
egyházak, civil és állami iskolafenntartók, SZGYF, tankerületi központok, nemzetiségi önkormányzati 
iskolafenntartók” szöveg

lép.
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 10.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.2.3. Konfliktusok és az  erőszak megelőzése, kezelése” 
alcímében foglalt „C. Iskolai mediátorok képzése” táblázatban
a) az „NBT, EMMI” szövegrész helyébe az „NBT” szöveg,
b) a  „KLIK, egyházak, civil iskolafenntartók, SZGYF” szövegrész helyébe az  „EMMI, Klebelsberg Központ, 

egyházak, civil és állami iskolafenntartók, SZGYF, tankerületi központok, nemzetiségi önkormányzati 
iskolafenntartók” szöveg

lép.
 11.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.2.3. Konfliktusok és az  erőszak megelőzése, kezelése” 

alcímében foglalt „D. A család védelmi funkciójának növelése” táblázatban az „Ennek érdekében szükséges azoknak 
a  szerveknek és szervezeteknek a  kiválasztása,” szövegrész helyébe az  „Ennek érdekében szükséges azoknak 
a szerveknek és szervezeteknek a kiválasztása és támogatása,” szöveg lép.

 12.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.2.4. Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és 
drogprevenció” alcímében „Az ELLEN-SZER programhoz tananyag készítése és aktualizálása” szövegrész helyébe 
az „Az ELLEN-SZER programhoz tartozó tananyag készítése és aktualizálása” szöveg lép.

 13.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.2.4. Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és 
drogprevenció” alcímében foglalt „B. Az  ELLEN-SZER programhoz tananyag készítése és aktualizálása” táblázatban 
az „Az ELLEN-SZER program a  rendőrség középiskolásoknak készített biztonságra nevelő programja. A  program 
futása óta szerzett tapasztalatok indokolttá tették, hogy a sikeres oktatás elősegítése érdekében egy új, az oktatók 
munkáját segítő kézikönyv kerüljön összeállításra.” szövegrész helyébe az „Az ELLEN-SZER program a  rendőrség 
középiskolásoknak készített, a  DADA program a  rendőrség általános iskolásoknak készített biztonságra nevelő 
programja. A  programok futása óta szerzett tapasztalatok indokolttá tették, hogy a  sikeres oktatás elősegítése 
érdekében egy új, az oktatók munkáját segítő kézikönyv kerüljön összeállításra.” szöveg lép.

 14.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.2.4. Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és 
drogprevenció” alcímében foglalt „C. Az  élménypedagógia módszerének népszerűsítése, trénerképzések tartása” 
táblázatban
a) a „KLIK, BVOP, rendőrség” szövegrész helyébe a „Klebelsberg Központ, BVOP, rendőrség” szöveg,
b) a „2014–2015. évben 1 millió forint, 2016-tól évente 10 millió forint, NBT költségvetés” szövegrész helyébe 

a „2014–2015. évben 1 millió forint, 2016-tól évente 7 millió forint, NBT költségvetés” szöveg
lép.

 15.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi 
reintegrációjának elősegítése” alcímében foglalt
a) „B. Jóvátételi programok megvalósítása az időskorúak javára” táblázatban a „BVOP, NMH” szövegrész helyébe 

a „BVOP, NFSZ” szöveg,
b) „H. Művészetterápiás és kreatív programok megvalósítása” táblázatban a „10 millió forint, NBT költségvetés” 

szövegrész helyébe a „13 millió forint, NBT költségvetés” szöveg
lép.

 16.  Az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. melléklet „8.5. Horizontális intézkedések” alcímében foglalt „A. Látenciában 
maradt bűncselekmények feltérképezése” táblázatban
a) a „BM” szövegrész helyébe az „NBT” szöveg,
b) az „NBT, IM, OBH, LÜ, rendőrség, NAV” szövegrész helyébe a „BM, OKRI, LÜ” szöveg
lép.

 17.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.5. Horizontális intézkedések” alcímében foglalt 
„C.  Kriminálpolitikai döntéseket megalapozó illetve a  társadalom széles körét foglalkoztató kérdésekben 
rendezvények szervezése, tanulmányok készítése” táblázatban az  „évente 5 millió forint, NBT költségvetés” 
szövegrész helyébe az „igény szerint évente 2 millió forint, NBT költségvetés” szöveg lép.

 18.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.5. Horizontális intézkedések” alcímében foglalt „D. Részvétel 
az EUCPN munkájában” táblázatban a „BM” szövegrész helyébe a „BM, NBT” szöveg lép.

