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Kormányrendeletek

A Kormány 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről,
átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről
A Kormány
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § és a 20–22. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 8. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § és a 23. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 13. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott központi kormányzati igazgatási szervekre és ezek területi, helyi szerveire (a továbbiakban
együtt: központi kormányzati igazgatási szerv),
b)
az a) pont szerinti szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselőkre,
c)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) és
d)
a személyügyi központra
terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
belső képzőintézmény: a felnőttképzésről szóló törvényben szabályozott feltételeknek megfelelő, engedéllyel
rendelkező felnőttképző;
2.
belső továbbképzés: a központi kormányzati igazgatási szerv, valamint a felsőoktatási intézmény vagy
felnőttképző által folytatott szakmai vagy nyelvi továbbképzés, konferencia, szakmai tájékoztató, illetve
egyéb közösségi és egyéni tanulási forma, amely a kormánytisztviselő számára speciális intézményi vagy
álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges ismereteket, illetve képességeket közvetít;
3.
egyéni továbbképzési terv: a kormánytisztviselő tárgyévre meghatározott továbbképzési kötelezettségeinek és
egyéni fejlesztési igényeinek teljesítését biztosító képzési terv;
4.
központi oktatás-informatikai rendszer: a továbbképzési rendszer digitális tanítási-tanulási portálja;
5.
közszolgálati továbbképzés: az Egyetem által fejlesztett és megvalósított általános közigazgatási, szakmai
vagy vezetői ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést moduláris
rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló továbbképzés;
6.
szakmai tájékoztató, konferencia, egyéb közösségi és egyéni tanulási formák: az álláshelyen ellátandó feladathoz
kapcsolódó, a szakmai munka ellátásával összefüggő szakmai, jogi, módszertani továbbképzés;
7.
tanulmányi pont: a kormánytisztviselő által teljesített továbbképzés mértékegysége;
8.
továbbképzés: a kormánytisztviselő alkalmazásához megkívánt iskolai alapképzettségen, szakképzettségen
kívüli minden további iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzés, átképzés, vezetőképzés,
szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló képzés, szakmai tájékoztató.

2. A kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége
3. §

(1) A kormánytisztviselő a tárgyévi továbbképzési kötelezettségét a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével
egyéni továbbképzési terv alapján – a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – teljesíti.
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(2) A kormánytisztviselő az (1) bekezdésben meghatározott továbbképzési kötelezettségét
a)
a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott,
b)
a központi kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter, valamint
c)
a Kormány által előírt
továbbképzéssel teljesíti [a b) és c) pont a továbbiakban együtt: kötelező továbbképzés].
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzés közszolgálati vagy belső továbbképzés. A belső továbbképzés aránya
a tárgyévi továbbképzési kötelezettség legfeljebb 50%-a lehet.
(4) A továbbképzés teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. A munkáltatói jogkör gyakorlója
határozza meg a tárgyévi továbbképzési kötelezettség alapján teljesítendő tanulmányi pontok mértékét,
valamint a belső továbbképzések tekintetében az egyes továbbképzési programok tanulmányi pontjainak értékét
az Egyetem által kiadott módszertani útmutató alapján.
4. §

(1) Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól a központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott azon
kormánytisztviselő, aki esetében a rá irányadó nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója dönthet úgy, hogy az általa meghatározott továbbképzési kötelezettség alól
mentesíti a tárgyévben a központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott azon kormánytisztviselőt, aki
a központi kormányzati igazgatási szervvel kötött tanulmányi szerződés alapján tanulmányokat folytat.
(3) A belső továbbképzések
a)
saját vagy más kormányzati igazgatási szerv, vagy az azt kiszolgáló belső képzőintézmény által
nyilvántartásba vett továbbképzés lebonyolításával,
b)
felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által biztosított képzési szolgáltatással,
c)
a munkáltatói jogkör gyakorlója által támogatott, a kormánytisztviselő által választott egyéni vagy közösségi
tanulási formával biztosíthatóak.
(4) A központi kormányzati igazgatási szerv a belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai
körében a belső továbbképzésekről nyilvántartást vezet, a tervezett, illetve a teljesített képzések esetében az 5. §
(3) bekezdésében szereplő adatokat rögzíti az Egyetem által biztosított központi oktatás-informatikai rendszerben.

5. §

(1) A központi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzés a központi kormányzati igazgatási
szerv közszolgálati szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint jóváhagyott programokból állhat.
(2) A területi kormányzati igazgatási szerv által irányított szervek belső továbbképzési programjait az irányító
kormányzati igazgatási szerv hagyja jóvá.
(3) A (2) bekezdés szerinti jóváhagyás során vizsgálni szükséges a belső továbbképzési program
a)
címét,
b)
tartalmát,
c)
célját, célcsoportját,
d)
az általa megszerezhető kompetenciákat,
e)
típusát,
f)
teljesítendő óraszámát,
g)
számonkérésének alkalmazott módját és
h)
teljesítésével megszerezhető tanulmányi pontok számát.
(4) A (2) bekezdés szerinti jóváhagyási eljárásban részt vevő hivatali szervezeti egységeket a központi kormányzati
igazgatási szerv közszolgálati szabályzata határozza meg.

6. §

(1) A kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon kezdődik. Ha próbaidő
kikötésére nem kerül sor, a továbbképzési kötelezettség a jogviszony létesítésének napján kezdődik.
(2) Ha a továbbképzésre kötelezett kormánytisztviselő
a)
három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vagy táppénzellátást vesz igénybe,
b)
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.)
szerinti felkészülésben vesz részt, vagy
c)
a Külszoltv. szerinti tartós külszolgálatot teljesít,
a továbbképzési kötelezettséget a képzési kötelezettsége ismételt visszaállását követően, a tárgyévre vonatkozóan,
az éves továbbképzési tervében meghatározottan, időarányosan kell teljesítenie.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyéni továbbképzési tervvel összhangban biztosítja a kormánytisztviselő
– különösen a személyes jelenlétet igénylő – továbbképzésben való részvételének feltételeit.
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3. A továbbképzés ágazati irányítása és felügyelete
7. §

(1) A kormánytisztviselők továbbképzésének ágazati irányítása és felügyelete a közszolgálati életpálya kidolgozásáért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata.
(2) A miniszter különösen
a)
irányítja a továbbképzés intézményrendszerét;
b)
felügyeli az Egyetem továbbképzés tervezésével összefüggő feladatainak végrehajtását;
c)
felügyeli – az Egyetem bevonásával – a központi kormányzati igazgatási szervek éves továbbképzési
tervezését, valamint a tervek végrehajtását;
d)
jóváhagyja a 11. § (3) bekezdésében meghatározott jelentést.

4. A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
8. §		
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerint meghatározott
Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) a rendelet hatálya alá tartozó továbbképzések
vonatkozásában
a)
meghatározza a közszolgálati továbbképzési programok követelményrendszerét, valamint javaslatot tesz
a közszolgálati továbbképzési programok továbbfejlesztésére,
b)
ellátja a továbbképzési programok minőségbiztosításával kapcsolatos feladatokat.

5. Az Egyetem
9. §

(1) Az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetése során az alábbi feladatokat látja el:
a)
kifejleszti a KTK által meghatározott követelményrendszer szerinti közszolgálati továbbképzési programokat;
b)
képzéseket biztosít a kormánytisztviselők idegennyelvi fejlesztéséhez és nyelvvizsga-felkészüléséhez;
c)
működteti és továbbfejleszti a központi oktatás-informatikai rendszert a tematikus, folyamatos és aktív
közösségi tanulás és közösségi tudásmegosztás funkcióval;
d)
a c) pontban meghatározott tanulóközösségeket működteti, a tanulási munkát tematizálja és orientálja;
e)
a központi oktatás-informatikai rendszerben biztosítja a továbbképzések tervezésének adatbázisát, tervezési
rendszerét;
f)
kidolgozza a tervkészítésre vonatkozó módszertani eljárásokat;
g)
a továbbképzések megvalósításáról nyilvántartást vezet, statisztikai célú adatszolgáltatást végez
a személyügyi központ, illetve a miniszter részére.
(2) A továbbképzési program (1) bekezdés a) pont szerinti fejlesztése magában foglalja a továbbképzési programokban
felhasznált szakanyagok létrehozását, továbbá a képzés során alkalmazott oktatásmódszertan, a képzések
követelményrendszerének megfelelő tanmenet és a képzésekben felhasznált tananyagok, oktatási segédanyagok
fejlesztését.
(3) Az Egyetem a közszolgálati továbbképzési kínálatában a kormánytisztviselőnek a tárgyévre legalább 16 tanulmányi
pont és legfeljebb 40 tanulmányi pont értékű képzést köteles biztosítani.
(4) Az Egyetem a központi kormányzati igazgatási szervvel kötött külön megállapodás alapján a 3. § (2) bekezdésében
felsorolt képzéseknek nem minősülő egyéb képzéseket biztosíthat.
(5) Az Egyetem működteti a továbbképzésekkel összefüggő tervkészítési feladatok ellátását és az egyéni továbbképzési
tervek teljesülésének nyomon követését támogató központi oktatás-informatikai rendszert, valamint kidolgozza
a tervkészítéshez szükséges módszertani ajánlásokat.

6. A továbbképzés tervezése
10. §

(1) A kormánytisztviselő továbbképzése az egyéni továbbképzési tervek alapján történik.
(2) A tárgyévben meghatározott továbbképzési kötelezettséget tartalmazó egyéni továbbképzési terv elkészítéséről
– a 9. § (1) bekezdés f ) pontjában foglaltak figyelembevételével – a tárgyév február 28-áig a munkáltatói jogkör
gyakorlója gondoskodik.
(3) Az egyéni továbbképzési terv tartalmazza a közszolgálati és belső továbbképzéseket, valamint a Kormány és
a központi kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter által előírt kötelező képzéseket.
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(4) Az éves egyéni továbbképzési tervet a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévben felmerülő továbbképzési
igények alapján módosíthatja.
11. §

(1) A hivatali szervezet vezetője az egyéni továbbképzési tervek összesítésével készíti el a központi kormányzati
igazgatási szerv éves továbbképzési tervét (a továbbiakban: intézményi továbbképzési terv), amelyet tárgyév
március 15-éig megküld az Egyetem részére.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati továbbképzési igények tervezését a központi oktatás-informatikai
rendszerben rögzíti.
(3) A központi kormányzati igazgatási szerv az intézményi továbbképzési terv végrehajtásáról tájékoztatót
készít, amelyet a tárgyévet követő év március 15-éig megküld az Egyetem részére. A tájékoztató alapján
az Egyetem a tárgyévet követő év április 30-áig a miniszternek, valamint a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszternek jelentést készít a megvalósított továbbképzésekről, valamint a felhasznált
pénzügyi forrásokról.

7. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása
12. §

(1) A közszolgálati és a belső továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi kormányzati igazgatási szerv
biztosítja.
(2) A közszolgálati továbbképzés, az álláshelyen ellátandó feladathoz előírt közigazgatási szakvizsga, valamint
a Kormány által előírt továbbképzés költségeit a központi kormányzati igazgatási szerv az Egyetemnek a tárgyév
január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselői létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként (a továbbiakban:
normatív hozzájárulás) fizeti meg.
(3) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott, a központi kormányzati igazgatási szervvel kötött tanulmányi szerződés
alapján tanulmányokat folytató, a munkáltatói jogkör gyakorlója által mentesített kormánytisztviselő a normatív
hozzájárulás alapját képező létszám tekintetében nem vehető figyelembe.
(4) A normatív hozzájárulás kormánytisztviselőnként 14 000 forint, amelyet a központi kormányzati igazgatási szerv
minden év január 31-éig fizet meg az Egyetem részére. Az Egyetem a központi kormányzati igazgatási szerv részére
igazolást állít ki a normatív hozzájárulás megfizetéséről.
(5) Ha a központi kormányzati igazgatási szerv a normatív hozzájárulást megfizeti, azonban a kormánytisztviselő
nem vesz részt a továbbképzésben, az Egyetem utólag nem számol el a fel nem használt normatív hozzájárulás
összegével, a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel.
(6) Ha
a)
a központi kormányzati igazgatási szerv jogutódlással történő megszűnésére vagy
b)
a Kit. 114. § (10) bekezdésében meghatározott jogviszonyváltás következtében a kormányzati szolgálati
jogviszony közszolgálati jogviszonnyá alakulására
kerül sor, a jogutód a tárgyévre vonatkozó normatív hozzájárulás időarányos részét megfizeti a jogelőd részére.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni a Kit. 89. § (6) bekezdése, valamint a Kit. 104. §
(9) és (10) bekezdése esetén is azzal, hogy a fogadó, illetve az új jogviszony szerinti szerv fizeti meg a tárgyévre
vonatkozó normatív hozzájárulás időarányos részét azon központi kormányzati igazgatási szerv részére, amely
a kormánytisztviselőt a kinevezés módosítását vagy a jogviszony megszűnését megelőzően foglalkoztatta.
(8) Ha az (5) bekezdésben szabályozott esetek kivételével a központi kormányzati igazgatási szervnél a tárgyév
január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő után a központi
kormányzati igazgatási szerv a normatív hozzájárulást időarányosan fizeti meg az Egyetem részére a tárgyév végéig.

8. A közigazgatási vezetőképzés
13. §

(1) A közigazgatási vezetőképzésre e rendelet szabályait a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A közigazgatási vezetőképzés a vezetői utánpótlás képzéséből, a vezető rendszeres továbbképzéséből és a vezető
magas szintű kiválósági képzéséből áll.
(3) A közigazgatási vezetőképzés programjait a továbbképzési programkínálaton belül az Egyetem fejleszti és
működteti. A vezetőképzési programok megvalósítására az Egyetem jogosult.
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9. Az átképzés
14. §		
Az átképzés keretében a központi kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő által betöltött álláshelytől
eltérő álláshelyen ellátandó feladatok, illetve a betöltött álláshelyen ellátandó feladatok hatékonyabb ellátását
biztosító iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges továbbképzést lehetővé teszi.

10. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
(2) A KTK tagjainak megbízatását a kormányrendelet hatálybalépése nem érinti.

16. §

(1) A 2020. évi egyéni továbbképzési tervek elkészítésének határideje 2020. április 30.
(2) Az Egyetem a 2020. évi továbbképzések tervezésének támogatására, a tanulmányi pontok meghatározására,
számítására 2020. február 28-áig módszertani útmutatót bocsát ki.
(3) A központi kormányzati igazgatási szerv az egyéni továbbképzési tervre épülő intézményi továbbképzési tervet
2020. május 15-ig küldi meg az Egyetem részére.
(4) A központi kormányzati igazgatási szerv a 2019. évi továbbképzési tervek végrehajtásának eredményeiről,
tapasztalatairól, adatairól szóló értékelő jelentését 2020. május 31-ig küldi meg az Egyetem részére.
(5) Az Egyetem a (4) bekezdés szerinti jelentések alapján 2020. június 30-ig készít éves összefoglaló jelentést
a miniszternek.

17. §		
A központi kormányzati igazgatási szerv a 12. § szerinti normatív hozzájárulást 2020. április 30-áig fizeti meg
az Egyetem részére.
18. §		
A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok
foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
19. § (1) bekezdés g) pont gj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kit. 91. § (5) bekezdése alapján kiadott közszolgálati szabályzatnak tartalmaznia kell
e rendeletben foglaltak figyelembevételével az illetmény és az illetményen felüli juttatások, kedvezmények és
támogatások szabályait, ennek keretében:]
„gj) egyéb – a Kit.-ben, illetve az e rendeletben nevesített – támogatások igénybevételét, továbbá igénylésének és
elbírálásának rendjét,”
19. §		
Az R. VII. fejezete a következő 15/A. alcímmel egészül ki:

„15/A. Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjára és az ideiglenes külföldi kiküldetéshez kapcsolódó
egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok
27/A. § Az ideiglenes – három hónapot meg nem haladó – külföldi kiküldetés esetén a kormánytisztviselő a tartós
külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
jogosult napidíjra és egyéb juttatásokra.”
20. §		
Az R. 36. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. A munkába járáshoz kapcsolódó juttatások
82. § (1) A kormánytisztviselő részére a kormányzati igazgatási szerv helyi utazásra szolgáló bérletet nyújthat.
(2) A kormánytisztviselő a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 39/2010. Korm. rendelet) foglaltak szerint jogosult a napi munkába járással és
a hazautazással kapcsolatos költségtérítésre.
(3) A kormánytisztviselő a gépjárművel történő munkába járás költségeihez a 39/2010. Korm. rendeletben
foglaltak szerint jogosult a gépjárművel történő munkába járáshoz költségtérítésre azzal, hogy a munkavégzéssel
nem érintett napokra (szabadság, keresőképtelenség és a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés
ideje) nem számolható el költségtérítés. A költségtérítés mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvényben foglaltak figyelembevételével a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzatában kell
meghatározni.”
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21. §		
Az R. XIV. fejezete a következő 37/A. alcímmel egészül ki:

„37/A. Egyéb juttatások
83/A. § (1) A kormányzati igazgatási szerv a gyermeknap és mikulásünnepség alkalmából a kormánytisztviselő
14. életévét be nem töltött gyermekét ajándékban részesítheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ajándék értéke nem haladhatja meg alkalmanként és gyermekenként az ötezer forintot.
83/B. § (1) A kormányzati igazgatási szerv az önkéntes véradásban rendszeresen részt vevő kormánytisztviselőt
pénzjutalomban részesítheti.
(2) A rendszeres önkéntes véradás a Magyar Vöröskereszt által kiállított Emléklappal igazolható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzjutalom mértéke tízezer forint, ha az elismerésre jogosító véradások száma eléri
a tízet, ami minden további tíz alkalom után tízezer forinttal nő.
83/C. § A legalább egyéves kormányzati szolgálati jogviszonnyal rendelkező kormánytisztviselőt a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti
kedvezményre jogosító utazási utalványra jogosult.
83/D. § A kormányzati igazgatási szerv biztosíthatja sportlétesítmények igénybevételének lehetőségét és egyéb
sportolási lehetőséget a kormánytisztviselők részére.”
22. §		
Az R. 47. alcíme a következő 109/A. §-sal egészül ki:
„109/A. § 2020. január 1-jétől a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő részére nem állapíthat meg olyan
illetményen felüli juttatást, amelyet e rendelet nem nevesít.”
23. §		
Az R. 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „VII. Fejezet” szövegrész helyébe a „27. §” szöveg lép.
24. §		
Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a)
1. § (2a), (3) és (6) bekezdése,
b)
10. § (1b) bekezdése,
c)
12. § (5e) és (5f ) bekezdése,
d)
21. § (2) bekezdése,
e)
30. §-a,
f)
31. §-a.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről
A Kormány a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 11. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) alapján belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére
köteles köztulajdonban álló gazdasági társaságokra és a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését
a felügyelőbizottságának javaslata alapján vállaló köztulajdonban álló gazdasági társaságokra terjed ki.
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2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
belső ellenőrzés: a belső ellenőrzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadói
tevékenység, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Módszeres és
szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok
hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósítását;
2.
belső ellenőrzési vezető: a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési egységének vezetője, ha
a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó
személy;
3.
bizonyosságot adó tevékenység: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló kormányrendeletben meghatározott fogalom;
4.
gazdasági társaság első számú vezetője: az irányítási jogkörrel rendelkező vezető tisztségviselő, több vezető
tisztségviselő, vagy vezető tisztségviselőkből álló testület esetén a társaság operatív irányítási jogkörrel
rendelkező vezetője;
5.
integritás: a köztulajdonban álló gazdasági társaság szabályszerű, a köztulajdonban álló gazdasági társaság
célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése;
6.
nemzetközi belső ellenőrzési standardok: a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete által kiadott, a Belső
Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Keretrendszere által meghatározott, kötelezően alkalmazandó
elemek (Küldetés, Alapelvek, Belső ellenőrzés definíciója, Etikai kódex, Normák);
7.
szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságra
vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság
célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér;
8.
tanácsadó tevékenység: a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője vagy
a felügyelőbizottság részére nyújtott, olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét
és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a megbízó a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza
meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná.

3. A gazdasági társaság első számú vezetőjének a belső kontrollrendszer kialakításával és
működtetésével összefüggő feladatai
3. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében
a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésében érvényesülő
a)
kontrollkörnyezet,
b)
integrált kockázatkezelési rendszer,
c)
kontrolltevékenységek,
d)
információs és kommunikációs rendszer, és
e)
nyomon követési rendszer (monitoring)
kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.
(2) A belső kontrollrendszer kialakítása és fejlesztése során a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú
vezetője figyelembe veszi a társaság legfőbb szerve, a tulajdonosi joggyakorló, a felügyelőbizottság, valamint
a külső ellenőrzés és a belső ellenőrzés által a nemzetközi és hazai standardok és jó gyakorlatok ismeretében
megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.
(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső
kontrollrendszerét – a szektor specifikus eltérések figyelembevételével – az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével közzétett irányelv megfelelő alkalmazásával
alakítja ki és működteti.

4. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan kontrollkörnyezetet alakít ki, amelyben
a)
a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak, a szervezeti célok és értékek meghatározottak,
ismertek és elfogadottak,
b)
az etikus működést és a jogszabályoknak való megfelelést célul kitűző szervezeti kultúra jön létre,
c)
a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, megfelelően elhatároltak,
d)
az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 216. szám

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
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e)
a humánerőforrás-kezelés átlátható,
f)
a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése biztosított,
g)
a szervezeten belüli összeférhetetlenség megelőzése biztosított és ellenőrzött.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a jogszabályoknak való szervezeti megfeleléssel
kapcsolatos intézkedések meghozatalakor figyelembe veszi az alábbi megfelelési alapelveket:
a)
a jogszabályoknak való megfelelés és az etikus működés összekapcsolása a köztulajdonban álló gazdasági
társaság működési céljaival,
b)
az egyes megfelelési intézkedések kockázatalapú megközelítése,
c)
a megfelelési intézkedéseknek a köztulajdonban álló gazdasági társaság összes tevékenységi körében és
vezetési szintjén való érvényesítése,
d)
a megfelelést támogató szervezeti egység vagy megfelelési tanácsadó részéről tájékoztatás nyújtása
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére a megfelelési kockázatokat bejelentő
személy észrevételeiről, a kockázat csökkentéséhez szükséges intézkedésekről, a kockázattal érintett
szervezeti egységekről és ezen intézkedések megtételéről,
e)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság működése során észlelt jogszabálysértések megszüntetésének
szervezeti szintű biztosítása.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan stratégiát határoz meg, olyan szabályzatokat
ad ki, valamint olyan folyamatokat alakít ki és működtet, amelyek biztosítják a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (3) bekezdésében meghatározott
követelmények teljesülését.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője teljesítménymérési rendszert alakít ki és működtet
a gazdasági társaság tevékenységére vonatkozóan.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője szabályozza a szervezeti integritást sértő események
kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.
A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza
a)
a bejelentett vagy feltárt kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
b)
a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
c)
az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
d)
a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
e)
a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket és eljárási szabályokat,
f)
az alkalmazható jogkövetkezményeket,
g)
a bejelentő védelmére, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra, valamint a bejelentésből eredő szakmai
következtetések hasznosítására vonatkozó szabályokat.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan belső kontrollrendszert alakít ki, amely minden
tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására, valamint
a korrupció és a visszaélés hatékony megelőzésére.

5. §		
A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője integrált kockázatkezelési rendszert működtet,
amelynek keretében azonosítja és elemzi a köztulajdonban álló gazdasági társaság tevékenységében rejlő és
a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban
szükséges intézkedéseket, az intézkedéssel érintett szervezeti egységek körét, az azok végrehajtásának folyamatos
nyomon követési módját és eljárásrendjét.
6. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a köztulajdonban álló gazdasági társaságon
belül olyan kontrolltevékenységeket alakít ki, amelyek biztosítják a kockázatok azonosítását és kezelését, ezzel
hozzájárulnak a köztulajdonban álló gazdasági társaság céljainak eléréséhez, valamint erősítik a köztulajdonban álló
gazdasági társaság integritását.
(2) A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a kontrollok kiépítését,
különösen
a)
a döntések dokumentumainak előkészítése,
b)
a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsági
vizsgálata,
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c)
a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint
d)
a gazdasági eseményekhez kapcsolódó elszámolások
vonatkozásában.
(3) A (2) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell.
7. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a belső és külső információáramlás biztosítása
érdekében információs és kommunikációs rendszert alakít ki és működtet.
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a szervezeti integritást sértő események és panaszok
bejelentése és kezelése érdekében bejelentőrendszert alakít ki és működtet a gazdasági társaság működésének
megfelelően, az egyes ágazati szabályozások figyelembevétele mellett.

8. §		
A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője kialakítja a köztulajdonban álló gazdasági
társaság tevékenységének, valamint a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, amely
az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív
tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

4. Megfelelést támogató szervezeti egység
9. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megfelelési tanácsadókból álló megfelelést támogató
szervezeti egységet hoz létre, amely közvetlenül a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének
alárendelve végzi a munkáját. Ha a megfelelést támogató szervezeti egység kialakítása a köztulajdonban álló
gazdasági társaság számára a gazdasági társaság tevékenységének természete, mérete és összetétele alapján
aránytalan terhet jelent, és a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője hitelt érdemlően igazolni
tudja a tulajdonosi jogok gyakorlójának, hogy a megfelelési feladatok ellátását nem befolyásolja hátrányosan,
úgy elegendő egy személy megfelelési tanácsadót kijelölni. A megfelelési tanácsadói feladatok ellátása megbízási
jogviszony keretében is biztosítható.
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője biztosítja, hogy – a köztulajdonban álló gazdasági
társaság mérete, tevékenységének jellege, nagyságrendje és összetettsége, valamint pénzügyi erőforrásai
arányában –
a)
a megfelelést támogató szervezeti egység a működtetéshez szükséges számú, képzettségű és szakmailag
alkalmas munkatárssal, anyagi erőforrással, és
b)
a megfelelést támogató szervezeti egység, valamint a megfelelési tanácsadó (a továbbiakban együtt:
megfelelésért felelős) a működéshez szükséges és a feladatok ellátásához szükséges hatáskörrel, szakmai
függetlenséggel és információhoz való hozzáféréssel rendelkezzen.
(3) A megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési tanácsadó látja
el, akkor megfelelési tanácsadónak felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű
személy jelölhető ki a felügyelőbizottság egyetértésével. A megfelelési tanácsadónak vagy megfelelést támogató
szervezeti egység esetében legalább egy megfelelési tanácsadónak legalább kétéves, a végzettségének megfelelő
szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
(4) A megfelelési tanácsadó a szakmai álláspontját befolyástól mentesen alakítja ki, amely miatt hátrány nem érheti.
(5) Megfelelési tanácsadónak egy időben nem jelölhető ki a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőre.
(6) A megfelelési tanácsadónak – beleértve a külső szolgáltató által kijelölt személyeket is – nem jelölhető ki
a)
a tulajdonos képviselőjének, a köztulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának,
első számú vezetőjének, az igazgatóság tagjának, valamint a felügyelőbizottság tagjának a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,
b)
a tulajdonosnál vagy a tulajdonosi joggyakorlónál belső ellenőrzési vagy integritás tanácsadói tevékenységet
végző személy és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,
c)
akitől az adott feladat tárgyilagos végrehajtása egyéb okból nem várható el.