 19.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.6. Az  intézkedési Terv 2013–2015 részben alkalmazott 
rövidítések” alcímében foglalt táblázat
a) A:13 mezőjében az „NFM” szövegrész helyébe az „ITM” szöveg,
b) A:14 mezőjében az „NGM” szövegrész helyébe a „PM” szöveg,
c) A:16 mezőjében az „NMH” szövegrész helyébe az „NFSZ” szöveg,
d) B:13 mezőjében a  „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
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e) B:14 mezőjében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg,
f ) B:16 mezőjében a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat” 

szöveg
lép.

 20.  Az  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet „8.6. Az  intézkedési Terv 2013–2015 részben alkalmazott 
rövidítések” alcímében foglalt táblázat a következő 22. sorral egészül ki:

„22. OKRI Országos Kriminológiai Intézet”

 21.  Hatályát veszti az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. melléklet
a) „2.3. Kapcsolódások és lehatárolás” alcímében „a korrupció és” szövegrész,
b) „8.5. Horizontális intézkedések” alcímében foglalt „D. Részvétel az  EUCPN munkájában” táblázatban 

az „LÜ, NBT” szövegrész.

2. melléklet az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozathoz

 1.  Az  1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 1.  melléklet 2.2., 3.1. és 5.1.  pontjában a „Határidő: 2016-tól folyamatos” 
szövegrész helyébe a „Határidő: 2019. december 31.” szöveg lép.

 2.  Az  1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 1.  melléklet 5.1.  pontjában a „pályázati felhívások folyamatos közzététele” 
szövegrész helyébe a „projektek támogatása” szöveg lép.

 3.  Az  1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 1.  melléklet 5.3.  pontjában a „Határidő: 2016. december 31., ezt követően 
igény szerint” szövegrész helyébe a „Határidő: 2016. december 31., ezt követően igény szerint 2019. december 31.” 
szöveg lép.

3. melléklet az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozathoz

 1.  Az  1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 2.  melléklet 2.1.  pontjában foglalt táblázatban és a  2.2.  pontjában foglalt 
táblázatban a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyébe a „Klebelsberg Központ” szöveg lép.

 2.  Az  1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 2.  melléklet 2.1.  pontjában foglalt táblázatban a „Határidő: modellprogram 
kidolgozása és tesztelése 2016. december 31., modellprogram bevezetése 2019. december 31., majd ezt követően 
folyamatos” szövegrész helyébe a  „Határidő: modellprogram kidolgozása és tesztelése 2016. december 31., 
modellprogram bevezetése 2019. december 31.” szöveg lép.

 3.  Az  1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 2.  melléklet 2.2.  pontjában foglalt táblázatban, 3.1.  pontjában foglalt 
táblázatban és 5.1. pontjában foglalt táblázatban a „2016-tól folyamatos” szövegrész helyébe a „2019. december 31.” 
szöveg lép.

 4.  Az 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 2. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázatban a „bűnmegelőzési pályázatok 
kiírása” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzési projektek támogatása” szöveg lép.

 5.  Az 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 2. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázatban
a) a  „pályázatok kiírása, amelyek keretében a  meghatározott témakörökben benyújtott pályázatok képesek 

közvetlenül kezelni az adott térségre jellemző problémákat.” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzési projektek 
támogatása, amelyek képesek közvetlenül kezelni az adott térségre jellemző problémákat.” szöveg,

b) a  „pályázati felhívások folyamatos közzététele, az  egyes szervek, szervezetek munkájának állandó 
támogatása.” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzési projektek, az  egyes szervek és szervezetek munkájának 
állandó támogatása.” szöveg

lép.
 6.  Az  1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 2.  melléklet 5.3.  pontjában foglalt táblázatban az  „első alkalommal 

2016, ezt követően igény szerint” szövegrész helyébe az  „első alkalommal 2016, ezt követően igény szerint 
2019. december 31.” szöveg lép.
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4. melléklet az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozathoz

 1.  Az  1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat 4.  melléklet 1.1.  pontjában foglalt táblázatban az  „évente 5 millió 
forint, NBT  költségvetés” szövegrész helyébe a  „fejlesztés igény szerint, karbantartás 1 millió forint évente, 
NBT költségvetés” szöveg lép.

 2.  Az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat 4. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázatban az „a) a Balatoni Közbiztonsági 
Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság számára évente 5 millió forint, 
NBT költségvetés b) a  Tisza-tavi Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei 
rendőr-főkapitányság számára évente 1 millió forint, NBT költségvetés” szövegrész helyébe az  „a) a  Balatoni 
Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság számára évente 
6  millió forint, NBT költségvetés b) a  Tisza-tavi Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó 
megyei rendőr-főkapitányság számára évente 2 millió forint, NBT költségvetés” szöveg lép.