10. §

(1) A megfelelésért felelős feladata:
a)
annak elősegítése, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a tevékenységére és
működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi
rendelkezésekkel,
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b)

azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése,
amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása,
c)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság által végzett tevékenység jogszabályoknak, a gazdasági társaság
célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére vonatkozó
szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése,
d)
a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok készítése
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére, valamint a megfelelésbeli
hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos nyomon követése és
rendszeres ellenőrzése,
e)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének, vezető testületének és a köztulajdonban
álló gazdasági társaság munkavállalóinak támogatása abban, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság
teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit,
f)
a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának
támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések szervezésével,
g)
a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált
kockázatkezelésnek a koordinációja, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője
általi meghatalmazás alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésével összefüggő integritást
sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával
és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása,
h)
a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás.
(2) A megfelelésért felelős az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséről évente legalább egyszer jelentést készít
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a felügyelőbizottság részére. A köztulajdonban álló
gazdasági társaság első számú vezetője a jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve részére.

5. Nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
11. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője – a 3. § (3) bekezdése szerinti irányelvben
meghatározottak szerint a megfelelésért felelős által előkészített – nyilatkozatban értékeli a köztulajdonban álló
gazdasági társaság belső kontrollrendszerét.
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megküldi az (1) bekezdésben meghatározott
nyilatkozatot a felügyelőbizottság részére.
(3) A felügyelőbizottság a nyilatkozatra vonatkozó álláspontjáról határozatban dönt. Ha a felügyelőbizottság nem
fogadja el a nyilatkozatot, az elutasítás indokát a határozatában szerepelteti.
(4) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot
– a felügyelőbizottság vonatkozó határozatával együtt – tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve és
a tulajdonosi joggyakorló részére.
(5) A felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjét intézkedési terv készítésére
kötelezi, ha a nyilatkozatot nem fogadja el, vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú
vezetője az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat erre vonatkozó pontját tölti ki. Az intézkedési tervet
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve
részére. Az intézkedési terv végrehajtásáról a gazdasági társaság első számú vezetője az abban meghatározott
végső határidőt követő 15 napon belül, de legalább évente beszámol a felügyelőbizottságnak és a társaság legfőbb
szervének.
(6) Ha a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál év közben változás történik az első számú vezető személyében,
vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság átalakulása, egyesülése, szétválása vagy jogutód nélküli megszűnése
esetén a távozó első számú vezető köteles a nyilatkozatot az irányelvben meghatározottak szerint az addig eltelt
időszak vonatkozásában kitölteni, és a jogutód nélküli megszűnés kivételével az új első számú vezetőnek, valamint
a jogutód köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához
mellékeli. Jogutód nélküli megszűnés esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságra vonatkozó iratkezelési
szabályoknak megfelelően kell a nyilatkozatot megőrizni.
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6. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzése
12. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.
(2) A belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy egészben – a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával –
külső szolgáltató bevonásával is biztosítható.
(3) A felügyelőbizottság és a belső ellenőrzési vezető jogosult
a)
ideiglenes kapacitás-kiegészítés vagy
b)
speciális szakértelem szükségessége esetén
külső szolgáltató bevonására javaslatot tenni a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének.
(4) A belső ellenőrzési tevékenység (2) és (3) bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó írásbeli megállapodás
rendelkezik a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek és kötelezettségek ellátásának módjáról,
valamint az alvállalkozó bevonásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján belső ellenőrzést végző személynek – azon, a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek kivételével, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatás keretében
kívánják gyakorolni – meg kell felelnie a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső
ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési
szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató vezetőjének legalább ötéves,
jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
(6) Az (5) bekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha a külső szolgáltató bevonásának indoka olyan speciális szakértelem
szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz
elengedhetetlen valamely más szakma, szakterület ismerete is.
(7) Ha a köztulajdonban álló gazdasági társaság a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához külső szolgáltatót is
igénybe vesz, a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrei együttműködnek a külső szolgáltatóval és
a külső szolgáltató által rendelkezésre bocsátott személyekkel. A külső szolgáltató vezetője a köztulajdonban álló
gazdasági társaság belső ellenőrei felett utasítási joggal nem rendelkezik.

13. §

(1) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység munkáját a nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével kialakított belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.
(2) A belső ellenőrzési alapszabályt a felügyelőbizottság hagyja jóvá, amely tartalmazza
a)
a belső ellenőrzési tevékenység célját és hatókörét,
b)
a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység felhatalmazását és felelősségét,
c)
a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység helyét a szervezeten belül,
d)
a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység beszámolási kötelezettségét és kapcsolattartását
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője, az igazgatóság, a felügyelőbizottság és
a tulajdonosi joggyakorló vonatkozásában,
e)
a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység hozzáférését a belső ellenőrzési tevékenysége
elvégzéséhez szükséges adatokhoz, személyekhez és fizikai eszközökhöz.
(3) A belső ellenőrzési kézikönyvet a belső ellenőrzési alapszabályban meghatározottaknak megfelelően
a felügyelőbizottság vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője hagyja jóvá, amely
tartalmazza
a)
a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó módszertant és eljárási szabályokat,
b)
a tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertan leírását,
c)
az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, az alkalmazott iratmintákat,
d)
az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését,
e)
az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség
vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást.
(4) A belső ellenőr a bizonyosságot adó és tanácsadási tevékenységen kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság
más tevékenysége végrehajtásába nem vonható be, nem vehet részt annak operatív működésével kapcsolatos
feladatok ellátásában, így különösen
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a)

a belső ellenőrzési egységre vonatkozó döntések kivételével a köztulajdonban álló gazdasági társaság
működésével kapcsolatos döntések meghozatalában,
b)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében,
c)
a belső ellenőrzési szervezetre vonatkozó pénzügyi tranzakciók kivételével pénzügyi tranzakciók
kezdeményezésében vagy jóváhagyásában, valamint kötelezettségek vállalásában,
d)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott
munkatársa tevékenységének irányításában, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik a belső
ellenőrzést végző személyt vagy szervezeti egységet,
e)
a belső ellenőrzésre vonatkozó belső szabályzatok kivételével a belső szabályzatok elkészítésében,
f)
a belső ellenőrzésre vonatkozó intézkedési terv kivételével a köztulajdonban álló gazdasági társaság
intézkedési terveinek elkészítésében.
(5) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység a tevékenységét független, befolyástól mentes, pártatlan
és tárgyilagos módon végzi.
(6) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységének tervezése során önállóan jár el,
ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések lehetőségének figyelembevételével
állítja össze.
(7) A belső ellenőr önállóan állítja össze a megállapításait, következtetéseit és a javaslatait tartalmazó ellenőrzési
jelentést.
14. §

(1) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenysége kiterjed a köztulajdonban álló gazdasági
társaság minden tevékenységére, különösen az árbevétel és a költségek és ráfordítások, valamint a várható
eredmény tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való
gazdálkodásnak a vizsgálatára.
(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenysége körében elemzi, vizsgálja és értékeli különösen
a)
a belső kontrollrendszer kiépítését, működését, továbbá a jogszabályoknak és a szabályzatoknak való
megfelelőségét, valamint a belső kontrollrendszer működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és
eredményességét,
b)
a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint
az elszámolások megfelelőségét,
c)
a stratégiai és operatív döntések meghozatalát,
d)
az etikai elvárások és értékek érvényesülésének elősegítését,
e)
a hatékony szervezeti teljesítménymenedzsmentet és a számonkérhetőség biztosítását.
(3) A belső ellenőr megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők,
hiányosságok csökkentése, a szabálytalanságok és visszaélések megelőzése, feltárása, valamint a köztulajdonban
álló gazdasági társaság eredményességének növelése, továbbá a belső kontrollrendszerek javítása és
továbbfejlesztése érdekében.
(4) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési
jelentések alapján készült intézkedési terveket.
(5) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tanácsadó tevékenysége keretében ellátható feladatai
lehetnek különösen
a)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének támogatása az egyes megoldási
lehetőségek elemzése, értékelése, vizsgálata, és azok kockázatának becslése útján,
b)
a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való észszerűbb és hatékonyabb
gazdálkodásra vonatkozó tanácsadás biztosítása,
c)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére szakértői támogatás nyújtása
a kockázatok és a szervezeti integritást sértő események kezelése, továbbá a teljesítménymenedzsmentre
vonatkozó rendszerek kialakítása, és azok folyamatos továbbfejlesztése érdekében,
d)
tanácsadás biztosítása a szervezeti struktúrák racionalizálása, és a változásmenedzsment területe
vonatkozásában,
e)
konzultáció, tanácsadás biztosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére,
f)
javaslatok megfogalmazása a köztulajdonban álló gazdasági társaság működése eredményességének
növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a köztulajdonban álló
gazdasági társaság belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
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(6) A belső ellenőrzést végző személy – beleértve a külső szolgáltató által kijelölt személyeket is – a személye
vonatkozásában fennálló összeférhetetlenségre tekintettel nem vehet részt olyan belső ellenőrzési tevékenységben,
amely tekintetében vele szemben az alábbi összeférhetetlenségi okok állnak fenn:
a)
a tulajdonos képviselőjének, a köztulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának, első
számú vezetőjének, az igazgatóság tagjának, a felügyelőbizottság tagjának, valamint a köztulajdonban álló
gazdasági társaság ellenőrzés alá vont szervezeti egysége munkavállalójának a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvény szerinti hozzátartozója,
b)
a tulajdonosnál vagy a tulajdonosi joggyakorlónál belső ellenőrzési tevékenységet végző személy és annak
a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,
c)
korábban részt vett az ellenőrzött szervezeti egység tevékenységében, a feladatellátásának a megszűnésétől
számított egy évig,
d)
az ellenőrzéssel érintett szervezeti egységgel közös, valamint az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó program,
projekt vagy feladat végrehajtásában közreműködött, a projekt lezárását, vagy a feladat elvégzését követő
egy évig,
e)
az adott feladat tárgyilagos végrehajtása tőle egyéb okból nem várható el.
(7) A belső ellenőrt érintő összeférhetetlenségről a belső ellenőrzési vezető az összeférhetetlenség okának tudomására
jutásától számított 10 napon belül határoz. A belső ellenőrzési egység vezetőjének, vagy az egyszemélyi belső
ellenőr személyét érintő összeférhetetlenség esetén a felügyelőbizottság az összeférhetetlenség okának
tudomására jutásától számított 10 napon belül határoz. A döntés meghozataláig az összeférhetetlenségben érintett
személyt az adott ellenőrzésben való részvétel alól fel kell menteni.
15. §

(1) A belső ellenőrzési vezető feladata
a)
a belső ellenőrzési alapszabály és a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése,
b)
a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a felügyelőbizottság
jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése,
c)
a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása,
d)
az ellenőrzések összehangolása,
e)
ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó
kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú
vezetőjének, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének érintettsége
esetén a felügyelőbizottság haladéktalan tájékoztatása a belső ellenőrzés eszközeivel feltárt adatokról és
javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására,
f)
a lezárt belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása, valamint annak megküldése a köztulajdonban álló
gazdasági társaság első számú vezetője és a felügyelőbizottság részére a belső ellenőrzési alapszabályban
meghatározottaknak megfelelően,
g)
az éves ellenőrzési jelentés összeállítása.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokon túl a belső ellenőrzési vezető
a)
gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet a nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak
megfelelően lássák el,
b)
gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, valamint
a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról,
c)
biztosítja a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében éves képzési tervet készít és
gondoskodik annak megvalósításáról,
d)
tájékoztatja a felügyelőbizottságot és a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjét az éves
ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről,
e)
kialakítja és működteti a belső ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek nyilvántartását,
f)
gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket a belső ellenőrzési tevékenység
során kezelt adatokat illetően az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások
figyelembevételével végezzék.

16. §

(1) A belső ellenőrzési vezetőnek joga van a felügyelőbizottsághoz fordulni, továbbá meghívottként tanácskozási
joggal részt venni a felügyelőbizottság és – ha az adott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál működik –
az auditbizottság ülésein.
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(2) A belső ellenőr tevékenysége során jogosult
a)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság helyiségeibe – a köztulajdonban álló gazdasági társaság biztonsági
előírásaira, munkarendjére figyelemmel – belépni,
b)
a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál – a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és
minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával – az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó,
minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba, valamint
elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt
készíttetni, indokolt esetben – kizárólag a feltétlenül szükséges időre – az eredeti dokumentumokat másolat
hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni,
c)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság bármely munkavállalójától vagy más, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személytől írásban vagy szóban felvilágosítást kérni,
d)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben a belső
ellenőrzési vezető jóváhagyásával információt kérni más szervektől,
e)
a vizsgálatba további szakértő bevonását kezdeményezni.
(3) A belső ellenőr a tevékenysége során
a)
végrehajtja a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott ellenőrzési programban foglaltakat,
b)
tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjét tájékoztatja,
c)
objektív véleménye kialakításához szükséges dokumentumokat és körülményeket megvizsgálja,
d)
megállapításait, következtetéseit és javaslatait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalja, és
azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal alátámasztja,
e)
ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó
kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, haladéktalanul jelentést tesz a belső ellenőrzési vezetőnek,
a belső ellenőrzési vezető érintettsége esetén a felügyelőbizottságnak,
f)
a belső ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével egyezteti, a belső
ellenőrzési jelentést elkészíti, a belső ellenőrzési jelentés aláírását követően a lezárt belső ellenőrzési jelentést
a belső ellenőrzési vezetőnek átadja,
g)
ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására
jutásáról haladéktalanul jelentést tesz a belső ellenőrzési vezetőnek,
h)
az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatja, valamint, ha
az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség
vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében
a belső ellenőrzési vezető útján az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, a szervezeti egység vezetőjének
érintettsége esetén annak felettese részére jegyzőkönyv alapján átadja,
i)
a köztulajdonban álló gazdasági társaság szervezeti egységeinél a biztonsági szabályokat és a munkarendet
figyelembe veszi,
j)
a tudomására jutott minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot megőrzi,
k)
az ellenőrzési tevékenységet a 13. § (3) bekezdése szerinti kézikönyvben meghatározott módon megfelelően
dokumentálja, az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat – az adatvédelmi és a minősített
adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával – az ellenőrzés dokumentációjához csatolja.
17. §		
A köztulajdonban álló gazdasági társaság ellenőrzött szervezeti egység vezetője jogosult
a)
az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okirat bemutatását kérni, ennek hiányában
az együttműködést megtagadni,
b)
az ellenőrzés vonatkozó megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni, és az észrevételekre választ
kapni.
18. §		
A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetői és munkavállalói kötelesek
a)
az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, együttműködni,
b)
a belső ellenőr részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni,
a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén az eredeti dokumentumokat – másolat és
jegyzőkönyv ellenében – az ellenőrnek a megadott határidőre átadni,

10322

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 216. szám

c)

d)

a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket
és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig
végrehajtani, arról a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjét és a belső ellenőrzési
vezetőt tájékoztatni,
a belső ellenőrök számára a helyszíni ellenőrzés lefolytatásához megfelelő munkakörülményeket biztosítani.

19. §		
A belső ellenőrzési vezető kockázatalapú éves ellenőrzési tervet állít össze. A tárgyévet követő évre vonatkozó éves
ellenőrzési tervet benyújtja a felügyelőbizottság részére. A felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági
társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogok gyakorlója véleményének figyelembevételével a tárgyévet
megelőző év december 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet.
20. §

(1) A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzés megkezdéséről értesíti az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjét, ennek
keretében tájékoztatást ad az ellenőrzés céljáról és formájáról, valamint az ellenőrzés várható időtartamáról.
Az előzetes bejelentést nem kell megtenni, ha az – a rendelkezésre álló adatok alapján – meghiúsíthatja
az ellenőrzés eredményes lefolytatását. Az előzetes bejelentés elhagyásáról a belső ellenőrzési vezető dönt.
(2) A belső ellenőr az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, valamint adatbekérés útján, elsősorban az ellenőrzés
tárgyához, céljához és időszakához kapcsolódó információk és dokumentumok alapján a belső kontrollrendszer
értékelésével, valamint az ellenőrzési programban meghatározottak szerint hajtja végre.
(3) Az ellenőrzést vezető belső ellenőr (a továbbiakban: vizsgálatvezető) gondoskodik az ellenőrzés összehangolt,
az ütemezésnek megfelelő végrehajtásáról.

21. §

(1) Az ellenőrzési program végrehajtása során, annak eredményeként a belső ellenőr a megállapításait, következtetéseit
és javaslatait belső ellenőrzési jelentésben foglalja össze.
(2) A belső ellenőrzési jelentés elkészítéséért, annak tartalmáért, a levont következtetésekért és a kapcsolódó
javaslatokért a vizsgálatvezető, a megállapítások valódiságáért és alátámasztásáért a vizsgálatot végzők felelősek.
(3) A belső ellenőr a belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat elegendő, megbízható, érdemi és hasznos ellenőrzési
bizonyítékokkal támasztja alá.
(4) A belső ellenőr a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat lényegre törően és világosan fogalmazza meg
úgy, hogy
a)
az ellenőrzési programban meghatározott, az ellenőrzés célját, tárgyát és hatókörét képező tevékenység
objektíven értékelhető legyen,
b)
rávilágítson a tevékenységgel kapcsolatos kockázatokra és kontrollhiányosságokra,
c)
a javaslatok végrehajthatóak legyenek, teljesítésük pedig ellenőrizhető és számon kérhető legyen.
(5) A belső ellenőr a belső ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltet minden olyan lényeges tényt, pozitív és
negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló belső
ellenőrzési jelentés teljességét.
(6) A belső ellenőr a belső ellenőrzési jelentés elkészítésénél értékel minden, az ellenőrzött szervezeti egységek és
egyéb felek által rendelkezésükre bocsátott információt és véleményt.
(7) A belső ellenőr a belső ellenőrzési jelentés vezetői összefoglalójában az ellenőrzés eredményét és a feltárt
hiányosságokat összefoglaló értékelést ad.

22. §

(1) A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzési jelentés tervezetét vagy annak kivonatát egyeztetés céljából megküldi
az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá azon szervezeti egységek vezetőinek, melyekre vonatkozóan
a belső ellenőrzési jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz (a továbbiakban együtt: érintettek).
(2) A belső ellenőrzési jelentéstervezet egyeztetését a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelően kell
lefolytatni.
(3) Az észrevételek elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető javaslata alapján a belső ellenőrzési vezető dönt,
amelyről írásbeli tájékoztatást ad, és megindokolja az el nem fogadott észrevételeket vagy egyeztető megbeszélést
összehívását kezdeményezi.
(4) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az érintettek észrevételeit
és a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához.
(5) Ha az érintett a megállapításokat vitatja, bármelyik fél kezdeményezésére egyeztető megbeszélést kell tartani.
Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megbeszélés eredményét. Amennyiben
az egyeztetések ellenére véleménykülönbség marad fenn a belső ellenőrzés és az ellenőrzött fél között, úgy
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az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének különvéleményét a belső ellenőrzés megjeleníti a belső ellenőrzési
jelentésben.
23. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát
megküldi az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének és szükség esetén felhívja az intézkedési terv elkészítésére.
(2) Ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség
vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását.
(3) Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért
az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szervezeti egység vezetője felelős.
(4) Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők
megjelölésével készíti el az ellenőrzött szervezeti egység vezetője. Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz
kapcsolódó határidőket úgy határozza meg, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Ha a feladat jellege egy éven
túl mutat, akkor részfeladatokat, valamint részhatáridőket határoz meg, ahol ez értelmezhető.
(5) Az intézkedési terv jóváhagyásáról – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – a köztulajdonban álló
gazdasági társaság első számú vezetője dönt.
(6) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról
az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul
megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott beszámoló – az intézkedési tervvel összehasonlítható módon – tartalmazza
a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát.
(8) A belső ellenőrzési vezető a (6) bekezdésében meghatározott tájékoztatás alapján nyilvántartást vezet, amellyel
a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok
végrehajtását nyomon követi.

24. §

(1) A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzés éves tevékenységéről éves ellenőrzési jelentést készít, mely tartalmazza
a)
a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett tevékenység bemutatását önértékelés
alapján,
b)
a belső kontrollrendszer működésének értékelését az ellenőrzési tapasztalatok alapján,
c)
az intézkedési tervek megvalósításáról készült összefoglalót.
(2) A belső ellenőrzési vezető az (1) bekezdés szerinti éves ellenőrzési jelentést benyújtja a felügyelőbizottság részére és
tájékoztatásul megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére. A felügyelőbizottság
legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést. A köztulajdonban álló
gazdasági társaság első számú vezetője az éves ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb
szervének.

7. Záró rendelkezések
25. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
26. §

(1) Az e rendeletben meghatározottakat 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A 11. § (1) bekezdésében előírt nyilatkozatot első alkalommal a 2020. év tekintetében kell elkészíteni a 2021. évben.

27. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek, valamint a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló,
2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról
A Kormány
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. §, a 4. §, a 7. § 1–3. pontja, valamint a 8. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. §
(1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. §, a 6. §, a 7. § 4. pontja és a 8. § 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § 5–9. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § 10. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. § 11–19. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a következő II/B. fejezettel egészül ki:

„II/B. FEJEZET
KÖZÖS HIVATALI SZERVEZET
4/B. § (1) A 4/A. § (3) bekezdése szerinti közös biztonsági vezető a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
kormányrendelet szerinti, a miniszterelnök
a) kormányzati igazgatási és
b) politikai
munkaszervezete esetében a biztonsági vezető feladatait mindkét minősített adatot kezelő szerv vonatkozásában
elláthatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a biztonsági vezető az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
minősített adatot kezelő szervvel
a) munkaviszonyban,
b) kormányzati szolgálati jogviszonyban,
c) közszolgálati jogviszonyban,
d) közalkalmazotti jogviszonyban,
e) bírói, igazságügyi, ügyészi szolgálati jogviszonyban,
f ) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
g) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszonyban
áll.
(3) A 4/A. § (3) bekezdése szerinti közös titkos ügykezelő feladatait az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti minősített
adatot kezelő szervek vonatkozásában ellátja.”
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2. A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és
hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági
felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti, a miniszterelnök
a) kormányzati igazgatási és
b) politikai
munkaszervezete esetében a rendszerbiztonsági felügyelő, valamint a rendszeradminisztrátor a jogszabályokban
meghatározott feladatait mindkét minősített adatot kezelő szerv vonatkozásában elláthatja.”

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
9. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) (1) bekezdés szerinti feladatait]
„c) az Áht. 10. § (4c) bekezdése szerinti esetben a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt költségvetési szerv
az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban meghatározottak szerint”
[látja el, kivéve ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával történik.]
(2) Az Ávr. 9. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A Miniszterelnöki Kormányiroda gazdasági szervezeti feladatai ellátására a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 6/B. § (2) bekezdésében kijelölt
szerv a központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetbe sorolt központi költségvetési szervi,
fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok tekintetében – az 1. melléklet I. pont 21. alpont
a) és b) pontjában meghatározott előirányzatok kivételével – a tervezéssel, az előirányzatok módosításának,
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával (gazdálkodással), finanszírozással, adatszolgáltatással
és a beszámolással kapcsolatos feladatokat a gazdasági szervezete útján, a 9. § (5) bekezdés c) pontja szerinti
megállapodás alapján látja el. A megállapodásban rögzíteni kell az Áht.-ban és az e rendeletben, továbbá
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: államháztartási számviteli
kormányrendelet) meghatározott kötelezettségek teljesítését biztosító feltételeket, továbbá a költségvetési
szervi előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok tekintetében ellátandó
feladatokat, hatásköröket.”

4. §		
Az Ávr. 11. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél gazdasági vezetőt nem kell megbízni, e rendelet
gazdasági vezetőre meghatározott követelményeit)
„c) törvény vagy kormányrendelet által kijelölt, a Kormány vagy a miniszterelnök irányítása alá tartozó költségvetési
szerv gazdasági szervezete vezetőjére”
[kell alkalmazni, kivéve ha az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó
költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel az e rendelet gazdasági vezetőre meghatározott
követelményeknek és a költségvetési szerv vezetője a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására írásban kijelölte.
Az e bekezdésben meghatározott esetben a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátásáért az a) és b) pontban
meghatározott személy felel az e bekezdésben meghatározott kivétellel.]
5. §		
Az Ávr. 52. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kötelezettséget vállaló szerv vezetője írásban kötelezettségvállalási joggal ruházhatja fel)
„e) az Áht. 10. § (4c) bekezdése szerinti esetben a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt költségvetési szerv
alkalmazásában álló személyt.”
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6. §		
Az Ávr. 55. § (2) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:
(A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén)
„cd) a 9. § (5) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa e rendelet előírásainak
megfelelően írásban kijelölt, a 9. § (5) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési szerv alkalmazásában álló személy,”
(írásban jogosult.)
7. §		
Az Ávr.
1.
9. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „(4a) és (4b)” szövegrész helyébe a „(4a)–(4c)” szöveg,
2.
11. § (3) bekezdés b) pontjában a „vezetőjére” szövegrész helyébe a „vezetőjére, illetve” szöveg,
3.
11. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „a) és b) pontban” szövegrész helyébe az „a)–c) pontban” szöveg,
4.
52. § (4) bekezdés d) pontjában a „vezetőjét.” szövegrész helyébe a „vezetőjét, valamint” szöveg,
5.
75. § (6a) bekezdésében, 75/A. §-ában, 102/D. § (5a) bekezdésében, 102/E. § (2) bekezdésében és 102/F. §
(2) bekezdés c) pontjában az „a támogató” szövegrész helyébe az „a támogató vagy a támogató nevében
eljáró szervezet” szöveg,
6.
100. § (3) bekezdésében az „a támogatónak” szövegrész helyébe az „a támogatónak vagy a támogató
nevében eljáró szervezetnek” szöveg,
7.
100. § (3) bekezdésében, 101. §-ában, 101/A. § (5) bekezdésében és a 102/F. § (1) és (2) bekezdésének
nyitó szövegrészében az „A támogató” szövegrész helyébe az „A támogató vagy a támogató nevében eljáró
szervezet” szöveg,
8.
102/E. § (1) bekezdésében a „támogató” szövegrészek helyébe a „támogató vagy a támogató nevében eljáró
szervezet” szöveg,
9.
102/E. § (1) bekezdésében az „a támogatót” szövegrész helyébe az „a támogatót vagy a támogató nevében
eljáró szervezetet” szöveg,
10.
1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.)” szövegrész helyébe az „a Ktfr.” szöveg,
11.
5. mellékletében foglalt táblázat A:5a mezőjében a „szerve” szövegrész helyébe a „szerve, a 9. §
(5b) bekezdése szerinti szervezet” szöveg,
12.
5. mellékletében foglalt táblázat A:8 mezőjében a „szerv,” szövegrész helyébe a „szerv, a 9. § (5b) bekezdése
szerinti szervezet” szöveg,
13.
5. mellékletében foglalt táblázat A:10 mezőjében az „alapjai kezelő szerve” szövegrész helyébe az „alapjai
kezelő szerve, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet” szöveg,
14.
5. mellékletében foglalt táblázat A:11 mezőjében az „alapjai kezelő szerve,” szövegrész helyébe az „alapjai
kezelő szerve, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet,” szöveg,
15.
5. mellékletében foglalt táblázat A:14, A:21 és A:22 mezőjében a „szervezet” szövegrész helyébe a „szervezet,
a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet” szöveg,
16.
5. mellékletében foglalt táblázat A:14b, A:15 és A:17 mezőjében a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv, a 9. §
(5b) bekezdése szerinti szervezet” szöveg,
17.
5. mellékletében foglalt táblázat A:20 mezőjében a „költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „költségvetési
szerv, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet” szöveg,
18.
6. mellékletében foglalt táblázat B:12 mezőjében a „szerve” szövegrész helyébe a „szerve, vagy a 9. §
(5b) bekezdése szerinti szervezet” szövegrész,
19.
6. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv vagy a 9. §
(5b) bekezdése szerinti szervezet” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az Ávr.
1.
11. § (3) bekezdés a) pontjában az „illetve” szövegrész,
2.
52. § (4) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész.
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4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 2. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt központi költségvetési szervi,
fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok tekintetében – az Ávr. 1. melléklet I. pont
21. alpont a) és b) pontjában meghatározott előirányzatok kivételével – a beszámolási és könyvvezetési feladatokat
a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el.”
10. §		
Az Áhsz. 31. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt
előirányzatok tekintetében – az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont a) és b) pontjában meghatározott előirányzatok
kivételével – az éves beszámoló elkészítéséért az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont nyitó szövegrészében
meghatározott fejezetet irányító szerv vezetője és az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti gazdasági szervezet vezetője
egyetemlegesen felelősek.
(5) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt előirányzatok tekintetében – az Ávr.
1. melléklet I. pont 21. alpont a) és b) pontjában meghatározott előirányzatok kivételével – az éves beszámolót
a (4) bekezdés szerinti személyek a hely és a kelet feltüntetésével írják alá.”
11. §		
Az Áhsz. 32. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt költségvetési szerv esetén
– a Szerencsejáték Felügyelet és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kivételével – az (1) bekezdés szerinti feladatokat
az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet látja el.
(6) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt költségvetési szerv esetén
– a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kivételével – az (1a) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az irányító
szerv vezetője a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidőt követő húsz
napon belül felülvizsgálja, és annak javítására, kiegészítésére vonatkozó észrevételeit az Ávr. 9. § (5b) bekezdése
szerinti szervezet részére megküldi. A javítások, kiegészítések elvégzését követően az Ávr. 9. § (5b) szerinti szervezet
– a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben – jóváhagyja. Az Ávr. 9. § (5b) bekezdése
szerinti szervezet az e bekezdés szerinti költségvetési szerv vonatkozásában elkészített és az elektronikus
adatszolgáltató rendszerben jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési beszámolót a Kincstár általi
elfogadását követő húsz napon belül megküldi az irányító szervnek, amely azt – a felülvizsgálat elvégzését igazoló
személy aláírásával ellátva – az Ávr. 9.§ (5b) bekezdése szerinti szervezet részére tíz napon belül visszaküldi.
(7) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok
tekintetében a fejezetet irányító szerv vagy a fejezetet irányító szerv vezetőjének kijelölése alapján az Ávr. 9. §
(5b) bekezdése szerinti szervezet gazdasági vezetője a fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok éves
költségvetési beszámolóit március 20-áig elkészíti, és a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató
rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes
főkönyvi kivonattal együtt.”
12. §		
Az Áhsz. 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdést a tulajdonosi joggyakorló által készített és a központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki
Kormányiroda fejezetébe sorolt, általa kezelt központi kezelésű előirányzatra – az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont
b) pontjában meghatározott előirányzatok kivételével – elkészített 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti beszámoló
esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fejezetet irányító szerv vagy a fejezetet irányító szerv vezetőjének
kijelölése alapján az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet a Kincstár által működtetett elektronikus rendszerbe
feltöltött éves költségvetési beszámolót a fenti határidőt követő tíz napon belül felülvizsgálja és – annak javításának,
kiegészítésének szükség szerinti elrendelését követően – jóváhagyja. A Kincstár általi felülvizsgálat során
jóváhagyott éves költségvetési beszámolót harminc napon belül meg kell küldeni az állami vagyon felügyeletéért
felelős miniszternek is.”
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5. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának
rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről
szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv, vagy törvényi,
kormányrendeleti kijelölés alapján a gazdasági szervezetének feladatait ellátó államigazgatási szerv” szöveg lép.

6. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 6/B. §-sal
egészül ki:
„6/B. § (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda a Miniszterelnöki Kabinetirodával közös hivatali szervezet létrehozására
jogosult.
(2) A Miniszterelnöki Kormányirodának az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti gazdasági szervezeti feladatait a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el.”

7. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az egyes kormányzati szakfeladatok átvételével összefüggő módosításáról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6–11. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § (1) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a közösségi agrármarketing és közösségi bormarketing (a továbbiakban
együttesen: közösségi agrármarketing) tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat, valamint a halfogyasztás
népszerűsítésére irányuló marketing-, kommunikációs és promóciós feladatokat az Agrármarketing Centrum
Nonprofit Kft. útján látja el, amely során agrármarketing-célú támogatás nyújtására is jogosult.
(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. közreműködésével összehangolja
Magyarország közösségi agrármarketing tevékenységét, ezzel kapcsolatban a Kormány irányítása vagy felügyelete
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alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a Nemzeti Agrármarketing Program útján a közösségi agrármarketing
feladatok ellátását, annak módját.”

3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és
vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MTÜ Statútum) 4. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek)
„a) a turizmust, különösen a turisztikai marketingtevékenységet, a turisztikai országmárka-fejlesztést, valamint
annak külföldi és hazai kommunikációját, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, az utazási és utazást
közvetítői szerződést, a falusi és agroturizmust, a borturizmust, a magyar bor egységes állami kommunikációját,
az egészségturizmust, a szálláshely-szolgáltatást, a lovas turisztikai szolgáltatást, az idegenvezetést,
a konferenciaturizmust, a nemzetközi küldőpiacok fejlesztését és az ott folyó munka szakmai irányítását,
valamint a vendéglátást érintő szabályozásra, egyúttal részt vesz a feladatait érintő előterjesztések közigazgatási
egyeztetésében, véleményezésében, véleményt nyilvánít a turizmussal, a turisztikai felsőoktatási képzéssel és
szakemberképzéssel, valamint idegenforgalmi, turisztikai, vendéglátó- és szállodaipari szakmunkásképzéssel és
a vendéglátással kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekben,”
(2) Az MTÜ Statútum 5. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„15. a borturizmushoz kapcsolódó tevékenysége keretében kidolgozza a magyar borkultúra, valamint a magyar
borvidékek hazai és külföldi népszerűsítését célzó programot, marketing-kommunikációs eszközök alkalmazásával
támogatja a magyar bor egységes és magas színvonalú megjelenítését itthon és külföldön, kapcsolatot tart
az érintett terméktanácsokkal, szakmai szervezetekkel, kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel,”

4. §		
Az MTÜ Statútum 4. § (1) bekezdés g) pontjában az „állami bormarketinget” szövegrész helyébe az „a magyar bor
egységes állami kommunikációját” szöveg lép.

4. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 94/2018.
Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése a következő 6. ponttal egészül ki:
(A miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány)
„6. mozgóképszakmai hatóság működtetéséért”
(felelős tagja.)
6. §		
A 94/2018. Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 18. § (2) bekezdésében meghatározott miniszterként
a miniszterelnök kabinetfőnökét jelöli ki.”
7. §		
A 94/2018. Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszterelnök kabinetfőnöke a vendéglátásért való felelőssége keretében előkészíti
a) a vendéglátásra, valamint
b) a magyar borturizmusra, valamint a magyar bor egységes kommunikációjára
vonatkozó jogszabályokat.”
8. §

(1) A 94/2018. Korm. rendelet 80. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti)
„e) – a 12. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogszabályok kivételével – a közösségi agrármarketingre”
(vonatkozó jogszabályokat.)
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(2) A 94/2018. Korm. rendelet 80. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében)
„n) a 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével ellátja a közösségi bormarketing kapcsán jelentkező
valamennyi állami feladatot.”
9. §		
A 94/2018. Korm. rendelet) 116. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki:
[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„25. foglalkoztatáspolitikáért,
26. társadalmi párbeszédért”
[felelős tagja.]
10. §		
A 94/2018. Korm. rendelet 11. alcíme a következő 137/D. és 137/E. §-sal egészül ki:
„137/D. § (1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
a) – a mezőgazdasági foglalkoztatás tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter együttműködésével –
a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra,
b) a bérpolitika kialakítására, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető bérgarancia-támogatásra,
c) – az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásának elősegítése tekintetében a társadalmi felzárkózásért felelős
miniszterrel együttműködve – a foglalkoztatás elősegítésére – ide nem értve a közfoglalkoztatást és a foglalkoztatási
rehabilitációt – és az álláskeresők támogatására,
d) a munkaügyi kapcsolatokra,
e) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére,
f ) a munkaügyi ellenőrzésre és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira
vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében – a közfoglalkoztatás és a foglalkoztatási
rehabilitáció kivételével –
a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai, valamint – a Kormány feladatkörében érintett tagjával
együttműködve – életszínvonal- és térségi kohéziós politikai koncepcióját és érvényesíti azokat egyéb kormányzati
koncepciók és programok kialakításánál,
b) ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
c) meghatározza a foglalkoztatáspolitika és az álláskeresők ellátásának eszközrendszerét, a munkaerőpiaci
szolgáltatások szabályait és irányítja a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos
feladatokat, elemzi és ellenőrzi azok működését,
d) programokat dolgoz ki a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, a foglalkoztatási
válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentésére és – a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszterrel együttműködve – az atipikus foglalkoztatás bővítésére,
e) figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a munkaerő-keresletre és -kínálatra vonatkozó
prognózisokat,
f ) felelős a bérpolitikáért, ennek keretében
fa) kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, és – a Kormány feladatkörében érintett tagjával
együttműködve – előterjeszti a Kormánynak a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt
alakítására vonatkozó javaslatokat,
fb) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait,
fc) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos
kormányzati feladatokat, és kidolgozza az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és
a kötelező legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat,
g) felelős a munkavédelemért, ennek keretében
ga) irányítja a munkavédelem országos programjának végrehajtását,
gb) meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve
a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság
követelményeit, és
gc) összehangolja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében
közreműködő szervek tevékenységét,
h) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,
i) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben.

10331

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 216. szám

137/E. § A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége keretében
a) összehangolja – a makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában – a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel
kapcsolatos tevékenységét,
b) részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi
érdekegyeztetésben, továbbá ellátja a Kormány képviseletét a feladatköréhez tartozó érdekegyeztető testületekben,
és figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,
c) figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták és konfliktusok
feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és
fórumrendszerének továbbfejlesztésére,
d) gondoskodik a civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának
összehangolásáról.”
11. §		
A 94/2018. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés j) pontjában a „kizárólagosan ellátja az állami bormarketing” szövegrész
helyébe az „ellátja a magyar borturizmus, valamint a magyar bor egységes kommunikációja” szöveg lép.
12. §		
Hatályát veszti a 94/2018. Korm. rendelet
a)
64. § (1) bekezdés 4. és 12. pontja,
b)
70. §-a,
c)
77. §-a.

5. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
		 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
32. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. a központi költségvetés LXIII. fejezeténél az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak
a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja”

A Kormány 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet módosítása
1. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„d) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1) bekezdésének a hatálya alá tartozó köztulajdonban álló
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gazdasági társaságok, valamint a Magyar Nemzeti Bank és annak felügyelete alá tartozó gazdasági társságok
kivételével – és”
2. §

(1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) belső ellenőr: költségvetési szervnél teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott vagy polgári jogi jogviszony
keretében belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy;”
(2) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
2. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„r) tanácsadó tevékenység: a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező
szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője
a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr
magára vállalná;”

3. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A költségvetési szerv vezetője a belső kontrollrendszer koordinálására belső kontroll felelőst jelölhet ki. Belső
ellenőr belső kontroll felelősnek nem jelölhető ki. Ha van a szervezetnél kijelölt integritás tanácsadó, akkor a belső
kontroll felelős és az integritás tanácsadó közötti együttműködést és feladatmegosztást egyértelműen meg kell
határozni. A belső kontroll felelős feladata a költségvetési szerv vezetője és a folyamatgazdák támogatása a belső
kontrollrendszer kialakításában és fejlesztésében.”
4. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben előírt tevékenység során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv
tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, továbbá meg kell határozni az egyes
kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása folyamatos nyomon
követésének módját.”
5. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv vezetője olyan információs és kommunikációs rendszert alakít ki és működtet, amely
biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti
egységhez, illetve személyhez.”
6. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító
szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért
felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete
alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát. A nyilatkozat elektronikus aláírással ellátva
elektronikusan is megküldhető.”
7. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy kétévente a belső kontrollrendszer
témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen vesz részt. A költségvetési
szerv vezetője a továbbképzésen való részvételre – a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési
vezetője kivételével – a költségvetési szerv valamely vezető állású munkatársát, a belső kontroll felelőst vagy
az integritás tanácsadót jelölheti ki. A költségvetési szerv vezetője a részvételt az irányító szerv vezetője felé
a tárgyév december 31-ig igazolja.”
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8. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.
(2) A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzési tevékenységet szervezeti egység létrehozásával biztosítja,
amely közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének alárendelve végzi a munkáját. Ha a belső ellenőrzési szervezeti
egység kialakítása a költségvetési szerv számára a költségvetési szerv tevékenységének jellege, mérete és
összetétele alapján aránytalan terhet jelent, és a belső ellenőrzési feladatok ellátását nem befolyásolja hátrányosan,
– az irányító szerv vezetőjének jóváhagyásával – egy fő belső ellenőr is elláthatja.
(3) Belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki jogszabályban meghatározott, legalább ötéves szakmai
gyakorlattal rendelkezik. Az ötéves szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményt akkor is alkalmazni kell, ha egy fő
látja el a belső ellenőrzési tevékenységet.
(4) Központi költségvetési szervek esetében a fejezetet irányító szerv egyes ellenőrzési jogosítványait átruházhatja
a középirányító szervre az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében.
(5) Az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározottak szerint gazdasági szervezettel nem rendelkező
központi költségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv,
vagy a fejezetet irányító szerv által kijelölt szerv végzi. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos
jóváhagyásával lehet.
(6) A központi költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége írásbeli megállapodás alapján belső ellenőrzési
feladatot a költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési szervnél is elláthat.
(7) Ha egy központi költségvetési szerv gazdasági szervezete feladatainak ellátására törvény vagy kormányrendelet
egy másik központi költségvetési szervet jelöl ki, a belső ellenőrzését is a kijelölt költségvetési szerv látja el.
(8) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési
szervnél írásbeli megállapodás alapján belső ellenőrzési feladatot az irányító szerv gazdasági szervezetének
feladatait ellátó költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége is elláthat.
(9) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá
tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése
alapján elláthatja
a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében
foglalkoztatott belső ellenőr;
b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében
foglalkoztatott belső ellenőr.
(10) A közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése alapján a belső ellenőrzést a közös
hivatal jegyzője alakítja ki.
(11) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá
tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése
alapján elláthatja központilag egy, kijelölt költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egysége is.
(12) A gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését a gazdasági
szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el.
(13) Az a belső ellenőr, aki az (5), (6), (7), (8), (11) vagy a (12) bekezdés alapján egy másik központi vagy
önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését is ellátja, ennél a szervnél az irányító (vagy az általa kijelölt)
szerv vagy törvényi, kormányrendeleti kijelölés alapján a költségvetési szerv gazdasági szervezeti feladatait ellátó
költségvetési szerv belső ellenőreként ugyanarra a területre vonatkozóan az előző vizsgálatot követő egy éven belül
nem végezhet ellenőrzést.”
9. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy egészben – az e rendeletben meghatározott
feltételekkel – külső szolgáltató bevonásával is biztosítható.
(2) A központi költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének teljes kiszervezése a fejezetet irányító szerv
vezetőjének írásos jóváhagyásával történhet, amelyhez minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda
esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell kérni. A gazdasági szervezettel rendelkező központi
költségvetési szerv – a kiszervezés mellett – legalább 1 fő belső ellenőrt alkalmaz foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet, amelyhez
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minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell
kérni.
(3) Ha a minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzését külső szolgáltató bevonásával
végzik, az ezzel kapcsolatos szerződés megkötéséhez ki kell kérni a Hivatal elnökének előzetes véleményét. A Hivatal
elnöke a szerződéstervezet kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti álláspontjáról a minisztériumot, valamint
a Miniszterelnöki Kormányirodát. Ha a Hivatal elnökétől a fenti határidő alatt nem érkezik észrevétel, ezt akként kell
tekinteni, hogy a Hivatal elnöke a szerződés megkötésével egyetért.
(4) A belső ellenőrzési vezető jogosult
a) ideiglenes kapacitás kiegészítés vagy
b) speciális szakértelem szükségessége
esetén külső szolgáltató bevonására javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének.
(5) Ha a belső ellenőrzési tevékenység ellátásába részben vagy egészben külső szolgáltatót vonnak be, a külső
szolgáltató minősített adat megismerésére csak abban az esetben jogosult, ha a külső szolgáltató megfelel
a jogszabályokban meghatározott, minősített adat védelmére vonatkozó előírásoknak.
(6) A belső ellenőrzési tevékenység (1) bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó írásbeli megállapodásban
rendelkezni kell a 22. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek és kötelességek ellátásának módjáról,
valamint az alvállalkozó bevonásának lehetőségéről, illetve annak feltételeiről.
(7) Az (1)–(4) bekezdés szerint, megállapodás alapján belső ellenőrzést végző személynek – azon, a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek kivételével, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatás keretében
kívánják gyakorolni – meg kell felelnie a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső
ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési
szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató által kijelölt belső ellenőrzési
vezetőnek legalább ötéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
(8) A (7) bekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha a külső szolgáltató bevonásának indoka olyan speciális szakértelem
szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz
elengedhetetlen valamely más szakma, szakterület ismerete is.
(9) Ha a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok
társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szerv a belső ellenőrzési tevékenység ellátására külső
szolgáltatót is igénybe vesz, a költségvetési szerv belső ellenőrei kötelesek a külső szolgáltatóval és a külső
szolgáltató által kijelölt személyekkel együttműködni. A külső szolgáltató vezetője a költségvetési szerv belső
ellenőrei felett utasítási joggal nem rendelkezik.”
10. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
17. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve, az irányító szerv által kijelölt vagy törvény,
kormányrendelet által gazdasági szervezetének feladatai ellátására kijelölt szerv látja el, az ellátott szervre
vonatkozóan külön belső ellenőrzési kézikönyvet nem kell készíteni. Az irányító szerv vagy a kijelölt szerv
vezetője által az ellátott szerv vezetőjének egyetértésével jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza
a (2) bekezdésben meghatározottakat az ellátott költségvetési szerv vonatkozásában is.”
11. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A belső ellenőr, illetve a belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség áll fenn és ezért nem vehet
részt bizonyosságot adót tevékenységben, ha
a) az ellenőrzött szerv, valamint szervezeti egység vezetőjének vagy alkalmazottjának a Polgári Törvénykönyvről
szóló törvény szerinti hozzátartozója;
b) korábban az ellenőrzött szerv, valamint szervezeti egység – ide nem értve a belső ellenőrzési egységet –
tevékenységében részt vett, a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül;
c) az ellenőrzéssel érintett szakterülettel vagy szervezettel közös, illetve kapcsolódó program vagy feladat
végrehajtásában közreműködött, a program lezárását, illetve a feladat elvégzését követő egy éven belül, valamint
az ellenőrzött időszak tekintetében, amikor az ellenőrzött területen tevékenységet végzett;
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d) fejezeti szintű belső ellenőrzési tevékenysége során olyan szervezetet ellenőrizne, amely vezetőjének munkáltatói
jogköre alá tartozott, a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül;
e) az adott bizonyosságot adó tevékenység tárgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várható el.”
12. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve, az irányító szerv által kijelölt vagy törvény,
kormányrendelet által gazdasági szervezetének feladatai ellátására kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést ellátó
szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító vagy kijelölt szervként, illetve a költségvetési szerv
belső ellenőreként végzett ellenőrzéseket. Azon ellenőrzési tevékenységek tervezésébe, amelyeket irányító vagy
kijelölt szerv belső ellenőreként lát el, be kell vonnia az ellátott szervet, továbbá az ennek eredményeként elkészített
stratégiai és éves ellenőrzési tervét az ellátott költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia.”
13. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A belső ellenőrzési vezető – a 34. § (1) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – minden egyes
ellenőrzés lefolytatásához megbízólevél aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt, az ellenőrzéseket lefolytató
belső ellenőröket és szükség esetén az ellenőrzésben részt vevő szakértőket. Vizsgálatvezetőnek az jelölhető
ki, aki legalább kétéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik. Szakértőnek az adott
költségvetési szerv alkalmazottja is kijelölhető a 20. §-ban a belső ellenőrökre meghatározott összeférhetetlenségi
szabályok figyelembevételével.”
14. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve, az irányító szerv által kijelölt vagy törvény,
kormányrendelet által gazdasági szervezetének feladatai ellátására kijelölt szerv látja el, a költségvetési szerv
vezetője alatt az ellátott szerv vezetőjét kell érteni azon ellenőrzések végrehajtása esetén, ahol az irányító vagy
kijelölt szerv belső ellenőre az ellátott szerv belső ellenőreként jár el.”
15. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
49. § (3a) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3a) A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést
– a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti
jóváhagyásra.
(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv vezetőjének
jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek
a fejezetet irányító szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései
– belefoglalva a fejezetet irányító szerv éves ellenőrzési jelentését is – alapján összeállított összefoglaló éves
ellenőrzési jelentést.”
16. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek és a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervek
esetében a 11. § (2) bekezdésében, a 21. § (5) bekezdésében, a 22. § (4) bekezdésében, a 23. §-ban, a 32. § (1), (2), (5)
és (6) bekezdésében, valamint a 49. § (2), (4) és (5) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazni.
(2) A központi költségvetési szervek esetében a belső ellenőrzési vezető a 14. § (1) bekezdésében, a 32. §
(1) bekezdésében, és a 49. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a fejezetet irányító szerv vezetője
és a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője mellett – a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyásával –
a szakmai irányító szerv kérésére a szakmai irányító fejezetet irányító szerv vezetője, valamint a szakmai irányító
fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője részére is megküldi.”
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17. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a következő 64. §-sal egészül ki:
„64. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról
szóló 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (2) bekezdés d) pontját 2020. július 1-jétől kell
alkalmazni.”
18. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
14. § (3) bekezdésében az „a minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda által a tárgyévben
végzett,” szövegrész helyébe az „a tárgyévben végzett, 13. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
2.
23. § (3) bekezdésében a „16. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (3)” szöveg,
3.
31. § (7) bekezdésében a „16. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (3)” szöveg,
4.
32. § (2) bekezdésében a „november 15-ig” szövegrész helyébe az „október 31-ig” szöveg,
5.
32. § (6) bekezdésében a „16. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (3)” szöveg,
6.
52. § (6) bekezdésében a „szeptember 15-ig” szövegrész helyébe az „augusztus 15-ig” szöveg,
7.
60. §-ában az „e) pontja” szövegrész helyébe a „d) pontja” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
1.
1. § (2) bekezdés c) pontja,
2.
12. alcíme,
3.
52. § (5) bekezdése.

2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
1.
1. melléklete az 1. melléklet és
2.
3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
21. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
22. §

(1) Az 1. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Az 1. § a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló, 2011. november 8-i
2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. Belső ellenőrzési feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
Alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki,
gazdasági agrármérnöki, műszaki menedzseri, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló
kormányrendelet szerinti felsőfokú szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles
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pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, pénzügyi-számviteli ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó,
okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi
Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és
ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói, államháztartási ügyintézői, vezetés és gazdálkodás
a közszolgálatban szakképesítés.”

2. melléklet a 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 65. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. Belső ellenőrzési feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
a) az alábbi szakirányú alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett szakképzettségek valamelyikével rendelkezik:
aa) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező,
okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser, gazdasági mérnök, gazdasági agrármérnök,
műszaki menedzser, vagy
ab) olyan főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők
nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi,
b) más, olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, amely nem az a) pontban meghatározott felsőfokú
végzettség és emellett
ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
bc) pénzügyi-számviteli ügyintézői,
bd) ellenőrzési szakelőadói,
be) okleveles könyvvizsgálói,
bf ) költségvetési ellenőri,
bg) mérlegképes könyvelői,
bh) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
bi) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai
rendszerellenőri (CISA),
bj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
bk) felsőfokú költségvetési,
bl) felsőfokú államháztartási,
bm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
bn) elektronikus információbiztonsági vezetői,
bo) integritás tanácsadói,
bp) államháztartási ügyintézői vagy
bq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban
szakképesítéssel rendelkezik.”
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A Kormány 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba
vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról
A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2., 3., 5. és 8. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 9. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 1. és a 4. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnbkr.) 25. §-a a következő (15)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelettel megállapított 6. § (1) bekezdését, valamint 3. § (3) bekezdését először a 2020. évben induló üzleti
évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(16) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelettel megállapított 6. § (1) bekezdését, valamint 3. § (3) bekezdését a 2019. évben induló üzleti évről
készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(17) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett 11. § (7) bekezdését először a 2019. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra nem kell alkalmazni.”
2. §		
Az Mnbkr. 6. § (1) bekezdésében az „A monetáris céllal és a forgatási céllal vásárolt, forintban kibocsátott
értékpapírokat beszerzési értéken” szövegrész helyébe az „Az értékpapírokat – kivéve a (4) és (5) bekezdésben
foglaltakat – beszerzési értéken” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti az Mnbkr.
1.
3. § (3) bekezdésében az „Az MNB a jegybank irányadó eszközének mindenkori állományát és annak
kamatráfordítását a kapcsolódó mérleg- és eredménykimutatás-sorból külön kiemelve is bemutatja.”
szövegrész,
2.
11. § (7) bekezdése.
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2. A magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 61. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel
megállapított 7. § (4) bekezdését, 28. § (5) bekezdését, valamint 7. számú mellékletét először a 2020. évben induló
üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”
5. §		
Az Mnykr. 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
Az Mnykr.
1.
7. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „Mpt. 27. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Mpt.
27. §-ában” szöveg,
2.
28. § (5) bekezdésében a „100 ezer” szövegrész helyébe a „200 ezer” szöveg
lép.

3. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel
megállapított 28. § (5) bekezdését, valamint 9. mellékletét először a 2020. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra kell alkalmazni.”
8. §		
Az Önykr. 9. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
9. §		
Az Önykr. 28. § (5) bekezdésében a „100 ezer” szövegrész helyébe a „200 ezer” szöveg lép.

4. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 33. §-a a következő
(21)–(23) bekezdéssel egészül ki:
„(21) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelettel megállapított 2. számú mellékletét, valamint 3. számú mellékletét először a 2020. évben induló
üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(22) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelettel megállapított 2. számú mellékletét, valamint 3. számú mellékletét a 2019. évben induló üzleti
évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(23) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.)
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Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett 11. § (5) bekezdését a 2019. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra még alkalmazni kell.”
11. §

(1) A Hitkr. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) A Hitkr. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. §		
Hatályát veszti a Hitkr. 11. § (5) bekezdése.

5. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öpkr.) 45. §-a
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel
megállapított 27. § (6) bekezdését, 29. § (9) bekezdés c) pontját, valamint 6. számú mellékletét először a 2020. évben
induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”
14. §		
Az Öpkr. 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
15. §		
Az Öpkr. 27. § (6) bekezdésében, valamint 29. § (9) bekezdés c) pontjában a „100 ezer” szövegrész helyébe
a „200 ezer” szöveg lép.

6. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. §
(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a (7) bekezdés szerinti szakmai
konzultáción, képzésen, szakmai rendezvényen történő részvételi jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre
kötelezett részére, amelyet a továbbképzésre kötelezett hozzájárulása esetén neve, anyja neve, születési ideje és
regisztrációs száma megadásával a továbbképzési évet követő január 31-ig bejelent a nyilvántartásba vételt végző
szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztató szerint. A (7) bekezdés szerinti legfeljebb
2 kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet és a szakmai
szerveződést működtető gazdálkodó bejelentése alapján számítható be.”

7. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló
398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Mikr.) 13. alcíme a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdés d) pontját, 5. § (3) és (5) bekezdését, 8. § (8) bekezdését, 10. §
(3) bekezdését, valamint 1. és 3. mellékletét először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell
alkalmazni.”
18. §

(1) A Mikr. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(2) A Mikr. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
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19. §		
A Mikr.
1.
4. § (3) bekezdés d) pontjában és 5. § (3) bekezdésében a „100 ezer” szövegrészek helyébe a „200 ezer” szöveg,
2.
5. § (5) bekezdésében, 8. § (8) bekezdésében, valamint 10. § (3) bekezdésében a „100 ezer” szövegrész
helyébe a „200 ezer” szöveg
lép.

8. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 4. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti civil szervezetek közé tartozó párt beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény előírásai szerint tesz
eleget.
(2) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti civil szervezetek közé tartozó vagyonkezelői alapítvány beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény előírásaival
összhangban, a Tv., valamint az e rendeletben foglaltak szerint tesz eleget.”
21. §		
Az Eszkr. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Éves beszámolót köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet, ha két egymást követő üzleti
évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi
határértékeket:
a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
b) az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege
a 2400 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
(4) Ha a jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnek a tárgyévet megelőző két üzleti év egyikére vagy mindkét üzleti
évre vonatkozó (ár)bevételi adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, az (1)–(3) bekezdésben
foglaltak alkalmazásakor a tárgyévi várható éves (ár)bevételt és − ha van − a tárgyévet megelőző (első) üzleti évi
(éves szintre átszámított) (ár)bevételt kell figyelembe vennie.”
22. §		
Az Eszkr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kettős könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített éves beszámolót vagy éves beszámolót készítő egyéb
szervezet, valamint minden olyan egyéb szervezet, amelynek a 3. § (3) bekezdése, valamint az 51. § szerint a Tv.-ben
foglalt előírásokat kell kötelezően alkalmaznia.”
23. §		
Az Eszkr. a következő 60. §-sal egészül ki:
„60. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdés c) pontját, 7. § (6) és (7) bekezdését, 8. § (3) és (4) bekezdését, 9. §
(3) és (4) bekezdését, 15. § (1) és (2) bekezdését, 16. § (1) és (4) bekezdését, valamint 30. § (2) bekezdését először
a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével
és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel
megállapított 7. § (4) bekezdés c) pontját, 7. § (6) és (7) bekezdését, 8. § (3) és (4) bekezdését, 9. § (3) és
(4) bekezdését, 15. § (1) és (2) bekezdését, valamint 16. § (1) és (4) bekezdését a 2019. évben induló üzleti évről
készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”
24. §		
Az Eszkr.
1.
7. § (6) bekezdésében az „eredménykimutatásból áll” szövegrész helyébe az „eredménykimutatásból, valamint
a Tv. szerinti kiegészítő mellékletből áll” szöveg,
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

7. § (7) bekezdésében az „éves beszámoló készítését választotta,” szövegrész helyébe az „éves beszámolót
készít,” szöveg,
9. § (3) bekezdésében a „beszámolót” szövegrész helyébe a „beszámolót vagy éves beszámolót” szöveg,
15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A vállalkozási tevékenységet is folytató” szövegrész helyébe
az „Az” szöveg,
15. § (2) bekezdésében az „alól az a vállalkozási tevékenységet is folytató” szövegrész helyébe az „alól
az az” szöveg, valamint az „amelynél a vállalkozási tevékenységből származó” szövegrész helyébe az „amelynél
az” szöveg,
16. § (1) bekezdésében az „amelynél a vállalkozási tevékenységből származó” szövegrész helyébe az „amelynél
az” szöveg,
30. § (2) bekezdésében az „az egyszerűsített vállalkozói adóról” szövegrész helyébe az „a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról” szöveg

lép.
25. §		
Hatályát veszti az Eszkr.
1.
7. § (4) bekezdés c) pontjában az „az egyéb szervezet választása vagy jogszabály előírása alapján” szövegrész,
2.
16. § (4) bekezdésében a „ , vállalkozási tevékenységet is folytató” szövegrész.

9. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és
továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
26. §

(1) Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló
263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Anyr.) 1. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek igazolnia kell]
„e) a 6. §-ban meghatározott továbbképzési kötelezettségnek a bejelentést megelőző 12 hónapon belül történő
teljesítését.”
(2) Az Anyr. 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az Art. 250. §-a szerinti bejelentő esetén a (7) bekezdés e) pontját, valamint a (8) és (9) bekezdést nem kell
alkalmazni.”

27. §		
Az Anyr. 6. § (2)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Art. 249. § (4) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett személyt
a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli. A továbbképzési év január 1-jétől
december 31-éig tart.
(3) A továbbképzésre kötelezett a (2) bekezdés szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti
kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével teljesíti.
(4) A (2) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából az olyan továbbképző szervezet
által folytatott, kreditpont-minősítési eljárás során minősített továbbképzésen való részvétel fogadható el,
amely szervezet szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. § (2c) bekezdése szerinti nyilvántartásban
(a továbbiakban: akkreditált szervezet), továbbá az olyan szervezet, amely megfelel a 8. §-ban meghatározott
feltételeknek.
(5) A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell
megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem
vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon
minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.
(6) Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha
a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről
szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8)–(11) bekezdése szerinti szakmai szervezet vagy szakmai szerveződés
tagjaként jogosult az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni.
(7) A szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a (6) bekezdés szerinti jogosultságról
igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, amelyet a továbbképzésre kötelezett hozzájárulása
esetén neve, anyja neve, születési ideje és regisztrációs száma megadásával a továbbképzési évet követő
január 31-ig bejelent a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon közzétett
tájékoztató szerint. A (6) bekezdésben meghatározott 2 kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési
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kötelezettségébe a szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó bejelentése alapján
számítható be.”
28. §		
Az Anyr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Art. 249. § (4) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése alól kimentési kérelem
(a továbbiakban: kimentési kérelem) akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy
a) minden tőle elvárhatót megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és igazolja
a kimentésre okot adó körülményt, és
b) a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem
végzett adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenységet.
(2) A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-ig lehet előterjeszteni
a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél az egységes Kormányzati Portálon megjelent tájékoztatóban közzétett
címen.
(3) Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el.
(4) Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.”
29. §		
Az Anyr. 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 6. § (4) bekezdése szerinti akkreditált szervezetnek a kreditpont-minősítési eljárás során az (1) bekezdés,
az (5) bekezdés c) pontja és a (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételeket nem kell igazolnia.”
30. §

(1) Az Anyr. 11. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A továbbképző szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggő tevékenysége során köteles:)
„n) a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az Art. 255. § (6a) bekezdés a)–c) pontja szerinti adattartalommal
bejelenteni a továbbképzésen részt vevők adatait az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített
internetes felületen keresztül
na) kontakt képzés esetén a jelenléti íveken feltüntetett adatok alapján legkésőbb a továbbképzés lebonyolítását
követő 30 napon belül,
nb) elektronikus képzés esetén az elektronikus naplózás alapján a továbbképzési program befejezését követő
60 napon belül, de legkésőbb az elektronikus továbbképzési program elszámolhatósági időszakának végétől
számított 30 napon belül.”
(2) Az Anyr. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti kreditpont-igazolás annak a továbbképzésben részt vevő személynek állítható
ki, aki nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a továbbképzésben való részvételének igazolásához szükséges, általa
megadott adatait a továbbképző szervezet kezelje.”

31. §		
Az Anyr. 14. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők
megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka – függetlenül a teljesített továbbképzési évek és
a megszerzett kreditpontok számától – 2019. december 31-ével lezárul, és a 6. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint 2020. január 1-jétől kezdődik.
(9) Azok a (8) bekezdés szerinti adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők, akik a megkezdett
és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszakukban, 2019. január 1-jét követően 2019. december 31-ig
több mint 20 kreditpontot teljesítettek a továbbképzéseken való részvétellel, a 20 kreditponton felül teljesített
kreditpontjaik beszámítását kérelmezhetik a nyilvántartásba vételt végző szervezettől a 2020. évi továbbképzésük
teljesítésébe. A beszámítható többlet-kreditpontokról szóló igazolásokat a továbbképzésre kötelezett személynek
2020. december 31-ig kell megküldenie a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a Kormányzati Portálon
közzétett tájékoztató szerint.
(10) Az Art. 252. § (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzés teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettségnek kell
tekinteni a 11. § (1) bekezdés n) pontja szerinti továbbképző szervezet által történő bejelentést.”
32. §		
Az Anyr.
1.
5. § (1) bekezdésének záró szövegrészében az „amennyiben a bejelentésekor igazolja, hogy a nyilvántartásból
való törlést megelőző továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 6. § szerinti
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2.

továbbképzési kötelezettség arányos részét teljesítette” szövegrész helyébe az „amennyiben az Art. 251. §
(1) bekezdésében, valamint az e rendelet 1. § (4)–(7) bekezdésében foglaltaknak megfelel” szöveg,
10. § (7) bekezdésében a „szerint a rá vonatkozó továbbképzési időszakban teljesíti.” szövegrész helyébe
a „szerint az adott továbbképzési évben teljesíti.” szöveg

lép.
33. §		
Hatályát veszti az Anyr.
1.
5. § (2) és (3) bekezdése,
2.
14. § (2), (4) és (5) bekezdése.

10. Záró rendelkezések
34. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–15. §, a 17–33. § és a 35. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

35. §		
E rendelet 26–33. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. Az Mnykr. 7. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont
„462. Költségvetési befizetési kötelezettségek” alpont „4621. Munkaadói járulék” és „4622. Munkavállalói járulék”
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4621. Szociális hozzájárulási adó
4622. Munkavállalóktól levont járulékok”
2. Az Mnykr. 7. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK”
pont „463. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése” alpont „4631. Munkaadói járulék teljesítése” és
„4632. Munkavállalói járulék teljesítése” pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4631. Szociális hozzájárulási adó teljesítése
4632. Munkavállalóktól levont járulékok teljesítése”
3. Az Mnykr. 7. számú melléklet „5. Számlaosztály KÖLTSÉGNEMEK” alcím „56. BÉRJÁRULÉKOK” pont
„561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„561. Szociális hozzájárulási adó”
4. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú melléklet
a)
„4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont „462. Költségvetési
befizetési kötelezettségek” alpont „4623. Egészségügyi hozzájárulás” pontja,
b)
„4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont „463. Költségvetési
befizetési kötelezettségek teljesítése” alpont „4633. Egészségügyi hozzájárulás teljesítése” pontja,
c)
„5. Számlaosztály KÖLTSÉGNEMEK” alcím „56. BÉRJÁRULÉKOK” pont „562. Egészségügyi hozzájárulás” és
„563. Munkaadói járulék” alpontja.

2. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. Az Önykr. 9. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont
„462. Költségvetési befizetési kötelezettségek” alpont „4621. Munkaadói járulék” és „4622. Munkavállalói járulék”
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4621. Szociális hozzájárulási adó
4622. Munkavállalóktól levont járulékok”
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2. Az Önykr. 9. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK”
pont „463. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése” alpont „4631. Munkaadói járulék teljesítése” és
„4632. Munkavállalói járulék teljesítése” pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4631. Szociális hozzájárulási adó teljesítése
4632. Munkavállalóktól levont járulékok teljesítése”
3. Az Önykr. 9. számú melléklet „5. Számlaosztály KÖLTSÉGNEMEK” alcím „56. BÉRJÁRULÉKOK” pont
„561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„561. Szociális hozzájárulási adó”
4. Hatályát veszti az Önykr. 9. számú melléklet
a)
„4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont „462. Költségvetési
befizetési kötelezettségek” alpont „4623. Egészségügyi hozzájárulás” pontja,
b)
„4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” pont „463. Költségvetési
befizetési kötelezettségek teljesítése” alpont „4633. Egészségügyi hozzájárulás teljesítése” pontja,
c)
„5. Számlaosztály KÖLTSÉGNEMEK” alcím „56. BÉRJÁRULÉKOK” pont „562. Egészségügyi hozzájárulás” és
„563. Munkaadói járulék” alpontja.

3. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Hatályát veszti a Hitkr. 2. számú melléklet
a)
„8. Általános igazgatási költségek” pont „ab) személyi jellegű egyéb kifizetések” alpontjában az „Ebből:
– társadalombiztosítási költségek” és „= nyugdíjjal kapcsolatos költségek” szövegrész,
b)
„8. Általános igazgatási költségek” pont „ac) bérjárulékok” alpontjában az „Ebből: – társadalombiztosítási
költségek” és „= nyugdíjjal kapcsolatos költségek” szövegrész.

4. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. A Hitkr. 3. számú mellékletében az „A cash-flow előírt tagolása” cím „„A” változat” alcím „Kamatbevételek” fejezetben
az „+ Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése és követelés negatív értékelési különbözete
kivételével)” szövegrész helyébe az „− Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése és
követelés negatív értékelési különbözete kivételével)” szöveg lép.
2. A Hitkr. 3. számú mellékletében az „A cash-flow előírt tagolása” cím „„A” változat” alcím „Kamatbevételek” fejezetben
a „+ Befektetési szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetve negatív értékelési különbözet kivételével)”
szövegrész helyébe a „− Befektetési szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetve negatív értékelési
különbözet kivételével)” szöveg lép.

5. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. Az Öpkr. 6. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „45–46. RÖVID LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK” pont „463. Társadalombiztosítási kötelezettség” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„463. Bérjárulékok”
2. Az Öpkr. 6. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „45–46. RÖVID LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK” pont „464. Költségvetési befizetési kötelezettségek” alpont „4642. Munkaadói járulék befizetési
kötelezettség” pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4642. Munkavállalóktól levont járulékok befizetési kötelezettség”
3. Hatályát veszti az Öpkr. 6. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „45–46. RÖVID LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK” pont „464. Költségvetési befizetési kötelezettségek” alpont „4643. Munkavállalói járulék
befizetési kötelezettség” és „4644. Egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség” pontja.
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6. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Mikr. 1. számú melléklet „A mikrogazdálkodói beszámoló mérlege” alcímében foglalt táblázat A:5 mezőjében
a „100 ezer” szövegrész helyébe a „200 ezer” szöveg lép.

7. melléklet a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Hatályát veszti a Mikr. 3. számú melléklet
a)
„4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK” pont „45–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” alpont
„475. Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása” pontja,
b)
„5. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK” pont „56. BÉRJÁRULÉKOK” alpont „562. Egészségügyi hozzájárulás”
pontja,
c)
„8. SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK” pont „891. Társasági adó” alpont „892. Egyszerűsített vállalkozói adó”
pontja.

A Kormány 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. § tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43/A. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jogállása
1. §		
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a tudománypolitika koordinációjáért
felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
2. §		
A Hivatal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) kezelő szerve.

2. A Hivatal szervezete és működése
3. §

(1) A Hivatalt elnök vezeti, aki a kutatás-fejlesztési és innovációs ügyekben ellátja a tudománypolitika koordinációjáért
felelős miniszter által ráruházott képviseleti és egyéb feladatokat. Az elnök tevékenységét elnökhelyettesek segítik.
(2) A tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter nevezi ki és menti fel a Hivatal elnökét, valamint – a Hivatal
elnökének javaslatára – az elnökhelyetteseit. A kinevezés időtartama mind az elnök, mind az elnökhelyettesek
esetében öt év. Ugyanaz a személy a Hivatal elnökévé, elnökhelyettesévé legfeljebb két alkalommal nevezhető ki.

4. §		
A Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységéről és az Alap előirányzatának felhasználásáról a tárgyévet követő év
június 15. napjáig számol be az Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre tájékoztatást ad az Országgyűlés
feladatkörrel rendelkező bizottságának.

3. A Hivatal feladatai
5. §

(1) A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:
a)
részt vesz a Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájára vonatkozó döntésének előkészítésében, és
közreműködik annak megvalósításában,
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ellátja az Alappal kapcsolatos azon feladatokat, amelyeket törvény nem utal a tudománypolitika
koordinációjáért felelős miniszter feladatkörébe,
c)
az Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokat kezelő szerv minőségében
ellátott feladatai keretében
ca)
közzéteszi a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által jóváhagyott pályázati kiírást,
ellátja a pályázati kiírás szerinti értékelés és döntéshozatal megszervezését és lebonyolítását,
cb)
támogatói okiratot ad ki, támogatási szerződést köt,
cc)
nyomon követi és ellenőrzi a nyertes pályázatokat,
d)
előkészíti a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter támogatási döntését a törvény,
kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés és egyedi támogatási kérelem alapján az Alap
terhére nyújtott hazai közfinanszírozású támogatások tekintetében,
e)
részt vesz az uniós társfinanszírozásban megvalósuló Gazdaságfejlesztési Operatív Program zárását követően,
kutatás-fejlesztésre és innovációra fordított forrásai tekintetében felmerülő egyes feladatok ellátásában,
f)
ellátja az operatív programok innovációval összefüggő célkitűzéseit szolgáló költségvetési támogatásokkal
kapcsolatos, a szakpolitikai felelős hatáskörébe tartozó azon feladatokat, amelyeket a tudománypolitika
koordinációjáért felelős miniszter mint szakpolitikai felelős ráruház,
g)
ellátja a kutatás-fejlesztés és az innováció területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs
együttműködés szakmai feladatait,
h)
részt vesz a Magyarországnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú
felhasználásában és koordinálásában,
i)
közreműködik az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs céljainak elérésében, így különösen a kutatásfejlesztési és innovációs keretprogram hazai feladatainak ellátásában,
j)
jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai
együttműködésből adódó feladatokat,
k)
versenyképességük növelése érdekében elősegíti a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs
tevékenységét,
l)
országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok – ideértve az Alapot is –
programstratégiájának és tervezésének megalapozását szolgáló elemzéseket, értékeléseket, koncepciókat
készít, nyomon követi és értékeli a támogatási programokat,
m)
támogatja a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciák,
szakkiállítások, kiadványok megjelentetését, elektronikus információs adatbázisok és könyvtárak fejlesztését,
valamint kutatás-fejlesztési és innovációs célú díjak adományozását,
n)
a kutatás-fejlesztés és az innovációs szektor szereplői innovációs teljesítményének erősítése, valamint
a pályázói eredményesség növelése érdekében innovációs szolgáltatást nyújt, így különösen előmozdítja
a kutatás-fejlesztési és innovációs szereplők közötti együttműködéseket, kapcsolatot tart szakmai
szervezetekkel, elősegíti a pályázati aktivitást, az innovációs tudatosságot, piactámogató szakértői hálózatot
alakít ki és működtet,
o)
közreműködik a hallgatói kiválóság, a tehetséggondozás, valamint az oktatói és kutatói kiválóság
támogatása és ösztönzése kormányzati feladatainak ellátásában, ehhez kapcsolódóan működteti a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény szerinti Országos Tudományos Diákköri Tanács titkárságát.
(2) A Hivatal a hazai közfinanszírozású támogatások tekintetében
a)
a pályaművek befogadásával,
b)
a pályaművek értékeléséhez kapcsolódó adatszolgáltatással,
c)
a támogatói okiratok és támogatási szerződések minta alapján történő előkészítésének és megkötésének
lebonyolításával,
d)
a projektek megvalósításának nyomon követésével,
e)
a beszámolók fogadásával és formai ellenőrzésével,
f)
a pályázati adatok rögzítésével és a kapcsolódó adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának
biztosításával
összefüggő feladatokra szerződést köthet.
(3) A Hivatal a kutatás-fejlesztési és az innovációs politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs
együttműködés kialakítása és erősítése keretében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter
irányításával együttműködik a Kormány feladatkörében érintett tagjával, továbbá
a)
szakmailag segíti a Kormány nemzetközi tudomány- és technológiapolitikai tevékenységét,
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b)

részt vesz a kormányközi tudományos és technológiai egyezmények megkötésének előkészítésében és
koordinálja végrehajtásukat,
c)
közreműködik a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységek szakmai irányításában,
d)
közreműködik az Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenységben,
e)
az európai uniós tagságból eredő jogok és kötelezettségek keretében közreműködik a kutatás-fejlesztést és
innovációt érintő kormányzati feladatok körében,
f)
képviseletet lát el a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben, kezdeményezésekben,
g)
feladatkörében együttműködik Magyarország külképviseleteivel, kapcsolatot tart a Magyarországon működő
külképviseletekkel, valamint a Magyarországon és külföldön működő partnerintézményekkel, különös
tekintettel az Európai Unió hivatalos intézményeire.
(4) A Hivatal elnöke a (3) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásának részletes szabályairól a Kormány
feladatkörében érintett tagjával kötött megállapodásban rendelkezhet.
(5) Feladatai ellátása során a Hivatal együttműködik az ágazati kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet illetően
a feladatkörében eljáró érintett miniszterrel, államigazgatási szervvel, a Magyar Tudományos Akadémiával, az Eötvös
Loránd Kutatási Hálózat Titkárságával és más kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó szervezetekkel és
intézményekkel.
(6) A Hivatal elnöke a Hivatal feladatkörét érintően a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszteren keresztül
jogszabály megalkotását és módosítását kezdeményezheti.

4. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2020. január 2-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 345/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének
átalakításával összefüggő módosításáról
A Kormány az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
4. számú mellékletében foglalt táblázat 5. pont g) alpontjában a „Magyar Tudományos Akadémia” szövegrész
helyébe a „Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szöveg lép.
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2. Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei
kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről
szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében az „MTA Növényvédelmi Kutató Intézet” szövegrész
helyébe az „Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Kutató Intézete” szöveg lép.

3. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló
167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet
2. pont 2.13. alpontja.

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
26. és 31. alpontjában a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és annak elnöke” szövegrész helyébe
az „Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja” szöveg lép.

5. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló
94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés 10. pontjában az „a Magyar Tudományos Akadémia” szövegrész helyébe
az „az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat” szöveg lép.

6. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti
sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló
489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet
ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
a)
A:7 mezőjében az „MTA” szövegrész helyébe az „ELKH” szöveg,
b)
B:7 mezőjében az „MTA Kémiai Kutatóközpont” szövegrész helyébe a „Természettudományi Kutatóközpont”
szöveg
lép.

7. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről,
valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló
174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet címében a „Magyar Tudományos
Akadémia” szövegrész helyébe a „Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2020. január 2-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. és 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] a 24. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

„A Vásáry Tamás-ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei
24/A. § (1) A Vásáry Tamás-ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által
alapított ösztöndíj, amelynek célja
a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,
b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek támogatása.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti célra külön alprogram keretében egy ösztöndíjpályázatot kell meghirdetni.
24/B. § (1) Az ösztöndíj működtetéséért az oktatásért felelős miniszter felel.
(2) Az oktatásért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik a Vásáry Ösztöndíj Bizottság
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: bizottság).
(3) A bizottság a 24/A. § (1) bekezdés a), valamint b) pontja alapján tanévenként meghirdetett ösztöndíjpályázatok
alapján alprogramonként egy-egy ösztöndíj adományozására tesz javaslatot.
(4) A bizottság az oktatásért felelős miniszter által felkért szakértőkből álló négyfős testület. A testület tagja és
elnöke az ösztöndíj névadója vagy az általa megjelölt személy.
(5) A bizottság javaslatot tesz a pályázat elbírálására. A bizottság tagja a testületben végzett tevékenységéért
díjazásban nem részesül.
(6) A pályázat eredményéről az oktatásért felelős miniszter dönt.
24/C. § (1) Az ösztöndíjra – a pályázat benyújtásának időpontjában – legfeljebb a harmincadik életévét betöltött
magyar állampolgár vagy az Nftv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy pályázhat.
(2) A 24/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint az a személy nyerheti el az ösztöndíjat, aki a pályázat benyújtásának
időpontjában, valamint az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait az Nftv. 1. mellékletében
meghatározott felsőoktatási intézményben
a) az Nftv. 101. § (7) bekezdésében meghatározott művészeti felsőoktatási intézménnyel létesített előkészítő vagy
b) zeneművészeti képzésen – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti képzési szinten – aktív hallgatói
jogviszony keretében folytatja.
(3) A 24/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján az a személy nyerheti el az ösztöndíjat, aki
a) a pályázat benyújtásának időpontjában, valamint az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait
az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben az Nftv. 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja
szerinti képzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja, és
b) vállalja, hogy dokumentálja a már elvégzett vagy folyamatban lévő önkéntes tevékenységét, annak eredményeit,
népszerűsítve ezzel az önkéntességet.
(4) A meghirdetett ösztöndíjpályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki
a) a 24/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja esetén az Nftv. 108. § 9. és 10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetűnek minősül,
b) a 24/A. § (1) bekezdés b) pontja esetén az önkéntes tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytatja
vagy folytatta.
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24/D. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíj-támogatással érintett év befejezésével egyidejűleg részletes – minden,
az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – beszámolót készít és nyújt be az oktatásért
felelős miniszternek. A beszámoló része a teljesítés igazolása.
(2) A megüresedett ösztöndíjas helyre az adott tanévre vonatkozóan további pályázat nem írható ki.
(3) Abban az esetben, ha az adott tanévben nincs két érvényes pályázat, a pályázat soron következő tanévi
meghirdetésekor az ösztöndíjas helyek száma az előző tanévben be nem töltött helyek számával megnövelhető.
Ebben az esetben a bizottság – a 24/B. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérőn – legfeljebb négy fő részére tesz
javaslatot az ösztöndíj adományozására.
24/E. § (1) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.
(2) Az ösztöndíj mértéke díjazottanként havonta százezer forint, amely összeg a pályázati kiírás szerinti tanévben,
két részletben kerül folyósításra.

A Törőcsik Mari-ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei
24/F. § A Törőcsik Mari-ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított
ösztöndíj, amelynek célja színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti
tevékenységének ösztönzése.
24/G. § (1) Az ösztöndíj működtetéséért az oktatásért felelős miniszter felel.
(2) Az oktatásért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik az ösztöndíj névadója és
a Törőcsik Ösztöndíj Bizottság (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: bizottság).
(3) A bizottság a tanévenként meghirdetett ösztöndíjpályázat keretében két fő részére tesz javaslatot az ösztöndíj
adományozására.
(4) A bizottság az ösztöndíj névadója által felkért szakértőkből álló háromfős testület.
(5) Az ösztöndíj névadója a bizottsággal történt egyeztetést követően javaslatot tesz a pályázat elbírálására.
A bizottság tagja a testületben végzett tevékenységéért díjazásban nem részesül.
(6) A pályázat eredményéről az oktatásért felelős miniszter dönt.
24/H. § (1) Az ösztöndíjra – a pályázat benyújtásának időpontjában – legfeljebb a harmincadik életévét betöltött
személy pályázhat.
(2) Az a személy nyerheti el az ösztöndíjat, aki
a) a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának – a képzés
harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett – hallgatója, és
b) az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész
szakján – az Nftv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzési szinten – aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja.
24/I. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíj-támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes – minden,
az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményt, körülményt tartalmazó – beszámolót készít és nyújt be
az oktatásért felelős miniszternek. A beszámoló része a teljesítés igazolása.
(2) A megüresedett ösztöndíjas helyre az adott tanévre vonatkozóan további pályázat nem írható ki.
(3) Abban az esetben, ha az adott tanévben nincs két érvényes pályázat, a pályázat soron következő tanévi
meghirdetésekor az ösztöndíjas helyek száma az előző tanévben be nem töltött helyek számával megnövelhető.
Ebben az esetben a bizottság – a 24/G. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérőn – legfeljebb négy fő részére tesz
javaslatot az ösztöndíj adományozására.
24/J. § (1) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.
(2) Az ösztöndíj mértéke díjazottakként havonta százezer forint, amely összeg a pályázati kiírás szerinti tanévben, két
részletben kerül folyósításra.”
2. §		
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E rendeletnek – az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 346/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelettel megállapított – 24/A–24/E. §-a és a 24/F–24/J. §-a alapján az ösztöndíj első alkalommal
a 2020/2021-es tanévben kerül adományozásra.”
3. §		
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a)
18. § (4) bekezdésében az „a tárca hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „az általa vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) honlapján” szöveg,
b)
18. § (5) bekezdésében a „tárca hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „minisztérium honlapján” szöveg,
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c)
d)

20. § (4) bekezdésében az „az Emberi Erőforrások Minisztériumának” szövegrész helyébe az „a minisztériumnak”
szöveg,
25. § (6) bekezdésében, 27. § (5) bekezdésében és 36. § (2) és (3) bekezdésében az „az Emberi Erőforrások
Minisztériuma” szövegrész helyébe az „a minisztérium” szöveg

lép.

2. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(A nyelvvizsga az alábbi készségeket méri:)
„a) olvasáskészség,
b) beszédértés,
c) íráskészség,”
5. §

(1) A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (1)–(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A beszédkészség vizsga – a számítógépen bonyolított beszédkészséget mérő vizsgák kivételével –
a vizsgaközpont által delegált bizottság előtt történik, amely legalább két tagból áll. A beszédkészség vizsga során
a kérdező és az értékelő vizsgáztató nem lehet a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti
hozzátartozója, vagy az, aki a jelentkezőnek a nyelvvizsgára történő felkészítésében részt vett.
(1a) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgaközpont az írásbeli vizsga napján juttatja el a vizsgahelyszínre vagy
teszi hozzáférhetővé elektronikus úton. A vizsgahelyszínre zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok
kibontásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a felbontás helyét, időpontját, a csomag sértetlen
vagy sérült, felbontott állapotát. A digitális vizsgaanyag megnyitását időbélyegzővel ellátva elektronikusan kell
rögzíteni olyan módon, hogy a vizsgaanyag ne legyen módosítható.
(1b) A vizsgázóval a vizsga eredményét a vizsgaközpontnak – a vizsgázó kérelmének megfelelően elektronikus vagy
postai úton – a vizsga időpontját követően, legkésőbb harminc napon belül kell közölnie.”
(2) A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A szoftverrel támogatott értékelés esetét kivéve két értékelőnek kell értékelnie a vizsgázó nyelvvizsgán
nyújtott minden egyes nyelvi teljesítményét.
(1d) A vizsgadolgozatokat, valamint a beszédkészség nyelvvizsgáról készült hangfelvételeket három évig meg kell
őrizni.”

6.§		
A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során)
„a) betekinthet a vizsgaközpont és vizsgahely szakmai működésére vonatkozó valamennyi írásos és elektronikus
dokumentumba,”
7. §		
A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az akkreditált vizsgarendszer új vizsganyelvvel, vizsgaszinttel bővíthető, egynyelvűvé tehető az Akkreditációs
Kézikönyvben meghatározottak szerint.”
8. §		
A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vizsgaközpont akkreditációja két évre szól. Új vizsgarendszer akkreditációját követően a Hivatal egy év
elteltétől számított harminc napon belül ellenőrzi a vizsgarendszer működését.”
9. §		
A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdésében a „holt” szövegrész helyébe a „klasszikus” szöveg,
2.
2. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „olvasott szöveg értésének készségére” szövegrész helyébe
az „olvasáskészség” szöveg,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lép.
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2. § (5) bekezdésében a „letétele” szövegrész helyébe a „teljesítése”, a „belül egyesíthetők” szövegrész helyébe
a „belül szaknyelvi, különböző tartalommal általános nyelvi komplex vizsgára egyesíthetők” szöveg,
4. § (3) bekezdésében az „a vizsga értékelésével kapcsolatban, jogszabálysértésre” szövegrész helyébe
a „jogszabálysértésre, a vizsga eredményével kapcsolatban értékelési hibára” szöveg,
5. § (1) bekezdés c) pontjában a „bővítésére” szövegrész helyébe a „bővítésére, továbbá a már akkreditált
vizsgarendszer módosítására” szöveg,
5. § (2a) bekezdés b) pont bf ) alpontjában a „vizsgáztató és a feladatjavító” szövegrész helyébe
a „vizsgáztatók” szöveg,
5/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „vizsgáztatóknak” szövegrész helyébe az „a vizsgaközpont és a vizsgahely
munkatársainak, illetve a vizsgáztatóknak” szöveg,
6. § (2) bekezdésében a „6” szövegrész helyébe a „9” szöveg,
10. § (1) bekezdés c) pontjában, (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdés c) pontjában a „tanfolyamán”
szövegrész helyébe a „képzésén és évenkénti továbbképzésén” szöveg,
14. § (1) bekezdésében a „fokozatszerzési eljárás” szövegrész helyébe a „tudományos disszertáció” szöveg

10. §		
Hatályát veszti a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
a)
2. § (5) bekezdésében a „lehetnek”,
b)
14. § (2) bekezdésében az „élő, vagy holt”, valamint az „élő vagy holt”
szövegrész.

3. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 18/A. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„18/A. § A DKT tizenkilenc tagú testület. A DKT-ba
a) két tagot a miniszter,
b) két tagot a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter,
c) egy tagot az adópolitikáért felelős miniszter,
d) egy tagot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
e) egy tagot az agrárpolitikáért felelős miniszter,
f ) egy tagot az egészségügyért felelős miniszter,
g) egy tagot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,
h) három tagot a Magyar Rektori Konferencia,
i) két tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
j) egy tagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
k) egy tagot a Magyar Mérnöki Kamara,
l) egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,
m) egy tagot a MAB és
n) egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége
delegál.”

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 5/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„5/A. § (1) Az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti hazai munkaviszony fenntartásának kötelezettségébe a (volt) magyar
állami ösztöndíjas hallgató kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony – párhuzamos képzés esetén az adott
képzés – megszűnését követően a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ebben
az esetben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségének időtartama a hallgatói jogviszony – párhuzamos
képzés esetén az adott képzés – megszűnését követő napon kezdődik.
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(2) Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti időtartamon belül hazai
vagy külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt vagy iskolarendszerű szakképzésben nappali
tagozaton tanulói jogviszonyt létesít vagy tart fenn, kérelmére a Hivatal, a hazai munkaviszony-fenntartási
kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.
(3) Az Nftv. 48/A. § b) és c) pontja esetében a Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót évente
tájékoztatja arról, hogy a volt hallgató milyen arányban teljesítette a hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó
kötelezettségét.”
13. §		
A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:
„42. § E rendeletnek – a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított – 9. § (9) bekezdését akkor kell alkalmazni,
ha a Hivatal a visszatérítési kötelezettséget a (volt) hallgató terhére 2019. december 31-ét követően állapítja meg.”

5. A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
Hatályát veszti a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet] 73. § (3) bekezdésében
az „a 29. §,” szövegrész.
15. §		
Nem lép hatályba a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a.

6. Záró rendelkezések
16. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 347/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos, valamint
gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,
valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, valamint e) pont ed) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának
rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről
szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1.) 10. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A díszítő mák mákszalmáját vagy kifejtetlen máktokját a szárával a díszítő mák termesztője virágkötészeti céllal
értékesítheti, amennyiben)
„c) Magyarország területén kívülre történő értékesítés esetében a fogadó állam importőre írásos nyilatkozatban
vállalja, hogy a máktokot a b) pont szerint, illetve saját nemzeti előírásainak megfelelően kezelni fogja.”
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2. §		
A KR1.
a)
5. § (1) bekezdés b) pontjában az „agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak
(a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrész helyébe az „agrárpolitikáért felelős miniszternek” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdésében a „jegyzőkönyvet, vagy hivatalos feljegyzést” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvet vagy
feljegyzést” szöveg,
c)
7. § (3) bekezdésében az „a miniszter részére, amely azt április 30-ig összesítve továbbítja az OGYÉI-nek”
szövegrész helyébe az „a NÉBIH, valamint az OGYÉI részére” szöveg,
d)
7. § (4) bekezdésében a „jegyzőkönyv, vagy hivatalos feljegyzés” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv vagy
feljegyzés” szöveg, valamint az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló”
szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló” szöveg,
e)
8. § (5) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében a „Minisztériumnak” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek”
szöveg,
f)
12. §-ában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
g)
13. § (1) bekezdésében a „minisztert” szövegrész helyébe a „NÉBIH-et” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti a KR1.
a)
4. § (3) bekezdése,
b)
7. § (3) bekezdésében és 8. § (5) bekezdésében az „a NÉBIH-en keresztül” szövegrész,
c)
9/B. § (6) bekezdésében az „Amennyiben a termesztő igazolás nélkül hozta forgalomba az étkezési
mákot, a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala az étkezési mákot lefoglalja és elrendeli a termesztő
költségén való megsemmisítését.” szövegrész,
d)
10. § (5) bekezdése.

2. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KR2.) 1. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„28. nem gyógyászati célú tevékenység:
a) a kábítószerekkel, a pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett, bűnüldözési,
rendvédelmi, valamint a honvédelmi szervezetek és a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása
alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézmény állománya kábítószer fogyasztása
ellenőrzése céljából végzett laboratóriumi vizsgálati tevékenység,
b) az ipari mák termesztéstechnológiai kutatásával, nemesítésével, fajtakísérleteinek beállításával, kísérleti
termesztésével, tudományos célú termesztésével és termeltetésével, vetőmagja előállításával, genetikai
alapanyagainak tárolásával, továbbá magas THC tartalmú kender nemesítésével, fajtakísérleteinek beállításával,
analitikai célú vizsgálatával genetikai alapanyagainak tárolásával végzett tevékenység,
c) a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok által kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív
anyagokkal végzett, nem gyógyászati célú tevékenység,
d) az új pszichoaktív anyagokkal vagy a P1 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagokkal végzett, ipari célú
tevékenység;”
(2) A KR2. 1. §-a a következő 40. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„40. ipari cél: minden olyan, gyógyászati célnak nem minősülő, a 28. pont a)–c) alpontja szerinti célok alá be nem
sorolható rendeltetés, amely emberi fogyasztásra alkalmatlan új pszichoaktív anyaggal vagy a P1 jegyzéken szereplő
pszichotróp anyaggal e rendelet értelmében engedélyköteles tevékenység végzését teszi szükségessé, ide nem
értve az olyan termék fejlesztését, előállítását, amely új pszichoaktív anyag vagy a P1 jegyzéken szereplő anyag
emberi szervezetbe juttatására alkalmas.”
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5. §		
A KR2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, továbbá az ipari mák szalmája, kifejtetlen tokja, valamint az ipari mák
vetőmagja és a kannabisz, valamint a magas THC tartalmú kender bármely részének exportja, importja, transzfere
esetén eseti exportengedélyt, illetve eseti importengedélyt is be kell szerezni a tevékenységi engedélyen vagy
az eseti kutatási engedélyen túl.”
6. §		
A KR2. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Az OGYÉI kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag vonatkozásában
– további intézkedés nélkül – jogosult a hatósági feladatai ellátását szolgáló, gyógyászati célú, engedélyköteles
tevékenységet végezni.”
7. §		
A KR2. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószerrel, pszichotróp anyaggal, valamint új pszichoaktív
anyaggal végzett tevékenységre kizárólag az 1. § 28. pontjában felsorolt tevékenységekre és az a)–d) pont szerinti
szervezetek részére adható, a következők szerint:
a) az 1. § 28. pont a) alpontja szerinti célból a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar
Honvédség részére,
b) az 1. § 28. pont b) alpontja szerinti célból az ott felsorolt tevékenységek valamelyikével ipari mák
termesztéstechnológiai kutatásával, nemesítésével, fajtakísérleteinek beállításával, kísérleti termesztésével,
tudományos célú termesztésével és termeltetésével, vetőmagja előállításával, genetikai alapanyagainak tárolásával,
továbbá magas THC tartalmú kender nemesítésével, fajtakísérleteinek beállításával, analitikai célú vizsgálatával,
genetikai alapanyagainak tárolásával foglalkozó szervezetek, valamint a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok részére,
c) az 1. § 28. pont c) alpontja szerinti célból kábítószer-vizsgáló laboratóriumok részére,
d) az 1. § 28. pont d) alpontja szerinti célból az ott meghatározott tevékenységek valamelyikét végző gazdálkodó
szervezet részére.”
8. §		
A KR2. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OGYÉI az eseti kutatási engedély kiadása tárgyában hozott határozatát közli a rendőrséggel.”
9. §		
A KR2. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Eseti export vagy import engedély kizárólag az export vagy import tevékenységre feljogosító tevékenységi
engedéllyel rendelkező szervezetnek, valamint a 3. § (4) bekezdése szerinti, kannabisz és új pszichoaktív anyag
exportját, importját, transzferét végző gazdálkodó szervezetnek adható ki.”
10. §		
A KR2. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OGYÉI a kérelemnek helyt adó határozatát eseti export engedély esetén öt, eseti import engedély esetén
négy példányban állítja ki, amelyből egy példányt irattároz. Az OGYÉI mélynyomású bélyegzőlenyomattal ellátott,
magyar és angol nyelvű engedélyt ad ki.”
11. §		
A KR2. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eseti importengedély három példányát az importőr kapja meg, amelyből egy példányt megküld a külföldi
félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt.
Az importőr két példányt bemutat az engedélyen feltüntetett vámszervnek.”
12. §		
A KR2. 18. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az engedélyes az OGYÉI részére)
„a) a 2. és 3. melléklet szerinti, a kábítószerek és pszichotróp anyagok éves jelentésére vonatkozó adatokat
a tárgyévet követő év február 28. napjáig,
b) a 4. és 5. melléklet szerinti, a kábítószerek és pszichotróp anyagok negyedéves jelentésére vonatkozó adatokat
az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig, illetve a tárgyévet követő év február 28. napjáig,”
(küldi meg.)
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13. §		
A KR2. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) Ez a rendelet
a) az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló,
2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatnak,
b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt,
új pszichoaktív anyagként való meghatározásáról szóló, 2008. március 3-i 2008/206/IB tanácsi határozatnak,
d) a 4-metilmetkatinon (mefedron) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2010. december 2-i 2010/759/IB
tanácsi határozatnak,
e) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való
kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. november 15-i (EU) 2017/2103 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
f ) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív
anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 31-i (EU) 2019/369
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi
határozat,
b) az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi
határozat,
c) az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-me-toxi-N-fenil-N[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek
való alávetéséről szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1463 tanácsi végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
14. §		
A KR2.
a)
3. § (1) bekezdésében az „új pszichoaktív anyagok gyártása” szövegrész helyébe az „új pszichoaktív anyagok
előállítása, gyártása” szöveg,
b)
a 3. § (4) bekezdésében a „kannabiszt és magas THC tartalmú kendert tároló,” szövegrész helyébe a „kannabisz
növény virágzatát begyűjtő, cséplését végző, tároló, felvásárló, exportáló, reklamáció esetén importáló,
valamint” szöveg,
c)
4. § (2) bekezdésében az „a mákszalma, a kifejtetlen máktok és az ipari mák vetőmagja” szövegrész helyébe
az „az ipari mák szalmája, kifejtetlen tokja és vetőmagja” szöveg,
d)
6. § (5) bekezdésében az „engedély megadására kijelölt” szövegrész helyébe az „engedélyben megjelölt”
szöveg,
e)
12. § (3) bekezdés d) pontjában a „pszichoaktív anyag beszállítójának” szövegrész helyébe a „pszichoaktív
anyag beszerzésére jogosult, tevékenységi engedéllyel rendelkező beszállító” szöveg,
f)
18. § (3) bekezdésében az „elektronikusan is” szövegrész helyébe a „papíralapon is” szöveg,
g)
19. § (2) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, valamint 22. § (1) és (5) bekezdésében a „P4 jegyzék
14. sorában” szövegrész helyébe a „P4 jegyzék 3. és 14. sorában” szöveg,
h)
26/A. § (6) bekezdésében a „hatóság felhívja” szövegrész helyébe a „hatóság figyelmeztetést tartalmazó
döntésében felhívja” szöveg
lép.
15. §		
A KR2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
16. §		
Hatályát veszti a KR2.
a)
3. § (6) bekezdés d) pontja,
b)
11. § (2) bekezdése,
c)
26/A. § (6) bekezdésében a „végzésben” szövegrész,
d)
31. § (2) bekezdése,
e)
36. és 37. §-a,
f)
1. melléklet B) részében foglalt „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” megjelölésű táblázat 19., 77., 98. és
101. sora.
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3. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának
engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló
450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR3.) 2. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„15. módosítás: az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére
vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló
726/2004/EK rendelet, a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről szóló, 1901/2006/EK
rendelet, valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv
módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/5 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti
fogalom.”
18. §		
A KR3. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § Ez a rendelet
a) a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet,
a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 12-i
1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint
a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. november 13-i 1394/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, és
b) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó
közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK
rendelet, a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről szóló 1901/2006/EK rendelet,
valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/5 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
20. §

(1) Ez a rendelet
a)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b)
a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív
anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 31-i (EU) 2019/369
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a)
az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-me-toxi-Nfenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési
intézkedéseknek való alávetéséről szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1463 tanácsi végrehajtási
határozat, és
b)
az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére
vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról
szóló 726/2004/EK rendelet, a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről szóló
1901/2006/EK rendelet, valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló
2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/5 európai parlamenti és tanácsi
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 347/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. A KR2. 1. melléklet A) részében foglalt „Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)” megjelölésű táblázat a következő 114–119. sorral
egészül ki:

1

(A

B

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás)

114

carfentanil

115

ocfentanil

116

furanilfentanil

117

acryloylfentanyl (acrylfentanyl)

118

4-fluoroisobutyrfentanyl

119

tetrahydrofuranylfentanyl

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid

2. A KR2. 1. melléklet B) részében foglalt „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” megjelölésű táblázat a következő
122–125. sorral egészül ki:
(A

B

Hivatalos elnevezés
1

/illetve más név vagy rövidítés, illetve

Kémiai név)

külföldön gyakran használt más írásmód/

122

ciklopropil-fentanil

N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid

123

metoxiacetil-fentanil

2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid

124

ADB-CHMINACA

N-(1-amino-3,3-demetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)1H-indazol-3-karboxamid

125

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-ciano-butil)-N-(2-fenilpropán-2-il)-1H-indazol-3-karboxamid

3. A KR2. 1. melléklet B) részében foglalt „Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)” megjelölésű táblázat a következő
33–38. sorral egészül ki:
(A

B

Hivatalos elnevezés
1

/illetve más név vagy rövidítés, vagy külföldön

Kémiai név)

gyakran használt más írásmód/

33

AB-CHMINACA

34

5-F-MDMB-PINACA

35

AB-PINACA

36

UR-144

37

5-F-PB-22

38

4-fluoroamphetamine
(4-fluoramfetamin) /4-FA, 4-FMP

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)1H-indazole-3-carboxamide
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole3-carboxamide

1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine
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A Kormány 348/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) és r) pontjában, valamint 73/B. § j) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés k) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) a 15. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„(Az Lt. 32. §-ához)
15/A. § A terrorizmust elhárító szerv és az Alkotmányvédelmi Hivatal által kiállított szakvélemény 90 napig hatályos.”
2. §		
Az R1. 22. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A fel- és leszállás nem repülőtéren vagy leszállóhelyen is történhet a következő esetekben:)
„f ) pilóta nélküli légijárművel történő fel- és leszállás.”
3. §		
Az R1. 29. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„a) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek,”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
4. §		
Az R1. 13. § (1) bekezdésében az „A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet”
szövegrész helyébe az „A polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió
Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi
rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet]” szöveg lép.

2. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének
és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. § (3) bekezdés
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – tartalmazza]
„h) a repülőtérrend vagy a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU
bizottsági rendeletben meghatározott repülőtéri kézikönyv tervezetét;”
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6. §		
Az R2. 21. alcíme a következő 45. §-sal egészül ki:
„45. § Ez a rendelet a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
7. §		
Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
8. §		
Az R2. 2. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai
Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet
és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet II. melléklet e)–j) pontjában” szövegrész helyébe az „a polgári légi közlekedés területén
alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és
a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és
a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklet e)–i) pontjában” szöveg lép.

3. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 26. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„d) a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint
az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
10. §

(1) Az R3. 9. § (2) bekezdés c) pontjában az „a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész
helyébe az „a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint
az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban:
(EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet]” szöveg lép.
(2) Az R3. 9. § (4) bekezdés
a)
3. pontjában az „a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet”
szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,
b)
6. pontjában az „az EATMN rendszerhez tartozó” szövegrész helyébe az „az ATM/ANS rendszerhez tartozó”
szöveg,
c)
28. pontjában az „a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
20. cikk (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet
77. cikk (2) és (3) bekezdésében” szöveg,
d)
36. pontjában az „azon légijárművek” szövegrész helyébe az „azon lajstromozott légijárművek” szöveg,
a „kötelezettek” szövegrész helyébe a „kötelezettek, valamint végzi a földi eszközökön üzemeltetett
válaszjeladókhoz kapcsolódó kódkiosztást,” szöveg,
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e)

57. pontjában a „repülőtérrendjeinek” szövegrész helyébe a „repülőtéri kézikönyvének” szöveg, a „3. cikk
(6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „3. cikk (6) bekezdésében, az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében” szöveg

lép.
(3) Hatályát veszti az R3. 9. § (4) bekezdés 59. pontja.

4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Hatályát veszti az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. Közlekedési ügyek pontjában foglalt táblázat 44., 61., 64., 65., 66.,
79., 80., 86., 88., 93., 94., 95., 97., 98., 101., 115. és 116. sora.

5. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R4.) 1. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f) ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem: a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és
az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU,
a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i 2018/1139 európai parlamenti és
tanácsi rendeletben [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet] meghatározott fogalom;”
13. §		
Az R4. 6. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság)
„i) tanúsítja az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó azon repülőteret, amely
az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (7) bekezdésében meghatározott mentességet nem
kapott.”
14. §		
Az R4. 6. alcíme a következő 8/A. §-sal és 8/B. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A légiközlekedési hatóság a 6. § i) pontjában foglalt eljárás feltételrendszerét és folyamatát a honlapján
teszi közzé, figyelemmel az (EU) 2018/1139 parlamenti és tanácsi rendelet 33–39. cikkében, valamint a 139/2014/EU
bizottsági rendeletben foglaltakra.
(2) A légiközlekedési hatóság a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 50/A. § (3) bekezdésében foglalt
repülőtérrend jóváhagyásához szükséges adattartalmi feltételrendszert a honlapján teszi közzé.
8/B. § A légiközlekedési hatóság a repülőtér környezetében létesítendő zajgátló védőövezet kijelöléséről szóló
határozatot hirdetmény útján közli.”
15. §

(1) Az R4. 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzemben tartási engedély kiadására irányuló eljárás során a légiközlekedési hatóság)
„a) az ATM/ANS-rendszer esetében az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az 552/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke alapján az Európai Bizottság által kiadott végrehajtási rendeletekben
és az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szabályoknak,”
(2) Az R4. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az ATM/ANS-rendszer vagy az egyéb földi berendezés megfelel e rendeletben, valamint
az ATM/ANS-rendszer esetében az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott
alapvető követelményeknek, valamint az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke alapján
az Európai Bizottság által kiadott végrehajtási rendeletekben meghatározott, az átjárhatóságra vonatkozó
végrehajtási szabályoknak, a légiközlekedési hatóság üzemben tartási engedélyt ad ki.”
(3) Az R4. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedélyt a légiközlekedési hatóság adja ki 5 évre, amely további
5 évre, többször hosszabbítható.”
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(1) Az R4. 172. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„d) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) Az R4. 172. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„i) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

17. §		
Az R4.
a)
5. § (1) bekezdésében az „A Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának
szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 13. §-ában” szövegrész helyébe az „A közös repülési
szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések
meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK,
a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i
923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. függelék 1.1. pont a) alpontjában” szöveg,
b)
6. § d), e) és f ) pontjában, 14. § (1)–(2) bekezdésében, 14. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 15. §
(2)–(3) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés b) pontjában, 16. § (3) bekezdés
b) pontjában, 18. § (2) bekezdés a) pontjában és 18. § (3) bekezdésében az „EATMN-rendszer” szövegrész
helyébe az „ATM/ANS-rendszer” szöveg,
c)
9. alcím címében a „Telepítési” szövegrész helyébe a „Telepítési és üzemben tartási” szöveg,
d)
13. § (1) bekezdésében az „Az EATMN-rendszer vagy rendszerelem” szövegrész helyébe
az „Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem” szöveg,
e)
16. § (2) bekezdés c) pontjában és 18. § (2) bekezdés a) pontjában az „EATMN-rendszerelem” szövegrész
helyébe az „ATM/ANS-rendszerelem” szöveg,
f)
16. § (4) bekezdésében az „az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) és
(3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 69. cikk
(5) bekezdésében” szöveg,
g)
17. § (3) bekezdésében az „EATMN-rendszernek” szövegrész helyébe az „ATM/ANS-rendszernek” szöveg,
h)
18. § (1) bekezdésében az „EATMN-rendszeren” szövegrész helyébe az „ATM/ANS-rendszeren” szöveg,
i)
60. § (6) bekezdésében az „az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az
„az 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,
j)
95. § (1) bekezdésében az „A 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Mellékletében”
szövegrész helyébe az „Az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Mellékletében” szöveg
lép.
18. §		
Hatályát veszti az R4. 19. és 60. §-a.

6. A repülőtér üzemben tartási engedélyéről szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet hatályon kívül
helyezése
19. §		
Hatályát veszti a repülőtér üzemben tartási engedélyéről szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet.

7. Záró rendelkezések
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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21. §

(1) Ez a rendelet
a)
a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU
bizottsági rendelet és
b)
a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai
parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 348/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. melléklet 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. Repülőtérrend vagy a 139/2014/EU rendeletben meghatározott repülőtéri kézikönyv.”

A Kormány 349/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a nemzetközi fejlesztési programok végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésének 15. pont b) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló
237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában
meghatározott szervezet;”
(2) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„12. Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti eljárás;”
(3) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 24a. és 24b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„24a. projektfenntartási időszak: a projekt befejező dátumának napjától kezdődő, a Projektfenntartási Útmutatóban
meghatározottak szerinti időszak;
24b. Projektfenntartási Útmutató: a Svájci–Magyar Együttműködési Program keretében megvalósított projektek
fenntartására vonatkozó szabályzat;”
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(4) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 26–27. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában)
„26. mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom;
26a. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott
fogalom;
27. mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában
meghatározott fogalom;”
(5) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a következő 30b. ponttal egészül ki:
(E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában)
„30b. partner: több jogi személy által közösen megvalósítandó projekt esetén a megvalósításban részt vevő, vagy
a Svájci–Magyar Együttműködési Programból támogatásban részesülő fél;”
2. §		
A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Pályázhat minden, Magyarország területén székhellyel rendelkező jogi személy, költségvetési szerv, magyar
állampolgárságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező természetes személy. A pályázati felhívás
egyéb feltételeket határozhat meg. A lehetséges pályázók körét az egyes pályázati felhívások határozzák meg,
a pályázók köre szűkíthető.”
3. §

(1) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az NKE)
„j) nyomon követi a projektfenntartási kötelezettségek teljesítését.”
(2) A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(A KSz)
„p) ellenőrzi a projektfenntartási kötelezettségek teljesítését,
q) helyszíni ellenőrzéseket végez a projektfenntartási időszak alatt.”