 3.  Az  1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat 4.  melléklet 2.1.  pontjában foglalt táblázatban az „évente 8 millió forint, 
NBT költségvetés” szövegrész helyébe az „évente 3 millió forint, NBT költségvetés” szöveg lép.

A Kormány 1610/2019. (X. 22.) Korm. határozata
az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről 
szóló 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban az agrárminiszter számára meghatározott feladatok 
végrehajtásáról

A Kormány
 1. megállapítja, hogy az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány vonatkozásában a  mezőgazdasági, halászati, 

erdőgazdálkodási és élelmiszeripari tevékenységen kívüli, valamint az  Agrár Széchenyi Kártya Konstrukción kívüli 
ügyletekhez kapcsolódó kezességvállalási ügyletek tekintetében az  intézményi garanciarendszer addicionális 
finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban  
[a továbbiakban: 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozat] meghatározott addicionalitási intézkedések teljes mértékben 
bevezetésre kerültek;

 2. egyetért azzal, hogy az  Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz kapcsolódó kezességi ügyletek kivételével 
a  mezőgazdasági, halászati, erdőgazdálkodási és élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, az  Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány és a  Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által nyújtott 
kezességvállalási ügyletek tekintetében az  1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban meghatározott addicionalitási 
feltételeknek megfelelő ügyletek mellett az  addicionalitási feltételek teljesülésétől függetlenül addicionálisnak 
minősüljenek:
a) az Agrárminisztérium által kidolgozott mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati célú 

hitelprogramokhoz, illetve az  Agrárminisztérium által kamattámogatásban részesített mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási és halászati célú ügyletekhez, valamint a  mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati 
célú beruházási típusú ügyletekhez – beleértve a  Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló 
fejlesztésekhez kapcsolódó hitelügyleteket – nyújtott kezességvállalások,

b) a mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók és egyéni vállalkozások mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és halászati célú ügyleteihez kapcsolódó kezességvállalások,

c) a fiatal gazdák mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati célú ügyleteihez kapcsolódó 
kezességvállalások,

d) a kedvezőtlen termőhelyi adottságokkal rendelkező területen gazdálkodó vállalkozások mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási és halászati célú ügyleteihez kapcsolódó kezességvállalások,

e) az élelmiszeripari ügyletekhez kapcsolódó kezességvállalások;
 3. egyetért azzal, hogy az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány vonatkozásában az  Agrár Széchenyi Kártya 

Konstrukcióhoz kapcsolódó kezességvállalási ügyletek az  1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban meghatározott 
addicionalitási feltételek teljesülésétől függetlenül addicionálisnak minősüljenek;

 4. megállapítja, hogy az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány vonatkozásában a  garanciaprogramok 
addicionalitásának növelését és hatékonyságát célzó további intézkedések jól szolgálják a  kitűzött célok 
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érvényesülését, egyéb addicionalitásnövelő intézkedés bevezetése, valamint az addicionalitási feltételek szigorítása 
nem indokolt;

 5. felhatalmazza az agrárminisztert, hogy a 2. pont d) alpontjával összefüggésben miniszteri közleményben határozza 
meg a kedvezőtlen termőhelyi adottságokkal rendelkező területeket.

Felelős:  agrárminiszter
Határidő:  2019. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1611/2019. (X. 22.) Korm. határozata
a csíkszeredai Csángó Ház és Kollégium létrehozásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének arra irányuló törekvéseivel, hogy a  Csíkszereda városban 

tanuló moldvai csángó magyar gyermekek megfelelő szintű kollégiumi elhelyezésére, valamint egy csíkszeredai  
Csángó Ház megvalósítására sor kerüljön;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – az  1.  pontban foglalt cél 
megvalósítása érdekében a 2019. évben gondoskodjon a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló  
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,  
1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára 15 000 000 forint, illetve a Kvtv. 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
jogcímcsoport javára 300 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1.  pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti forrás terhére 300 000 000 forint összegű támogatási szerződés megkötéséről 
a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségével.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 115/2019. (X. 22.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

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

az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

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

 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 116/2019. (X. 22.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a polgári ügyekben nyújtandó 
jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az igazságügyi miniszternek a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között a  polgári ügyekben nyújtandó 

jogsegélyről szóló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot 

adja ki;
 5. felhívom az igazságügyi minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Szerződés létrehozását követően 

a  Szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

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

A miniszterelnök 117/2019. (X. 22.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek 
felmentéséről és kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése 
alapján

Váradi Lászlót

a Magyar–Bahreini Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg

Szijjártó Pétert

a Magyar–Bahreini Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökévé nevezem ki.

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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