4. §		
A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet Jelentéstétel és monitoring című alcíme a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § A Projekt Végrehajtó a projekttevékenység befejezését követően a projektfenntartási időszak alatt évente
– a Végrehajtási Megállapodás szerinti – Fenntartási jelentést készít, amelyet a jelentéstételi időszakot követő
harminc napon belül nyújt be a KSz részére.”
5. §		
A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § (1) Ha a Projekt Végrehajtó a Fenntartási jelentés tekintetében a jelentési kötelezettségét határidőben nem
teljesíti, a KSz írásban felszólítja a Fenntartási jelentés 15 napos póthatáridőn belül történő teljesítésére.
(2) Ha a Projekt Végrehajtó a jelentéstételi kötelezettségének az (1) bekezdésben meghatározott póthatáridőben
sem tesz eleget, a KSz írásos javaslatára az NKE a Végrehajtási Megállapodásban meghatározott pénzügyi korrekciót
alkalmaz.”
6. §		
Hatályát veszti a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 18. pontja.

2. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának
végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet]
125. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nemzeti kapcsolattartó – a szabálytalanság összegétől függetlenül – köteles haladéktalanul jelentést küldeni a donor
országok részére, ha a szabálytalansági gyanú vagy a megállapított szabálytalanság)
„b) a finanszírozási mechanizmusokból való támogatás tekintetében a projekt teljes költségvetésének arányához
képest súlyos pénzügyi érdeksérelmet okoz,”
8. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
1.
3. § 28. pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,

10366

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 216. szám

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

7. § nyitó szövegrészében az „a Miniszterelnökségnél” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztériumnál” szöveg,
7. § c) pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai Minisztérium”
szöveg,
7. § f ) pontjában az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai Minisztérium”
szöveg,
80. § (1) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
80. § (5) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
82. § (1) bekezdésében az „A Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg, az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
82. § (2) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
82. § (4) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
87. § (2) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
93. § (1) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
102. §-ában az „A Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „Az Innovációs és Technológiai Minisztérium”
szöveg,
107. § (1) bekezdésében az „A Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
117. § (6) bekezdésében a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
127. § (2) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
127. § (3) bekezdésében az „A Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
128. § (1) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg,
170. § (4) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg

lép.
9. §		
Hatályát veszti a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 8. pontja.

3. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–6. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

11. §		
E rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat és
b)
a vasúti és a közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1007/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet
c)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete,
valamint a 13., 14., 25., 28., 41. és 56. cikke,
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d)

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében nyújtható kulturális
célú támogatások című, SA.35368-2012/N. számú bizottsági határozat,
e)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes jogszabályoknak a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő
módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1a) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. §
(3) bekezdésében,
a 7. és 8. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
4. mellékletében foglalt táblázat 5. pont 3. alpont b) sorában a „Magyar Nemzeti Filmalap” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Filmintézet” szöveg lép.

2. A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes
szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló
302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
„c) a forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzot, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan esetében az ingatlan
helyrajzi számát tartalmazó helyszínrajzot,”
3. §		
A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NFI a közterület-használatra irányuló kérelmet egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig
haladéktalanul megküldi a közterület tulajdonosának, a filmforgatáshoz kapcsolódó egyéb kérelmet, hatósági
bejelentést pedig a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak, vagy az érintett szervnek. Az NFI a kérelem,
bejelentés megküldésével egyidejűleg elektronikus úton jelzi a tulajdonos települési önkormányzatnak,
a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak és a kérelmezőnek, hogy mely szervekhez továbbította a kérelmet,
illetve a bejelentést. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi
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joggyakorlása alatt álló ingatlan filmforgatási célú használatára irányuló, 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti okiratot
is tartalmazó kérelmet az NFI haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja az ingatlan
tulajdonosi joggyakorlójához vagy vagyonkezelőjéhez további ügyintézés céljából.”
4. §		
A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A filmforgatási célú közterület-használat jogszerűségét a közterület tulajdonosa és az NFI ellenőrizheti.”
5. §

(1) A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében a „Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: MNF)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: NFI)” szöveg lép.
(2) A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében, (5) bekezdésében, (6) bekezdés a) pontjában, 3. § (4) bekezdés nyitó
szövegrészében, (5) bekezdésében, (7) bekezdésében, 4. §-ában, valamint 6. § (2) bekezdésében az „MNF”
szövegrész helyébe az „NFI” szöveg lép.
(3) A Korm. rendelet 2. § (2) és (4) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében az „MNF” szövegrészek
helyébe az „NFI” szöveg lép.
(4) A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében, valamint 3. § (6) bekezdésében az „MNF-et” szövegrész helyébe az „NFI-t”
szöveg lép.
(5) A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, valamint (4) bekezdés b) pontjában az „MNF-nek” szövegrész helyébe
az „NFI-nek” szöveg lép.
(6) A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint 4. §-ában az „MNF-nél” szövegrész helyébe az „NFI-nél”
szöveg lép.

6. §		
A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg
mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló
439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ában a „Magyar Nemzeti Filmalap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Filmintézet”
szöveg lép.

4. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
módosítása
8. §		
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 18. mellékletében
foglalt táblázat B:27 mezőjében a „Magyar Nemzeti Filmalap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Filmintézet” szöveg lép.

5. A filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási
keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének
megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában a „Magyar
Nemzeti Filmalap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Filmintézet” szöveg lép.

6. A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló
195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése
10. §		
A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„b) diafilm és diakép esetében a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum Igazgatósága (a továbbiakban: MNFA),”
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7. A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló
203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
11. §		
Hatályát veszti a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló
203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet.

8. A Televíziós Film Mecenatúrából nyújtható támogatások részletszabályairól, valamint a Televíziós
Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjai delegálására jogosult miniszterek
kijelöléséről szóló 74/2019. (IV. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
12. §		
Hatályát veszti a Televíziós Film Mecenatúrából nyújtható támogatások részletszabályairól, valamint a Televíziós
Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjai delegálására jogosult miniszterek kijelöléséről szóló
74/2019. (IV. 8.) Korm. rendelet.

9. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. december 31-én lép hatályba.
(2) A 10. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 7. és a 9. § 2020. január 2-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez

Kérelem
filmforgatási célú közterület-használat engedélyezéséhez
1. A kérelmező adatai:
Kérelmező neve:
Kérelmező székhelye:
Kérelmező cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:
Kérelmező adószáma:
Kérelmező bankszámlaszáma:
Képviselő neve:
Képviselő lakcíme:
Képviselő telefonszáma:
Képviselő e-mail-címe:
2. A filmalkotás jellemzői:
Filmalkotás kategóriája:
Film1
Filmalkotás műfaja:
Filmalkotás munkacíme:
3. Az eljárás típusa:
Alapeljárás
4. A kérelem típusa:
Új kérelem

Reklám2

Sürgős eljárás
Módosító kérelem

Visszavonó kérelem

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram
előzeteseként készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort
(talk-show), a játék- és vetélkedőműsort.
2
Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt
és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy
más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére
vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
1
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5. A közterület(ek) igénybevételének terjedelme:3
Közterület-használat célja

Sorszám

Közterület, illetve ingatlan

(F) forgatás

elhelyezkedése

(T) technikai kiszolgálás

(település, közterület, házszám, egyéb

(P) stáb parkolás

meghatározás)

(K) kiürítés

Közterület-

Használni kívánt

használattal

közterület

érintett napok

nagysága

száma

(m2)

Közterület-használat
időtartama4
(-tól, -ig)

(E) közlekedés elől elzárt terület

6. A közterület igénybevételének további körülményei:5
Zaj- és hanghatások várható mértéke:
magas
alacsony
Gyalogos és járműforgalom korlátozása:
szükséges
nem szükséges
Rendőri biztosítás:
szükséges
nem szükséges
Forgalomkorlátozási terv:
szükséges
nem szükséges
Éjszakai forgatás (22:00 órától 06:00 óráig):
igen
nem
Hétvégi forgatás (szombat, vasárnap, ünnepnap):
igen
nem
Díszlet építése szükséges:
igen
nem
Nemzeti Filmintézet mozgóképszakmai támogatásban részesítette:
igen
nem
7. A kérelem benyújtásával együtt csatolandó mellékletek:
7.1. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása: alapeljárás iránti kérelem esetében 12 000 forint, sürgős
eljárás iránti kérelem esetében 55 000 forint. A díjat a Nemzeti Filmintézet 10032000-00313278-00000048
számú számlájára kell megfizetni, melynek közlemény rovatában a beazonosítás érdekében kérjük megjelölni
a kérelem keltének napját, a kérelmező nevét, a kérelmezett területre vonatkozó utalást és a filmalkotás
munkacímét.
7.2. Közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum.
7.3. A filmalkotás rövid bemutatása.
7.4. A forgatandó jelenet rövid tartalmi leírása.
7.5. Ha a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be, akkor az eljáró személy
meghatalmazása.
7.6. A filmforgatási célú közterület-használattal érintett terület pontos megjelölését (ideértve a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
ingatlan esetében az érintett ingatlanok helyrajzi számát is) tartalmazó helyszínrajzként 1:1000 vagy 1:500
léptékű forgalomtechnikai helyszínrajz.
8. A filmforgatási célú közterület-használathoz kapcsolódó egyéb megjegyzés:
Kelt:

_____________________
Kérelmező

Egy kérelmen kizárólag ugyanazon közterület tulajdonosának tulajdonában álló közterületek tüntethetők fel.
A töredéknap(ok) külön sor(ok)ban szerepeltethetők.
5
A megfelelő aláhúzandó.”
3
4
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A Kormány 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SH Rendelet) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj,
amelynek célja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó kormányközi megállapodások
végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak
kiemelt támogatása. Az ösztöndíjprogram végrehajtásának részleteit a külpolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a külföldi partner illetékes
minisztériumával (a továbbiakban: küldő fél) kötött megállapodása szabályozza az e rendelet és a vonatkozó
kormányközi megállapodás előírásainak megfelelően.
(2) Az ösztöndíjprogram végrehajtása során a miniszter érvényesíti hazánk közép- és hosszú távú külpolitikai és
külgazdasági stratégiai célkitűzéseit, valamint nemzetközi fejlesztési együttműködési célkitűzéseit.”
2. §		
Az SH Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) látja el. A miniszter
az ösztöndíjprogram működtetésével összefüggő szakmai irányítási feladatkörében a Közalapítvány kuratóriumába
tagot delegál.”
3. §		
Az SH Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára az alábbi juttatások illetik meg:
a) mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól,
b) ösztöndíj, melynek mértékét – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – és feltételeit a miniszter
határozza meg, és az ösztöndíjprogram működési szabályzatában teszi közzé,
c) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás,
d) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 81. § (1) bekezdése szerinti
szolgáltatások és (2) bekezdésében foglalt előírások,
e) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatás, valamint
f ) kiegészítő vagy idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a felmerült, igazolt költségek
megtérítése vagy kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás.”
4. §		
Az SH Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közalapítvány kuratóriuma
a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges hallgatói és az ösztöndíjasok fogadásához szükséges intézményi
pályázat eredményéről,
b) jóváhagyja a program végrehajtási útmutatóját, a hallgatói és intézményi pályázati felhívást,
c) elfogadja az ösztöndíjprogram működési szabályzatát.”
5. §		
Az SH Rendelet 4. §-a és 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a Közalapítvány
látja el, amely során
a) a miniszterrel előzetesen egyeztetett iránymutatások alapján kidolgozza a hallgatói és intézményi pályázati
felhívást, az ösztöndíjprogram működési szabályzatát, valamint a program végrehajtási útmutatóját,
b) a honlapján közzéteszi a hallgatói és intézményi pályázati felhívást és az ösztöndíjprogram működési
szabályzatát,
c) lefolytatja a hallgatói pályázati eljárásokat,
d) gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

10372

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 216. szám

e) lefolytatja az intézményi pályázati eljárást, amely során a felsőoktatási intézmények – a küldő fél által
meghatározott igényeknek megfelelően kidolgozott – intézményi pályázatokat nyújtanak be,
f ) kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel.
5. § Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja
a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,
b) az ösztöndíjasok havi ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét,
c) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésminta kötelező elemeit,
d) az intézményi és hallgató pályáztatás, valamint kiválasztás alapelveit, beleértve a pályázók körét,
e) az ösztöndíjas számára nyújtandó hallgatói szolgáltatások körét,
f ) az intézményekkel kötendő keretmegállapodás-minta kötelező elemeit,
g) a programban alkalmazandó külföldi hallgatói helyek önköltsége meghatározásának rendszerét,
h) az ösztöndíjasok jogait és kötelezettségeit,
i) az intézmények jogait és kötelezettségeit,
j) a miniszteri jelölés rendjét,
k) az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit.”
6. §		
Az SH Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hallgatói pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát és a végrehajtási útmutatót
a Közalapítvány hivatalos honlapján kell közzétenni.”
7. §		
Az SH Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A külföldi hallgatói helyek önköltségének mértéke az intézményi pályázat alapján – az 5. § g) pontjában
meghatározott rendszer figyelembevételével – meghatározott összeg, mely tartalmazza az Nftv. 81. § (1) bekezdése
szerinti szolgáltatásokat.”
8. §		
Az SH Rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Annak az ösztöndíjasnak, aki a program keretében oklevelet szerez a tavaszi félév végén, és az adott évi új
pályázati eljárásban magasabb képzési szinten ösztöndíjat nyer, az oklevélszerzés félévében hatályos ösztöndíjas
szerződése az adott év augusztus 31-ig meghosszabbodik, és megilletik az ösztöndíjas juttatások.”
9. §		
Az SH Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ösztöndíjast a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint
az ösztöndíjprogram működési szabályzatában, a végrehajtási útmutatóban, az ösztöndíjas szerződésben,
a vonatkozó jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és
kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.”
10. §

(1) Az SH Rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Külföldi hallgatók fogadásának feltétele, hogy)
„a) az intézmény intézményi pályázatot nyújtson be és nyerjen el, és ez alapján az intézmény és a Közalapítvány
keretmegállapodást kössön, kivéve a d) pontban meghatározott képzéseket,”
(2) Az SH Rendelet 7. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Külföldi hallgatók fogadásának feltétele, hogy)
„d) a minisztérium által szervezett magyar nyelvi előkészítő képzés, illetve a felsőoktatási intézmények által indított
magyar nyelvű képzések esetében az intézmény és a Közalapítvány keretmegállapodást kössön.”

11. §		
Az SH Rendelet 8. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:)
„f ) az ösztöndíjas jogviszony, valamint a felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének és megszűnésének rendjét.”
12. §

(1) Az SH Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 8. § a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Az ösztöndíjas szerződés – az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 7. § (2a) bekezdésében foglalt
kivétellel – megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.
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(2a) Doktori képzésben abszolutóriumot szerzett, de doktori fokozatot még nem szerzett ösztöndíjasnak
az ösztöndíjas szerződése és hallgatói jogviszonya szünetel, a doktori fokozat megszerzése hiányában 1 év
után megszűnik. Amennyiben az erre vonatkozó külön pályázati eljárásban ösztöndíjat nyer, az abszolutórium
megszerzését követően maximum 12 hónapra szóló ösztöndíjban részesíthető.”
13. §		
Az SH Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, részére a továbbiakban – a 7. § (2a) bekezdésében foglalt
kivétellel – az ösztöndíj nem folyósítható. Ha az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, a szüneteltetés
ideje alatt részére az ösztöndíj nem folyósítható.”
14. §		
Az SH Rendelet
a)
2. § (3) bekezdésében a „magán-egészségbiztosítás – amely fedezi az ellátás során szükséges idegennyelvhasználat kapcsán felmerülő költségeket –” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés f ) pontja szerinti költségek”
szöveg,
b)
6. § (1) bekezdésében a „kormányközi oktatások megállapodások” szövegrész helyébe a „Stipendium
Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó megállapodások” szöveg,
c)
6. § (2) bekezdésében a „pontrendszerét” szövegrész helyébe a „szempontrendszerét” szöveg,
d)
6. § (3) bekezdés a) pontjában az „az oktatási megállapodások” szövegrész helyébe az „a Stipendium
Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó megállapodások” szöveg,
e)
7. § (4) bekezdés
ea)
nyitó szövegrészében a „Külföldi” szövegrész helyébe az „Ösztöndíjas” szöveg,
eb)
b) pontjában a „működési szabályzatában” szövegrész helyébe a „működési szabályzatában és
a végrehajtási útmutatóban” szöveg,
ec)
b) pontjában az „alumni” szövegrész helyébe az „alumni és nemzetköziesedési” szöveg,
ed)
c) pontjában az „a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)”
szövegrész helyébe az „az Nftv.” szöveg,
f)
8. § (1) bekezdés b) pontjában az „ösztöndíj jogszabályban meghatározott” szövegrész helyébe
az „ösztöndíjnak a program működési szabályzatában meghatározott” szöveg
lép.
15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 352/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának
rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről
szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(2) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 15 tagból áll. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottságba
a) az élelmiszeripari vállalkozások szakmai és érdekvédelmi szervezetei összesen 6 főt, az oktatási és kutatási
intézmények képviselői összesen 2 főt, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek összesen 1 főt
javasolhatnak,
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b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2 főt, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter az általa
vezetett minisztérium kormánytisztviselői közül 2 főt, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter és az egészségügyért
felelős miniszter az általa vezetett minisztérium kormánytisztviselői közül 1-1 főt jelöl.
(3) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság
a) tagjait az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter nevezi ki,
b) elnökét az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter nevezi ki az általa jelölt tagok közül.”
(2) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatok ellátásáért az élelmiszerláncfelügyeletért felelős miniszter felel. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság titkárát az élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős miniszter az általa vezetett minisztérium kormánytisztviselői közül nevezi ki.”
2. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet,
valamint a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 2. § (2) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya nem terjed ki:)
„a) az 5. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú
melléklet 8.6. pont f ) pontja szerinti munkásszállásnak minősülő elhelyezésre,”
(2) Az R1. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A munkavállaló szolgálati lakásban vagy munkásszálláson történő elhelyezését – a (3) bekezdésben foglaltakon
túlmenően – úgy kell biztosítani, hogy az megfelelő módon szolgálja a munkavállaló munkavégzéshez szükséges
egészségi állapotának és személyes biztonságának megőrzéséhez szükséges lakhatását, továbbá emberi
méltóságának megőrzését.”

2. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
3. § (2) bekezdés c) pont 4. alpontja,
b)
1. számú mellékletében foglalt táblázat
ba)
B:19 mezőjében az „1. munkásszállás” szövegrész,
bb)
C:19 mezőjében a „961” szövegrész,
bc)
D:19 mezőjében a „55.20.11” szövegrész,
c)
2. számú melléklet VI. pont
ca)
„C” kategóriájú pihenőház (munkásszállás),
cb)
„B” kategóriájú pihenőház (munkásszállás)
alcíme és
d)
3. számú mellékletében a „Munkásszállás 961” szövegrész.
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2. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás annak a gazdasági társaságnak is nyújtható, amely)
„b) a támogatással megvalósuló munkásszálláson
ba) a (4) bekezdés szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan a munkaadóval előszerződést
köt, vagy
bb) a vele munkaviszonyban álló, (4) bekezdés szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan
nyilatkozatban kötelezettséget vállal,”
4. §		
Az R2. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a pályázati felhívásban közzéteszi a munkásszállás létesítésre
vonatkozó azon minimum feltételeket, amelyeknek való megfelelés esetén nyújtható támogatás.”
5. §		
Az R2. 8. § (3b) és (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3b) Ha a gazdasági társaság vállalatcsoport részeként tevékenykedik, akkor a foglalkoztatotti létszám
meghatározása során a kapcsolt- és partnervállalkozásaival – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében
rögzített módszertan szerint – egybeszámított foglalkoztatotti létszámát szükséges figyelembe venni.
(3c) A (3b) bekezdés szerinti gazdaság társaság számára a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást
igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.”
6. §		
Az R2. a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § E rendeletnek a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)
Korm. rendelet, valamint a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról
szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követően benyújtott támogatási igények alapján
induló eljárásokban kell alkalmazni.”
7. §		
Az R2.
a)
2. § (2) bekezdés d) pontjában a „jogszabályban” szövegrész helyébe a „pályázati felhívásban” szöveg,
b)
2. § (2a) bekezdésében az „annak a gazdasági társaságnak” szövegrész helyébe az „annak a nem helyi
önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak” szöveg,
c)
2. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „ed) alpontjában” szövegrész helyébe az „ed) alpontjában és
a (2a) bekezdés b) pont ba) alpontjában” szöveg,
d)
2. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „b) pontja” szövegrész helyébe a „b) pont bb) alpontja” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
9. §		
Ez a rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezetének,
valamint 14. és 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
10. §		
A 3. § és 4. § a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete,
valamint 14. és 56. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló
beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 18. pontjában, valamint
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
a) honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti
szervezetek;
b) honvédségi szervezet: a Hvt. 80. § 14. pontja szerinti szervezet;
c) logisztikai gazdálkodás: az 5. § szerint kiadott miniszteri utasításban meghatározott definíció.”
(2) A Korm. rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendelet előírásait a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá
tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézményre is alkalmazni kell.”

2. §		
A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az államháztartás vitele szempontjából központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM fejezetnél)
„k) a katonai vám, jövedéki és határforgalmi feladatok ellátása.”
3. §		
A Korm. rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A. § A külföldön tevékenységet ellátó honvédelmi szervezet gazdálkodási tevékenysége során
kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítési igazolásra irányuló feladatot
abban az esetben végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti
közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el, ha az összeférhetetlenség alól a kihelyező honvédelmi szervezet
gazdasági vezetője – amennyiben a gazdasági vezetői feladat a 8. § szerint megosztásra kerül, úgy a pénzügyi és
számviteli feladatok vonatkozásában gazdasági vezetőnek minősülő személy – írásban felmentést ad részére.”
4. §		
A Korm. rendelet a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet, 8. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 25. Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához jogcímcsoport kezelő szerve a kiemelt előirányzatokon belül rovatok közötti átcsoportosítást hajthat
végre.”
5. §		
A Korm. rendelet a következő alcímmel és 7/C. §-sal egészül ki:

„A Magyar Honvédség parancsnoka gazdálkodás-irányítási jogköre
7/C. § (1) A 2. Magyar Honvédség költségvetési címbe sorolt honvédségi szervezetek gazdálkodását a Magyar
Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a szerinti jogkörében irányítja, melynek keretében
jogosult a honvédségi szervezetek
a) elemi költségvetési tervjavaslata összeállításához szükséges – a középirányító szerv részére kiadott – kiadási és
bevételi tervezési keretek elosztására,
aa) elemi költségvetési tervjavaslatának, és
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ab) miniszteri hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási javaslatának
előzetes jóváhagyására,
b) az Áht. 33. § (3a) bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosítására,
c) központi logisztikai előirányzatai átcsoportosításának elrendelésére, és
d) a zárszámadáshoz kapcsolódó
da) év végi leltározásának – a 3. § szerinti HM fejezet Számviteli Politikája Leltározási szabályzatában foglaltak
figyelembevételével történő – meghatározására és elrendelésére, és
db) adatszolgáltatásának jóváhagyására.
(2) Az MH PK a 2. § szerinti speciális gazdálkodásra való tekintettel a honvédelmi szervezetek vonatkozásában egyéb
gazdálkodási jogköröket gyakorolhat, a közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározottak szerint.
(3) Az MH PK a 2. Magyar Honvédség és a 6. MH Egészségügyi Központ költségvetési cím vonatkozásában a központi
létszámgazdálkodás keretében
a) előzetesen meghatározza, és részletes indokolással látja el a költségvetési cím – állománycsoportonkénti –
költségvetési létszámszükségletét,
b) a miniszter által jóváhagyott költségvetési létszámkeretet a honvédségi szervezetek részére lebontja, és
intézkedik a honvédségi szervezetek között a költségvetési létszám szükséges átcsoportosítására,
c) meghatározza a honvédségi szervezetek részére a személyi juttatások és járulékok tervezési kereteit az elemi
költségvetés összeállítása során, és
d) előirányzatfedezet megléte esetén dönt a honvédségi szervezetek elemi költségvetési létszáma módosításának
javaslatairól.”
6. §		
A Korm. rendelet a következő 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B. § (1) A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként (e § alkalmazásában a továbbiakban: Program)
a szerződés szerinti teljesítések tárgyévet követő években történő megvalósulása esetén a kifizetett előlegeket,
a teljesítés tényleges megvalósulásáig, a honvédelmi szervezet kötelezettségvállalással terhelt költségvetési
maradványának kell tekinteni, amely összeg kizárólag a Programban kitűzött, a kötelezettségvállalással érintett
tárgyi feladatok ellátása érdekében kerülhet nyilvántartásba vételre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési maradvány elvonásáról vagy felhasználásának további engedélyezéséről
a Kormány nem határoz, annak terhére a költségvetési évet követő év december 31-ét követően is a Kormány
döntése nélkül történhet meg a szerződés szerinti teljesítés elszámolása.”
7. §		
A Korm. rendelet
a)
2. § (4) bekezdés a) pontjában az „az MH Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ” szöveg,
b)
2. § (4) bekezdés g) pontjában a „továbbá egészségügyi” szövegrész helyébe a „továbbá közjogi
szervezetszabályozó eszközben meghatározott egészségügyi” szöveg,
c)
4. §-ában a „katonai” szövegrész helyébe a „honvédségi”, az „a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
(a továbbiakban: Hvt.)” szövegrész helyébe a „Hvt.” szöveg és
d)
10. § e) pontjában a „napig, de legkésőbb a tárgyév március 31-éig visszaküldi a honvédelmi szervezetek”
szövegrész helyébe a „napig visszaküldi a honvédelmi szervezet” szöveg
lép.

2. A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes
szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról
szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NSIP beszerzési Korm. rendelet) 13. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Építési beruházások esetében az ajánlatkérő egyedüli értékelési szempontként alkalmazhatja a legalacsonyabb
árat, amennyiben az ajánlati felhívás részét képezik a műszaki követelmények és a beruházásra vonatkozó részletes
kiviteli terv.”

10378

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 216. szám

9. §		
Az NSIP beszerzési Korm. rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Ha a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevő a szerződésben foglalt
teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 millió forint előlegként történő kifizetését
kérheti.”
10. §		
Az NSIP beszerzési Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 23. pontja szerinti, az NSIP beszerzés közterhektől való mentességét
a honvédelemért felelős miniszter igazolja. Ezt a jogkörét a honvédelemért felelős miniszter közjogi
szervezetszabályozó eszközben átruházhatja.”

3. Záró rendelkezés
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 355/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
„felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
„felszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 01-09-208300, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. III. em.) gazdasági
társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Cstv.) 65. § (3) bekezdés e) pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté
minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 356/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére
elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott projekttel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti
ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását
követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi
problémák hosszútávon fenntartható kezelésére elnevezésű projekttel (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő,
a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
a természetvédelmi eljárás kivételével – nyolc nap.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó, valamint
a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárások ügyintézési határideje – a környezetvédelmi és
természetvédelmi szakhatósági eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg –
tizenöt nap.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 356/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Beruházás által érintett ingatlanok
A

B

1.

A település megnevezése

A Beruházás megvalósításának helyszíne (helyrajzi szám)

2.

Ábrahámhegy

272

3.

Badacsonytördemic

014

4.

Badacsonytördemic

016

5.

Balatonederics

096

6.

Balatonederics

0104

7.

Balatonederics

0105

8.

Balatonederics

0107

9.

Balatonederics

0111

10.

Balatonederics

0112

11.

Balatonederics

0114

12.

Balatonederics

0115

13.

Balatonederics

0116

14.

Balatonederics

0117

15.

Balatonederics

0118

16.

Balatonederics

0119

17.

Balatonederics

0120

18.

Balatonederics

0121

19.

Balatonederics

0122

20.

Balatonederics

0123
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21.

Balatonederics

0124

22.

Balatonederics

0125

23.

Balatonederics

0126

24.

Balatonederics

0129

25.

Balatonederics

0130

26.

Balatonederics

0131

27.

Balatonederics

0132/1

28.

Balatonederics

0132/2

29.

Balatonederics

0132/3

30.

Balatonederics

0133/1

31.

Balatonederics

0133/2

32.

Balatonederics

0136/1

33.

Balatonederics

0136/2

34.

Balatonederics

0137/1

35.

Balatonederics

0137/2

36.

Balatonederics

0140/1

37.

Balatonederics

0140/2

38.

Balatonederics

0141

39.

Balatonederics

0144/1

40.

Balatonederics

0145/1

41.

Balatonederics

0145/2

42.

Balatonederics

0149/3

43.

Balatonederics

0150

44.

Balatonfüred

010/1

45.

Balatonfüred

010/2

46.

Balatonfüred

64/9

47.

Balatonmagyaród

073/10

48.

Hegymagas

05/1

49.

Hegymagas

05/2

50.

Hegymagas

06/3

51.

Keszthely

0380

52.

Keszthely

0384/1

53.

Kisapáti

024

54.

Lovas

09

55.

Nemesvita

025/7

56.

Nemesvita

026

57.

Nemesvita

027

58.

Nemesvita

058

59.

Nemesvita

070/2

60.

Nemesvita

083/1

61.

Örvényes

02/4

62.

Örvényes

012/3

63.

Örvényes

260/1

64.

Paloznak

0731

65.

Paloznak

0846

66.

Paloznak

0849

67.

Paloznak

0856

10381

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 216. szám

68.

Paloznak

0865

69.

Raposka

08/1

70.

Raposka

08/2

71.

Raposka

09/1

72.

Raposka

011

73.

Raposka

013/1

74.

Raposka

013/2

75.

Raposka

014/10

76.

Raposka

015

77.

Raposka

016/1

78.

Raposka

023/1

79.

Raposka

023/2

80.

Raposka

025/7

81.

Raposka

025/8

82.

Raposka

026

83.

Raposka

027/3

84.

Raposka

028/7

85.

Raposka

030/2

86.

Raposka

030/3

87.

Raposka

030/4

88.

Raposka

030/5

89.

Raposka

030/7

90.

Siófok

0312/5

91.

Siófok

0313/7

92.

Siófok

0313/8

93.

Siófok

0313/9

94.

Siófok

0316/126

95.

Siófok

7641

96.

Siófok

7832/2

97.

Siófok

7843

98.

Siófok

7845

99.

Szigliget

057

100.

Szigliget

0121/1

101.

Szigliget

0163/1

102.

Szigliget

0177/1

103.

Szigliget

0185/1

104.

Szigliget

0187/2

105.

Szigliget

0188/4

106.

Szigliget

0188/8

107.

Szigliget

0194/3

108.

Szigliget

0229/2
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2. melléklet a 356/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

vízügyi- és vízvédelmi hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
általános építésügyi hatósági eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben
felsorolt ingatlanokon tervezett Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek,
az 1–20. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági
eljárások.

A Kormány 357/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a SZATEV Fehérjefeldolgozó- Takarmánygyártó és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a SZATEV Fehérjefeldolgozó- Takarmánygyártó és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 3800 Szikszó, Külterület 0155/3 hrsz.; cégjegyzékszám: 05-10-000152; adószám: 11073419-2-05)
gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű
gazdálkodó szervezetté minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IV.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 18/2019. (XII. 23.) MEKH rendelete
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló
13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 6. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.)
MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„d) támogatási mértékek: a támogatás időtartama, a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyisége,
valamint a kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határideje.”
2. §		
Az R. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A támogatási mértékeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) azokra
az évekre vonatkozóan határozza meg, amelyekre a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési
támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.)
NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. melléklet 1. és 2. táblázatában a kiosztható új támogatási
jogosultságok korlátai nulla forintnál nagyobbak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti évekre a Hivatal – a (2a) bekezdésben meghatározottak kivételével – a tárgyévet
megelőző év november 1. napjáig felülvizsgálja, és ennek alapján meghirdeti a következő naptári évre érvényes
támogatási mértékeket, amelyek azokra az új belépőkre vonatkoznak, akik
a) hiánytalan támogatási kérelme a tárgyév kezdetét követően érkezik be a Hivatalhoz, vagy
b) támogatási kérelme az NFM rendeletben megállapított korlátok miatt elutasításra került, de az NFM rendeletnek
megfelelően nyilatkozott arról, hogy kéri a támogatási jogosultság új feltételek szerinti megállapítását.”
3. §		
Az R. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A napelemes erőművek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti évekre a Hivatal félévente, az adott év
május 1. és november 1. napjáig felülvizsgálja, és ennek alapján meghirdeti a következő naptári félévre érvényes
támogatási mértékeket, amelyek azokra az új belépőkre vonatkoznak, akik
a) hiánytalan támogatási kérelme a következő naptári félév kezdetét követően érkezik be a Hivatalhoz, vagy
b) támogatási kérelme az NFM rendeletben megállapított korlátok miatt elutasításra került, de az NFM rendeletnek
megfelelően nyilatkozott arról, hogy kéri a támogatási jogosultság új feltételek melletti megállapítását.”
4. §		
Az R. 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. §		
Hatályát veszti az R.
a)
3–6. §-a,
b)
1. melléklete,
c)
2. melléklete.
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 18/2019. (XII. 23.) MEKH rendelethez
„7. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez

A barna prémium keretében adott támogatás mértéke
1. Biogázból (ide nem értve a hulladéklerakóból származó gázt és a szennyvízkezelő létesítményben előállított gázt)
előállított villamos energia támogatott ára: 29,03 Ft/kWh.
2. Hulladéklerakóból származó gázból előállított villamos energia támogatott ára: 17,39 Ft/kWh.
Az 1. és 2. pont szerinti támogatási mértékek nem vonatkoznak az alternatív barna prémium esetére.”
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 23/2019. (XII. 23.) NVTNM rendelete
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet és
az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek
felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről
szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosítása
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
A Rendelet 2. melléklet VI. pontjában foglalt táblázat A:1 mezőjében a „Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt
Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „Pillér Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklet III. pontja.

2. Az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú
vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő
személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosítása
4. §		
Az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett
az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló
9/2018 (XII. 21.) NVTNM rendelet 1. §-ában a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Bártfai-Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter
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1. melléklet a 23/2019. (XII. 23.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 1. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat a következő 17. sorral egészül ki:
(A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége)

01-10-047549

2022. december 31.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és
17. Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2019. (XII. 23.) MvM rendelete
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki
oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló
1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek
megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.)
ÖTM rendelet (a továbbiakban: ÖTM rendelet) 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Azt a tagállami állampolgárt, aki az építészmérnöki cím használatára olyan törvény erejénél fogva jogosult,
amely a tagállam illetékes hatóságát felhatalmazza e cím olyan tagállami állampolgárok részére történő
megadására, akik az építészet terén kiemelkedő eredményeket értek el, úgy kell tekinteni, hogy megfelel
az építészmérnöki tevékenységek „építészmérnök” szakmai cím használata mellett történő gyakorlásához szükséges
feltételeknek.”
2. §		
Az ÖTM rendelet a 3. §-t követően a következő alcím címmel és 3/A–3/C. §-sal egészül ki:

„A képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok elismerésének rendje
3/A. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező akár önálló vállalkozóként, akár
foglalkoztatottként, építészmérnöki oklevélhez kötött tevékenységet szándékozik gyakorolni Magyarországon,
és az elismerés nem tartozik sem az Etv. VIII. vagy IX. Fejezetének, sem a Szakmagyakorlási rendelet X. és
XI. Fejezetének hatálya alá.
(2) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni
a) építészmérnöki oklevélhez kötött tevékenység esetében, ha a kérelmező nem felel meg az Etv. VIII. Fejezetében
meghatározott követelményeknek,
b) ha a kérelmező tényleges és jogszerű szakmai gyakorlata az e rendeletben előírt követelményeknek nem felel
meg,
c) olyan építészmérnök esetében, aki nem rendelkezik az e rendeletben meghatározott okleveles építészmérnöki
oklevéllel,
d) a szakosított képesítése elismerése tekintetében azon építészmérnök esetében, aki olyan előírt szakosított
képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkezik, amelynek a kiállítására az e rendeletben meghatározott
valamely szakmai cím megszerzéséhez vezető képzést követően került sor, vagy
e) ha a kérelmező harmadik országban szerzett képesítése az Etv. 28. § (5) bekezdésének hatálya alátartozik.
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3/B. § (1) A kérelmező szakképzettsége az építészmérnöki szakképzettséggel egyenértékűnek minősül, ha
a kérelmező a képzés sikeres elvégzését tanúsító olyan okirattal rendelkezik, amely feljogosítja ugyanazon szakma
gyakorlására a származási tagállamban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti okiratnak tekintendő a (3) bekezdésnek megfelelő, képzés sikeres elvégzését tanúsító
okirat is, amelyet olyan tagállam illetékes hatósága állított ki, amely az építészmérnöki szakmát nem szabályozza,
feltéve, hogy a kérelmező a szakmát valamely tagállamban a kérelem benyújtását megelőző tíz évben legalább egy
évig teljes munkaidőben vagy ezzel egyenértékű részmunkaidőben gyakorolta.
(3) A képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak, ha
a) valamely tagállam illetékes hatósága jogszerűen állította ki, és
b) tanúsítja, hogy birtokosa felkészült a szakma gyakorlására.
(4) A (2) bekezdés szerinti szakmai tapasztalat nem követelhető meg, ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat
szabályozott képzést tanúsít.
(5) Az elismerési eljárást lefolytató Budapesti Építész Kamara (a továbbiakban: eljáró hatóság) elfogadja a származási
tagállamnak a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat szintjéről szóló igazolását. Az eljáró hatóság elutasítja
az elismerés iránti kérelmet, ha a kérelmező képzettségi tanúsítvánnyal rendelkezik.
3/C. § (1) Az eljáró hatóság döntése szerint három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági
vizsgát írhat elő,
a) ha a kérelmező képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához vezető képzés lényegesen eltér az építészmérnöki
szakma gyakorlásához előírt képzés sikeres elvégzését tanúsító okirathoz vezető magyarországi képzéstől, vagy
b) ha az építészmérnöki szakma egy vagy több olyan szakmai tevékenységet is magában foglal, amely abban
a tagállamban, amelyben a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratot kiállították, nem része a szakmának, feltéve,
hogy az építészmérnöki szakmai tevékenység folytatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeret megszerzése
kifejezetten része a hazai képzésnek, a kérelmező képzésének azonban nem volt.
(2) Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti döntése során figyelembe veszi az arányosság elvét, ennek érdekében
az alkalmazkodási időszak vagy alkalmassági vizsga előírása előtt megvizsgálja, hogy a lényeges eltérést részben
vagy egészben nem küszöböli-e ki a kérelmező valamely tagállamban vagy más államban szerzett szakmai
tapasztalata vagy a szerzett és illetékes hatóság által igazolt tudása, képessége és készsége.
(3) Az alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát előíró határozat indokolásának tartalmaznia kell:
a) hogy az építészmérnöki szakma gyakorlásához szükséges képzés sikeres elvégzését Magyarországon oklevéllel
kell tanúsítani és a kérelmező képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratának szintjét, valamint
b) az Etv. 28. § (4) bekezdése szerinti lényeges eltérést és annak indokát, hogy az a (2) bekezdés alapján miért nem
küszöbölhető ki.
(4) Az eljáró hatóság az alkalmassági vizsgát úgy írja elő, hogy azt a kérelmező az alkalmassági vizsgát megállapító
határozat közlésétől számított hat hónapon belül teljesíthesse.”
3. §		
Az ÖTM rendelet 5. § a) pontjában a „21. cikk (5) bekezdésének, 23. cikk (3)–(5) bekezdésének” szövegrész helyébe
a „10–14. cikkének, 21. cikkének, 23. cikkének” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 10–14. cikkének, 21. cikkének, 23. cikkének, valamint 48. cikk (2) bekezdésének való megfelelést
szolgálja.
		
		

Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelete
az egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában és 74. § (2) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés d), h) és o) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 10. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában foglalt feladatkörömben
eljárva,
az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel,
a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével,
a 10. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. § pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel
egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és
megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet
módosítása
1. §		
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és
megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 37. § (5) bekezdésében meghatározott polgári
és közös felhasználású repülőterekre, valamint a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és
az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU,
a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet
2. cikk (7) bekezdésében mentességet kapott repülőterekre terjed ki.”

2. A polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló
20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet módosítása
2. §		
A polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 20/2002. (III. 30.)
KöViM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya Magyarország Légijármű Lajstromába (a továbbiakban: lajstrom) felvett, a polgári légi
közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének
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létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint
az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem
tartozó polgári légi jármű üzemben tartójára terjed ki.”

3. A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati
engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet
3. §		
A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és
képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet a következő 44. §-sal egészül ki:
„44. § (1) A szakszemélyzet képzése a légiközlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel folytatható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott képzési engedélyt – kérelemre – a légiközlekedési hatóság adja ki 5 éves
időtartamra.
(3) A képzési engedély iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a képzési szervezet neve, székhelye, telephelye,
b) a képzés típusai,
c) a képzési szervezet vezetője,
d) a képzésért felelős vezető neve,
e) a képzési szervezet szervezeti felépítése és
f ) a képzésre és a képzési szervezetekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés bemutatása.
(4) Képzési engedély iránti kérelmet az a jogi személy nyújthat be a légiközlekedési hatósághoz, amelynek
székhelye, bejegyzett irodája Magyarországon van, vagy a szakszemélyzet képzését elsődlegesen Magyarországon
kívánja nyújtani.
(5) Képzési engedélyt – a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel – az a jogi személy kaphat, amely teljesíti a képzésre és
a képzési szervezetekre vonatkozó feltételeket.
(6) A szakszemélyzet munkahelyi képzésére és továbbképzésére vonatkozó engedélyt és tanúsítást az 549/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke alapján tanúsított szolgáltató, valamint a légiforgalmi szolgáltatás
ellátására jogszabályban kijelölt szervezet kaphat.
(7) Szakszemélyzet munkahelyi képzésére és továbbképzésére vonatkozó engedélyt kaphat a (6) bekezdésben
foglaltakon túl az a képző szervezet is, amely az 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke alapján
tanúsítást kérelmezővel mint új szolgáltatóval, vagy a (6) bekezdésben foglalt szolgáltatóval munkahelyi képzésre
vagy továbbképzésre vonatkozó szerződést köt, és teljesíti a képzésre és a képzési szervezetekre vonatkozó
feltételeket.”

4. A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési
eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet módosítása
4. §

(1) A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról szóló
68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem: a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról
és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK,
a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i 2018/1139
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fogalom;”
(2) Az R1. 2. § 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. üzemben tartás: ATM/ANS-rendszer vagy ‐rendszerelem esetén az 549/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott, és az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló,
2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően végrehajtott, egyéb
földi berendezés esetén a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.)
Korm. rendeletnek megfelelően végrehajtott használatbavétel és az azt követő üzemeltetés, ha a rendszert,
rendszerelemet és egyéb földi berendezést a szolgáltatás nyújtás során felhasználják;”
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(1) Az R1. 16. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedély akkor hosszabbítható meg, ha a kérelmező
a) a 15. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott elméleti ismeretekből frissítő tanfolyamon vett részt, és hatósági
vizsgát tett, és
b) igazolja, hogy az engedély lejáratát megelőző 2 évben legalább 20 óra rádiókezelői gyakorlattal rendelkezik.”
(2) Az R1. 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 15. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott elméleti képzés, a 16. § (2) bekezdés szerinti képzés, valamint
a frissítő tanfolyam tematikáját a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.”
(3) Az R1. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedély meghosszabbítására a 15. § (4) bekezdésében meghatározott
mentesülési szabályok alkalmazandóak.”

6. §		
Az R1. 18. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i 2018/1139/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
7. §		
Az R1.
a)
1. §-ában az „EATMN-rendszerekre és rendszerelemekre” szövegrész helyébe az „ATM/ANS-rendszerekre
és -rendszerelemekre” szöveg,
b)
2. § 3. pontjában, az „EATMN-rendszer vagy rendszerelem” szövegrész helyébe az „ATM/ANS-rendszer
és -rendszerelem” szöveg,
c)
8. alcím címében az „Az EATMN-rendszer vagy rendszerelem” szövegrész helyébe az „Az ATM/ANS-rendszer
vagy -rendszerelem” szöveg,
d)
13. § (1), (3) és (4) bekezdésében az „EATMN-rendszer vagy rendszerelem” szövegrész helyébe
az „ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem” szöveg és a § (5) bekezdésében az „EATMN-rendszer vagy
rendszerelemek” szövegrész helyébe az „ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelemek” szöveg
lép.
8. §

(1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési
követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosítása
9. §		
A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről
szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„a) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet
[a továbbiakban: (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet] hatálya alá nem tartozó, Magyarország
Légijármű Lajstromában szereplő polgári légijárművek (a továbbiakban: Annex I légijárművek) és komponenseik
(a továbbiakban: Annex I légijármű komponensek), és”
(üzemképesség tanúsításához szükséges személyi jogosításokra, azok megszerzésére, az ezekkel kapcsolatos képzésre,
vizsgáztatásra, valamint az ezen képzések és vizsgák engedélyezésének feltételeire terjed ki.)
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10. §		
Az R2. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 33. § (2) bekezdés]
„a) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
11. §		
Az R2.
a)
11. § (5) bekezdésében az „Annex II légijárművek” szövegrész helyébe az „Annex I légijárművek” szöveg,
b)
17. § (1) bekezdés a) pontjában az „Annex II légijármű” szövegrész helyébe az „Annex I légijármű” szöveg és
c)
17. § (1) bekezdés b) pontjában a „216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe
az „(EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg
lép.

6. A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi
alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló
27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet módosítása
12. §		
A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság
megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. orvosi minősítés: repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálatot követően kiadott okmány, amely igazolja, hogy
a birtokosa teljesíti a végezni kívánt tevékenységre vonatkozóan előírt repülés-egészségügyi követelményeket;”
13. §		
Az R3.
a)
2. § 7. pontjában az „a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és
a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 216/2008/EK rendelet) II. Melléklet e) pontjában meghatározott”
szövegrész helyébe az „a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai
Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU,
a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139
európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 rendelet] I. melléklet e) pontjában
meghatározott” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésében az „A 216/2008/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint
(5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az (EU) 2018/1139 rendelet 2. cikk (1) bekezdés b) pont i. és
ii. alpontjában, valamint (3) bekezdés d) pontjában” szöveg,
c)
4. § (3) bekezdésében az „A 216/2008/EK rendelet II. Mellékletében említett légijármű vezetőjének,
a 216/2008/EK rendelet II. Melléklet i) pontja és a repülőeszköz vezetőjének kivételével” szövegrész helyébe
az „Az (EU) 2018/1139 rendelet I. Mellékletében említett légijármű és a repülőeszköz vezetőjének kivételével”
szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti az R3. 5. § (2) bekezdésében az „és a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló
miniszteri rendeletben” szövegrész.
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7. A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló
21/2015. (V. 4.) NFM rendelet módosítása
15. §

(1) A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R4.) 2. § 9. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. katonai múltú légijármű: az (EU) 2018/1139 rendelet I. Melléklet a) pont ii) alpont harmadik francia bekezdésében,
valamint d) pontjában meghatározott légijármű;”
(2) Az R4. 2. § 12. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. könnyű autogiro: az (EU) 2018/1139 rendelet I. Melléklet f ) pontjában meghatározott légijármű;”
(3) Az R4. 2. § 19. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„19. repülőeszköz: siklórepülő eszköz, az ejtőernyő és az (EU) 2018/1139 rendelet I. Melléklet e) pontjában
meghatározott egyszemélyes vagy 300 kg legnagyobb felszálló tömeget el nem érő repülőgép együttes
megnevezése;”
(4) Az R4. 2. § 29–30. pontjainak helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„29. történelmi jelentőségű légijármű: az (EU) 2018/1139 rendelet I. Melléklet a) pontjában meghatározott légijármű,
az ii) alpont harmadik francia bekezdésében meghatározott légijármű kivételével;
30. ultrakönnyű légijármű: az (EU) 2018/1139 rendelet I. Melléklet e) pontjában meghatározott légijármű, kivéve
a sárkányrepülő eszköz és az egyszemélyes vagy 300 kg legnagyobb felszálló tömeget el nem érő légijárművet;”

16. §		
Az R4.
a)
1. §-ában az „E rendelet hatálya a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai
Repülésbiztonsági
Ügynökség
létrehozásáról,
valamint
a
91/670/EK
tanácsi
rendelet,
az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 216/2008/EK rendelet) hatálya alá
nem tartozó” szövegrész helyébe az „E rendelet hatálya a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó
közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK,
az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és
a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint
az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet
[a továbbiakban: (EU) 2018/1139 rendelet] hatálya alá nem tartozó” szöveg,
b)
47. § (2) bekezdésében az „a 216/2008/EK rendelet II. Melléklet a) pontjában meghatározottaknak” szövegrész
helyébe az „az (EU) 2018/1139 rendelet I. Melléklet a) pontjában meghatározottaknak” szöveg,
c)
51. § (2) bekezdésében az „A 216/2008/EK rendelet 3. cikk j) pontjában” szövegrész helyett
az „Az (EU) 2018/1139 rendelet 140. cikk (2) bekezdés b) pontjában” szöveg,
d)
53. § (4) bekezdés a) pontjában az „a 216/2008/EK rendelet II. Melléklet d) pontjában, valamint az a) pont
ii) alpont harmadik francia bekezdésében” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/1139 rendelet I. Melléklet
a) pont ii) alpont harmadik francia bekezdésében, valamint d) pontjában” szöveg,
e)
79. § a) pontjában, valamint a 91. § a) pontjában az „a 216/2008/EK rendelet hatálya alá nem tartozó”
szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/1139 rendelet hatálya alá nem tartozó” szöveg,
f)
95. § a) pontjában az „a 216/2008/EK rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/1139 rendelet” szöveg
lép.

8. A légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint
az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet módosítása
17. §		
A légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat
részletes szabályairól szóló 70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében az „a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és
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a 2004/35/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) II. MELLÉKLETÉBEN
meghatározott” szövegrész helyébe az „a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös
szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK,
az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és
a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint
az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet
[a továbbiakban: (EU) 2018/1139 rendelet] I. Mellékletében meghatározott” szöveg,
5. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. MELLÉKLETÉBEN
meghatározott” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/1139 rendelet I. Mellékletében meghatározott” szöveg,
6. §-ában az „A 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. MELLÉKLETÉBEN meghatározott”
szövegrész helyébe az „Az (EU) 2018/1139 rendelet I. Mellékletében meghatározott” szöveg

lép.

9. A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről,
vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló
53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet módosítása
18. §		
A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről
és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet
a)
1. § a) pontjában az „a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és
a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)
hatálya alá nem tartozó polgári repülőgépen” szövegrész helyébe az „a polgári légi közlekedés területén
alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és
a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint
az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet
[a továbbiakban: (EU) 2018/1139 rendelet] hatálya alá nem tartozó repülőgépen” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 121. § (4) bekezdésében az „a 216/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/1139 rendelet” szöveg
lép.

10. A légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló
57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet módosítása
19. §		
A légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. §
(1) bekezdés 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„47. GAT: a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti
és tanácsi rendelet 3. cikk. 21. pontjában meghatározott fogalom;”

11. Záró rendelkezések
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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21. §		
Ez a rendelet a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió
Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU,
a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

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

1. melléklet a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelethez
1. Az R1. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az ATM/ANS-rendszerek erősáramú táppontjai, a tartalékenergia-ellátó gépegységek, valamint a szünetmentes
berendezések.”
2. Az R1. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az ATM/ANS-rendszerekhez tartozó, 10 kW-nál nagyobb névleges hűtő- vagy fűtőteljesítményű berendezések,
amelyek az ATM/ANS-rendszer megfelelő termikus környezetét biztosítják.”
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2. melléklet a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelethez
„2. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

Az egyes ATM/ANS-rendszerek és a vonatkozó földi és légiellenőrzési időszakok
A
1

B

C
Ellenőrzés

Rendszer megnevezése

Földi (hónap)

Légi (hónap)

–

2

Légtérgazdálkodási rendszerek

Karbantartási utasítás
szerint

3

A légiforgalmi áramlás szervezésének rendszerei

Karbantartási utasítás
szerint

–

4

A légiforgalmi szolgálatok rendszerei, különösen
a repülési adatokat feldolgozó rendszerek,
a légtérellenőrzési adatokat feldolgozó rendszerek és
az ember-gép interfészrendszerek

Karbantartási utasítás
szerint

–

Karbantartási utasítás
szerint

–

VHF 25 kHz

3

Új telepítési helyen történő
üzembe helyezéskor

VHF 8,33 kHz

3

Új telepítési helyen történő
üzembe helyezéskor

1/6

–

6

–

AFTN

1/6

–

CIDIN

Karbantartási utasítás
szerint

–

LAN-WAN pontpont között

Karbantartási utasítás
szerint

–

RTDS

Karbantartási utasítás
szerint

–

Légi-földi adatkapcsolati kommuniVDL Mode 2
káció

5
6

Levegő-föld hang
kommunikáció

7
8
9
10
11

Kommunikációs
rendszerek, beleértve a föld-föld/
világűr, levegő-föld
és levegő-levegő/
világűr kommunikációt lehetővé tevő
rendszereket

12

Föld-föld
kommunikációs
alkalmazások

Föld-föld
kommunikációs
hálzatok

13
14

Föld-föld hang
kommunikáció

15

AMHS
DRS (Digital
Radio System

VoIP

3

–

ATS Voice

3

–

3/6

24xx1

Karbantartási utasítás
szerint

12xx

16

NDB

17

QFS (Repülőtéri
NDB)

18

VOR

3/6

12xx

19

DME

3/6 vagy karbantartási
utasítás szerint

12xx

1/3/6 vagy karbantartási
utasítás szerint

6x2

MKR

Karbantartási utasítás
szerint

6x

GBAS

Karbantartási utasítás
szerint

Üzembe helyezéskor és
az ICAO által meghatározott esetben

Navigációs segédeszközök

20
21

Navigációs rendszerek

22

ILS

23

Repülőtéri
fénytechnikai
berendezések

PAPI, Futópályák fénytechnikai rendszerei

Karbantartási utasítás
szerint

12xx

24

Biztonsági és
ellenőrzési
navigáció

VDF

Karbantartási utasítás
szerint

–
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25
26

Elsődleges radar

27
28

Másodlagos radar

29
30
31

Légtérellenőrző
rendszerek

Multilateration

En-route

1/6/12

Üzembe helyezéskor

App

1/6/12

Üzembe helyezéskor

SMR

1/3/6/12

–

Mode A/C

1/6/12

Üzembe helyezéskor

Mode S

1/6/12

Üzembe helyezéskor

WAM

Karbantartási utasítás
szerint

–

LAM

1/3/6

–

32

ADS-B

Karbantartási utasítás
szerint

–

33

SDDS

Karbantartási utasítás
szerint

–

34

ASMGCS

35

LIDAR

36

A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok rendszerei

37

A meteorológiai szolgálatok által használt, meteorológiai
adatok felhasználására szolgáló rendszerek

1/3/6

–

Karbantartási utasítás
szerint

–

Karbantartási utasítás
szerint

–

1/6/12

–

Megjegyzés:
1
xx: a megadott időtartam + 1 hónapon belül
2
x: a megadott időtartam + 15 napon belül”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 48/2019. (XII. 23.) ITM rendelete
egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 5. pontjában,
a 2., 8. és 9. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,
az 5. alcím tekintetében villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában,
a 6. és 7. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §
6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes
adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet módosítása
1. §		
A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról
szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) E rendelet a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
(2) E rendelet a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2019. június 5-i 2019/941/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.”
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2. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló
4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása
2. §		
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.)
8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A piaci alapú villamosenergia-beszerzés tárgyévi országos összehasonlító ára 12,77 Ft/kWh.”
3. §		
Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §		
Az R1. 3. melléklete szerinti táblázat A:2 mezőjében az „NKM Áramszolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe
az „NKM Energia Zrt.” szöveg lép.

3. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és
a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása
5. §		
A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. melléklete szerinti táblázat
a)
B:24 és B:25 mezőjében az „Észak Budai Fűtőerőmű Kft.” szövegrész helyébe a „GTER Zrt.” szöveg,
b)
B:26 mezőjében a „Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.” szövegrész helyébe az „ALTEO- Therm Kft.” szöveg,
c)
B:43 mezőjében az „Arrabona Geotermia Kft.” szövegrész helyébe az „Arrabona Koncessziós Kft.” szöveg,
d)
B:44 mezőjében a „Győri Erőmű Kft.” szövegrész helyébe az „ALTEO-Therm Kft.” szöveg,
e)
B:48 mezőjében a „Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.” szövegrész helyébe az „ALTEO-Therm Kft.” szöveg,
f)
B:66 mezőjében az „Ózdi Erőmű Kft.” szövegrész helyébe az „ALTEO-Therm Kft.” szöveg,
g)
B:79 mezőjében a „Soproni Erőmű Kft.” szövegrész helyébe az „ALTEO-Therm Kft.” szöveg,
h)
B:90 mezőjében a „Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.” szövegrész helyébe az „ALTEO-Therm Kft.” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti az R2. 1. melléklet szerinti táblázatának 6. és 65. sora.

4. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása
7. §		
A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat
a)
C:29 mezőjében a „0” szövegrész helyébe a „64 278 668” szöveg,
b)
D:29 mezőjében a „0” szövegrész helyébe a „71” szöveg,
c)
D:97 mezőjében a „-784” szövegrész helyébe a „-667” szöveg
lép.

5. A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és
a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló
62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása
8. §		
Hatályát veszti a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium
típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 18. § (7) bekezdése.

6. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
9. §

(1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről
és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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(2) Az R3. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) Az R3. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és
alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
10. §

(1) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról
szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1.1. és 2.1. pontjában az „és a Magyar Gázszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „ , a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és
az E.GAS Gázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.
(2) Az R4. 1. melléklet 1.4. és 2.4 pontjában a „TIGÁZ DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész
helyébe a „TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg lép.

8. Az egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
37/2019. (IX. 30.) ITM rendelet módosítása
11. §		
Nem lép hatályba az egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
37/2019. (IX. 30.) ITM rendelet 2. §-a.

9. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló
4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 5/2019. (III. 29.) ITM rendelet hatályba nem lépése
12. §		
Nem lép hatályba a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
módosításáról szóló 5/2019. (III. 29.) ITM rendelet.

10. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–7. §, a 9. § és a 10. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 10. § (1) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.
Dr. Palkovics László s. k.,

		
		

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 48/2019. (XII. 23.) ITM rendelethez
„2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai
(Ft/kWh)
A

B

C

D

E

ELMŰ Hálózati Kft.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

elosztói működési

elosztói működési

területén

területén

E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.,

1.

Árszabások

NKM

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Kft.

Áramhálózati Zrt.,

elosztói működési

E.ON Tiszántúli

területén

Áramhálózati Zrt.
elosztói működési
területén

2.

A1

3.

– lakossági felhasználók esetében
1320 kWh/év fogyasztásig

12,76

11,90

12,62

12,45
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4.

– lakossági felhasználók esetében
az éves fogyasztás 1320 kWh-t
meghaladó részére

13,64

13,82

13,66

13,48

5.

– nem lakossági felhasználók
esetében

30,69

31,02

30,72

30,40

6.

A2

7.

– lakossági felhasználók esetében

8.

– csúcsidőszak

16,46

18,29

17,54

16,00

9.

– völgyidőszak

8,56

9,91

9,44

8,51

11. – csúcsidőszak

35,72

39,03

37,67

34,91

12. – völgyidőszak

21,49

23,93

23,08

21,40

14. – csúcsidőszak

36,66

42,87

38,25

35,50

15. – völgyidőszak

22,32

27,59

23,67

21,98

17. – lakossági felhasználók esetében

9,18

9,62

9,33

8,96

– nem lakossági felhasználók
esetében

18,50

19,04

18,57

17,98

20. – lakossági felhasználók esetében

9,18

9,62

9,33

8,96

– nem lakossági felhasználók
esetében

18,50

19,04

18,57

17,98

– nem lakossági felhasználók
10.
esetében

13. A3

16. B Alap

18.

19. H

21.

”

2. melléklet a 48/2019. (XII. 23.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2020. első negyedévre, valamint a felek köre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb
hatósági ára és mennyisége:
A

1.

hónap

B

C

D

nem földgáztárolóból

földgáztárolóból

E

szerződött egyetemes

származó földgázforrás

származó földgázforrás

földgázforrás ára

szolgáltató

mennyisége

mennyisége

(forint/kWh)

(kWh)

(kWh)

2.

január

NKM Energia Zrt.

3 029 494 155

5 183 624 845

4,832

3.

február

NKM Energia Zrt.

2 439 121 321

4 173 465 679

4,832

4.

március

NKM Energia Zrt.

1 881 245 824

3 218 911 176

4,832
”
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3. melléklet a 48/2019. (XII. 23.) ITM rendelethez
Az R3. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint
értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2020. első negyedévre:
A
1.

2.

hónap

január

B

C

szerződött egyetemes

földgázforrás mennyisége

szolgáltató

(kWh)

NKM Energia Zrt.

0

D
földgázforrás mennyiségarányos
díja
(forint/kWh)

–

3.

február

NKM Energia Zrt.

0

–

4.

március

NKM Energia Zrt.

0

–
”

4. melléklet a 48/2019. (XII. 23.) ITM rendelethez
„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb
hatósági ára és mennyisége 2020. első negyedévre
A
1.

volt közüzemi nagykereskedő

2.

Magyar Földgázkereskedő Zrt.

B

C

földgázforrás mennyisége

földgázforrás ára

(kWh)

(forint/kWh)

1 377 500 000

3,222
”

A pénzügyminiszter 22/2019. (XII. 23.) PM rendelete
a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet
végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában, valamint a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
belső ellenőr: költségvetési szervnél vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1)–(2) bekezdésének a hatálya alá tartozó köztulajdonban
álló gazdasági társaságnál teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy polgári jogi jogviszony
keretében belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy;
2.
e-learning: olyan számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási, tanulási folyamatot
megszervezve hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot
a továbbképzésre kötelezett számára hozzáférhetővé teszi;
3.
Éves Továbbképzési Tájékoztató: az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
az e rendeletben meghatározott továbbképzések vonatkozásában az Államháztartási Belső Pénzügyi
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4.
5.

6.

7.
8.

9.
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Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: Központ) és a miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzétett éves tájékoztató;
kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési,
Egészségügyi és Kulturális Intézete;
központi költségvetésből támogatott képzés: költségvetési szervnél munkaviszonyban, politikai szolgálati,
kormányzati szolgálati, közszolgálati, hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati,
honvédelmi alkalmazotti vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett
részére a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez előírt képzés, amelynek az e-learning szolgáltatási
költségét, továbbá – vizsgával záruló képzés esetén – a vizsga költségét a központi költségvetés finanszírozza;
térítési díj: az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közölt díj, amely mértékének meghatározása
önköltségszámítás alapján történik; a térítési díj formái:
a)
az e-learning szolgáltatás költsége, vizsgával záruló képzés esetén a vizsga költsége, továbbá
a kontakt vagy tréning formában szervezett képzés esetén felmerülő díja,
b)
az előzetes tudásszint-felmérő vizsga díja,
c)
a szintvizsga díja, valamint
d)
a pótvizsga díja;
hatósági jellegű képzés: a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott fogalom;
szintvizsga: a továbbképzési kötelezettséget elmulasztók számára biztosított választható tudásszint
felmérő vizsga, amely az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési (a továbbiakban: ÁBPE) továbbképzés
I. tananyagára épül;
továbbképzésre kötelezett: az a természetes személy, akinek a 12. § és a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.)
12. § (1)–(3) bekezdése alapján továbbképzési kötelezettsége áll fenn.

2. A belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelmények
2. §

(1) Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet az végezhet,
aki
a)
alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett jogász, közgazdász, okleveles közgazdász,
gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles
közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai, egyetemi
vagy annál magasabb végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló
kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy
b)
gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettséggel, vagy
c)
az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és
ca)
okleveles pénzügyi revizori,
cb)
pénzügyi-számviteli ügyintézői,
cc)
pénzügyi-számviteli szakellenőri,
cd)
ellenőrzési szakelőadói,
ce)
okleveles könyvvizsgálói,
cf )
költségvetési ellenőri,
cg)
mérlegképes könyvelői,
ch)
a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
ci)
az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles
informatikai rendszerellenőri (CISA),
cj)
közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
ck)
felsőfokú költségvetési,
cl)
felsőfokú államháztartási,
cm)
államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
cn)
államháztartási ügyintézői,
co)
elektronikus információbiztonsági vezetői,
cp)
integritás tanácsadói vagy
cq)
vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban
szakképesítéssel, és
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az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy
a szakmai végzettségének megfelelő vagy az adott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság tevékenységi
körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) Ha a költségvetési szerv vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési szervezeti egységgel
rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője, vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője
a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy részére felmentést adhat az (1) bekezdésben meghatározott
szakmai gyakorlati feltétel alól. Ez esetben a költségvetési szerv vezetője, vagy a köztulajdonban álló gazdasági
társaság első számú vezetője gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen mindazzal
a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.
(3) Ha a költségvetési szerv vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési szervezeti egységgel
rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője, vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője
a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy részére felmentést adhat az (1) bekezdésben meghatározott
szakmai végzettségre vonatkozó feltétel alól, amennyiben az adott személy szakmai végzettsége vagy tapasztalata
révén olyan speciális szakértelmet biztosít a szervezeti egység számára, amely a belső ellenőrzés feladat ellátásához
szükséges.
3. §

(1) A belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló szándékot a bejelentő a (2) bekezdés szerinti adattartalommal
jelenti be az államháztartásért felelős miniszter részére, és a bejelentéshez csatolja a (3) bekezdés a)–c) pontja
szerinti dokumentumokat. A bejelentés benyújtásával kapcsolatos tájékoztatót, nyomtatványokat, űrlapokat
az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.
(2) A bejelentés tartalmazza
a)
a bejelentő
aa)
nevét,
ab)
születési nevét,
ac)
születési helyét,
ad)
születési idejét,
ae)
anyja születési nevét,
af )
lakcímét,
ag)
értesítési címét,
ah)
telefonszámát,
ai)
elektronikus elérhetőségét és
aj)
nyilvántartási számát, ha már szerepel vagy korábban szerepelt a nyilvántartásban,
b)
annak megjelölését, hogy a bejelentése a tevékenység megkezdésére, a nyilvántartott adataidban
bekövetkezett adatváltozásra vagy a tevékenység megszüntetésére irányul,
c)
annak megjelölését, hogy költségvetési szervnél, illetve köztulajdonban álló gazdasági társaságnál, vagy
mindkettő esetében kíván belső ellenőrzési tevékenységet folytatni,
d)
annak megjelölését, hogy a nevén és nyilvántartási számán kívül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (6) bekezdése szerint mely adatának – lakcím, értesítési cím,
telefonszám vagy elektronikus elérhetőség – nyilvánossá tételéhez járul hozzá, és
e)
annak megjelölését, hogy a kapcsolattartás módjaként az elektronikus vagy a papíralapú ügyintézést
választja.
(3) A bejelentéshez csatolni kell
a)
a miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél,
bizonyítvány másolatát,
b)
a legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezői nyilatkozat vagy a szakmai
gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentumot és
c)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
(4) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott végzettség alóli felmentés esetén az államháztartásért felelős miniszter
a felmentést adó költségvetési szervre, illetve gazdasági társaságra korlátozza a tevékenység folytatását.
(5) A belső ellenőr az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) szereplő
adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenti az államháztartásért felelős
miniszternek. A bejelentéshez csatolja az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.
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4. §
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(1) Az államháztartásért felelős miniszter azt a természetes személyt, aki
a)
a 2. §-ban meghatározott követelményeknek nem felel meg, a követelményeknek való megfelelésig,
b)
a 12. §-ban meghatározott továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti, 1 évre,
c)
büntetett előéletű, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésig,
d)
a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítésig,
e)
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll, a cselekvőképességet korlátozó vagy
kizáró gondokság megszüntetéséig,
f)
a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartásba vételt követően valótlan adatot közölt, a nyilvántartásból
törlésre okot adó körülményt nem jelentette be, a valótlan adatközlés, illetve a bejelentés elmulasztása
utólagos megállapításakor 3 évre
eltiltja a belső ellenőrzési tevékenység folytatásától.
(2) Akinek az e rendelet 12. §-a alapján továbbképzési kötelezettsége van és a nyilvántartásból való törlésére
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
28. § b) pontja alapján került sor, a nyilvántartásból való törlését követő 1 év után jelentheti be a tevékenység újbóli
gyakorlását.
(3) Az eltiltást követően, az eltiltás időtartamának lejárata után a tevékenység újbóli gyakorlására irányuló szándék
bejelentésére a 3. §-t kell alkalmazni.
(4) Ha az eltiltásra okot adó körülmény merült fel, a belső ellenőr köteles ezt az államháztartásért felelős miniszter,
valamint a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy megbízója részére a körülmény bekövetkeztét követően
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban bejelenteni.
(5) Ha a belső ellenőr büntetett előéletűvé válik, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó vagy
cselekvőképességében a feladata ellátása szempontjából releváns ügycsoportban részlegesen korlátozó
gondnokság alá kerül vagy vele szemben a foglalkozástól eltiltás intézkedését alkalmazzák, a belső ellenőr vagy
a képviseletében eljárni jogosult személy köteles a (4) bekezdés szerinti bejelentés mellékleteként megküldeni
az erről szóló bírósági döntés másolatát.
(6) A belső ellenőr elhalálozása esetén a nyilvántartásból való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartást kezelő szerv
igazolása alapján hivatalból, díjmentesen kerül sor. Ebben az esetben a törlést a munkáltató vagy megbízó is
kezdeményezheti.

3. A belső ellenőrök nyilvántartásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj
5. §

(1) A belső ellenőr a tevékenység megkezdésének, a nyilvántartott adataiban történt adatváltozásának, valamint
a tevékenység megszüntetésének bejelentésére vonatkozó eljárásért a következő igazgatási szolgáltatási díjat
(a továbbiakban: díj) fizeti:
a)
a belső ellenőri tevékenység megkezdésének bejelentésre irányuló eljárás díja 8000 forint,
b)
a kérelemre történő törlési eljárás díja 4600 forint,
c)
a bejegyzett adatok módosítására irányuló bejelentés eljárása díjmentes.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjakat a 10032000-01460658-00000000 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű
számlára kell befizetni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti díj a Pénzügyminisztérium működési bevétele.
(4) Ha a bejelentés és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a bejelentő a szükséges mértéket
meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet a miniszter visszatéríti.
(5) A miniszter a többlet visszatérítését hivatalból rendeli el, és annak teljesítéséről a többlet megállapításától számított
30 napon belül a befizetés módjával megegyező módon intézkedik.
(6) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait
kell alkalmazni.
(7) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és
(3) bekezdésében foglaltakat, valamint az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díj értendő.
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4. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők, költségvetési szerv vezetők és
gazdasági vezetők kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzésére vonatkozó közös szabályok
6. §

(1) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők és a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői számára szervezett továbbképzésen (a továbbiakban együtt: kötelező továbbképzés) való részvétel feltétele
a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet és a továbbképzésre kötelezett között megkötendő
képzési szerződés, amelyet a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a térítési díj megfizetése,
illetve térítésmentesség esetén a 7. § (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését követően küld meg
a továbbképzésre kötelezett részére.
(2) A továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam térítésmentesen vehető igénybe, egyéb esetben
térítési díjköteles, amelynek mértékét a miniszter az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban évente január 15-ig teszi
közzé.
(3) A kötelező továbbképzés évében a továbbképzésre kötelezett részére a miniszter egy ÁBPE-továbbképzési program
elvégzéséhez nyújt költségvetési támogatást.

7. §

(1) A kötelező továbbképzés éves időszaka január 15-től december 15-ig tart.
(2) A továbbképzésre kötelezett az első félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát
a kötelező továbbképzés évében február 28-ig, a második félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó
részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében legkésőbb augusztus 15-ig a Központ honlapján keresztül
történő jelentkezés elküldésével jelzi a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezetnek.
(3) A továbbképzésre kötelezett a jelentkezéshez, valamint a térítésmentesség megállapításához az Éves Továbbképzési
Tájékoztatóban közzétett nyilatkozatokat a jelentkezést követő 10 napon belül kitölti, és megküldi a kötelező
szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére.
(4) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a jelentkezés befogadását a jelentkezést követő
30 napon belül megerősíti.
(5) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a képzésekre olyan költségvetési szervnél vagy
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál dolgozó természetes személyek jelentkezését is elfogadhatja, akik nem
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ebben az esetben nem vizsgálja a képzési programban meghatározott bemeneti
feltételek meglétét. A továbbképzésre nem kötelezettként teljesített képzések a későbbiekben nem számíthatók be
a képzési kötelezettség teljesítésébe, kivéve a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben.

8. §

(1) A kötelező továbbképzés – miniszter által jóváhagyott – képzési programjában meghatározott előzetes tudásszintfelmérésen (a továbbiakban: ETF) legalább 80%-os eredményt elérő továbbképzésre kötelezett az adott évben
mentesül a kötelező továbbképzésen való részvételi és a vizsgatételi kötelezettség, valamint a térítési díj
megfizetése alól.
(2) Az ETF-en az vehet részt, aki a jelentkezését a Központ honlapján keresztül benyújtotta, és a fizetési határidőig
a térítési díjat megfizette.
(3) A sikeres ETF alapján kiállításra kerülő tanúsítványt a képzési szerződés beérkezését követő 30 napon belül
a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet megküldi a továbbképzésre kötelezett részére.
A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet az ETF eredményét hivatalból figyelembe veszi
a képzési szerződés elkészítése során.
(4) A költségvetési támogatásban részesülő, az ETF-et sikeresen teljesítő továbbképzésre kötelezettek részére a térítési
díjat a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 30 napon belül visszautalja.

9. §

(1) A továbbképzésre kötelezett a képzést írásban jogosult lemondani legkésőbb a képzés napját megelőző
munkanapon. A jelentkezés lemondása esetén a továbbképzésre kötelezett részére az általa befizetett térítési díjat
a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 30 napon belül visszautalja.
(2) Ha a továbbképzésre kötelezett másik képzésre jelentkezik át, a lemondás mellett új jelentkezési lapot tölt ki
a Központ honlapján. A korábban befizetett térítési díj az új jelentkezésnél beszámításra kerül.
(3) Ha a továbbképzésre kötelezett által megjelölt időpontban a választott képzésre nincs szabad hely, a kötelező
szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet új időpontot ajánl fel a rendelkezésre álló szabad képzési
kapacitás terhére. Ha a továbbképzésre kötelezett az új időpontot nem fogadja el, kérheti az általa befizetett térítési
díj visszafizetését.
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10. §

(1) A képzés a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részéről történő lemondására a képzést
megelőzően legfeljebb 10 nappal kerülhet sor azzal, hogy egyidejűleg a kötelező szakmai továbbképzésben
közreműködő szervezet új időpontot ajánl a lemondott képzésre a továbbképzésre kötelezett által választott
képzési formának megfelelően.
(2) Ha a továbbképzésre kötelezett a felajánlott időpontot nem fogadja el, kizárólag az e-learning képzési formát
választhatja, vagy kérheti az általa befizetett térítési díj visszafizetését. Ezekben az esetekben a kötelező szakmai
továbbképzésben közreműködő szervezet a térítési díj különbözetét, illetve a résztvevő által befizetett térítési díjat
a továbbképzésre kötelezett részére visszautalja.

11. §

(1) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a továbbképzést – ha a továbbképzéshez vizsga
kapcsolódik, a sikeres vizsgát – követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 20-ig tanúsítványt állít ki
a továbbképzésre kötelezett részére a szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről.
(2) Az egyedi azonosítóval ellátott tanúsítvány tartalmazza
a)
a továbbképzésre kötelezett nevét,
b)
a továbbképzésre kötelezett születési idejét,
c)
a továbbképzésre kötelezett anyja nevét,
d)
belső ellenőrök esetében a nyilvántartási számát,
e)
a képzés idejét,
f)
a képzési program megnevezését,
g)
a képzés értékelését a következők szerint:
ga)
háromfokozatú értékeléssel rendelkező program esetén a minősítés szintjét,
gb)
kétfokozatú értékeléssel rendelkező program esetén a „Teljesítette” értékelést és
h)
a kiállítás dátumát.

5. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők kötelező szakmai továbbképzése
12. §

(1) A költségvetési szervnél továbbképzésre kötelezett belső ellenőr
a)
legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben
ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére képzésen, és
b)
az a) pontban meghatározott képzés sikeres elvégzését követően legalább kétévente egy alkalommal
ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére képzéseken
vesz részt.
(2) A 15. § szerinti szintvizsgát követően a továbbképzésre kötelezett a továbbiakban az (1) bekezdés b) pontja szerint
vesz részt az ÁBPE továbbképzést II. – belső ellenőrök részére képzéseken a szintvizsga sikeres letételétől számítva.
(3) Ha egy költségvetési szerv vezetője vagy gazdasági vezetője szerepel a belső ellenőrzést végzők nyilvántartásában,
és emiatt továbbképzésre kötelezett, elegendő a belső ellenőrök részére meghirdetett képzéseken részt vennie,
azzal teljesíti a költségvetési szerv vezetők vagy gazdasági vezetők számára előírt képzési kötelezettségét.
(4) A költségvetési szerv vezetők és gazdasági vezetők részére meghirdetett képzések nem fogadhatóak el
a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők részére teljesítendő képzések kiváltására.

13. §

(1) A továbbképzésre kötelezett a 12. § szerinti szakmai továbbképzési kötelezettséggel szemben kimentési
kérelemmel élhet.
(2) A kimentési kérelmet a képzési kötelezettség fennállásának évében, december 15-ig lehet benyújtani
a miniszternek. A kimentési kérelem tudomásulvételéről a miniszter határozatot hoz, amelyet a továbbképzésre
kötelezett a következő évben mellékel a képzésre történő újbóli jelentkezéshez annak érdekében, hogy a 6. §
(3) bekezdésében meghatározott térítésmentesség megállapítható legyen.
(3) A továbbképzésre kötelezett belső ellenőr a kimentési kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben
pótlólag teljesíti a továbbképzési kötelezettségét. A pótlólag teljesített képzés esetén a továbbképzésre kötelezett
belső ellenőr a díjfizetés tekintetében képzésre kötelezettnek minősül. A kimentési kérelemnek nincs halasztó
hatálya a 12. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségekre.
(4) A (2) bekezdésben foglalt határozat meghozatalakor a miniszter mérlegelés nélkül dönt.
(5) Ha a továbbképzésre kötelezett a központi költségvetésből támogatott képzésben vesz részt, és
a)
a megkezdett, kötelező továbbképzést a tárgyévben nem teljesíti,
b)
a vizsgával záruló képzés esetén a vizsgán nem jelenik meg, vagy
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c)
a sikertelen vizsgáját nem javítja,
a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban
közzétett központi költségvetési támogatás összegét utólag megfizeti.
14. §

(1) Az ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére képzéshez vizsga kapcsolódik. Az ÁBPE-továbbképzés I. – belső
ellenőrök részére képzés programzáró vizsgájára az bocsátható, aki a képzés tananyagát teljes terjedelmében
feldolgozta. A képzés tananyaga akkor tekinthető teljes terjedelmében feldolgozottnak, ha a továbbképzésre
kötelezett
a)
kontakt képzés esetén részt vett a képzéshez kapcsolódó előadások óráin és aláírta a jelenléti ívet,
b)
e-learning képzés esetén sikeresen kitöltötte a tananyaghoz kapcsolódó önellenőrző tesztet.
(2) A vizsga eredményének minősítését a képzési program tartalmazza.
(3) A vizsgaeredménnyel kapcsolatos panasz kezelését a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet
vizsgaszabályzata szabályozza, amely a Központ honlapján kerül közzétételre.
(4) Sikertelen vizsga esetén a tárgyév év december 15-ig legfeljebb 3 alkalommal van lehetőség pótvizsgát tenni.
A pótvizsga térítési díjköteles.
(5) Az ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére képzés zárásának feltétele
a)
– kontakt képzés esetében – a belső ellenőrök részére szervezett képzésen való részvétel, és a programzáró
önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése az e-learning keretrendszerben,
legkésőbb a képzés zárónapjáig,
b)
– e-learning képzési forma esetében – a programzáró önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel
történő teljesítése legkésőbb a képzés zárónapjáig,
c)
– tréning képzési forma esetében – a képzésen való részvétel.
(6) A 17. § (5) bekezdésében meghatározott más képző intézmény által szervezett képzésen való részvételt
a továbbképzésre kötelezett belső ellenőr közvetlenül a miniszter felé igazolja a részvételt igazoló dokumentum
megküldésével.

15. §

(1) A továbbképzési kötelezettségének nem teljesítése esetén nem tiltható el a tevékenység gyakorlásától
az a továbbképzésre kötelezett személy, aki a miniszter felszólítása alapján a kötelező továbbképzés képzési
programjában meghatározott, az ÁBPE továbbképzés I. – belső ellenőrök részére képzés tananyagára épülő
szintvizsgán legalább 80%-os eredményt ér el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesítés feltétele, hogy az érintett személy a szintvizsgán az erre vonatkozó
felszólítás kézhezvételét követő 6 hónapon belül részt vesz. A szintvizsgához nem biztosít tananyagot a kötelező
szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet. Aki a szintvizsgán akadályoztatása miatt nem tud részt venni,
egy alkalommal lehetősége van a vizsga pótlására a meghatározott 6 hónapon belül. A sikertelen szintvizsga
megismétlésére nincs lehetőség.
(3) A miniszter törli a nyilvántartásból azt a személyt, aki a szintvizsgán nem ér el legalább 80%-os eredményt.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szintvizsgára jelentkezni kizárólag a Központ honlapján lehetséges.
(5) A szintvizsga térítési díjköteles.
(6) A szintvizsga egyéb vizsgával nem váltható ki.

6. A költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú
továbbképzése
16. §

(1) Az ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére kötelező szakmai
továbbképzésen való részvétel a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetői számára a kinevezést vagy
megbízást követő évben esedékes.
(2) A költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetői az (1) bekezdésben meghatározott képzés teljesítését
követően legalább kétévente egy alkalommal ÁBPE-továbbképzés II. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére szakmai továbbképzéseken vesznek részt.
(3) A Bkr. 12. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölést a költségvetési szerv vezetője az Éves Továbbképzési
Tájékoztatóban közzétett formanyomtatványon jelenti be a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő
szervezet felé.
(4) A (3) bekezdés alapján történő kijelölést tartalmazó formanyomtatványt és az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban
közzétett, a kijelölt személyre vonatkozó nyilatkozatokat a továbbképzésre kötelezett a kötelező továbbképzésre
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történő jelentkezést követő 10 napon belül küldi meg a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet
részére.

7. A Központ működésével kapcsolatos feladatok
17. §

(1) A miniszter gondoskodik a Központ szakmai tevékenységének irányításáról, melynek keretében kialakítja
az ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére, az ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és
gazdasági vezetői részére, és az ÁBPE-továbbképzés II. továbbképzések programjait.
(2) A miniszter kijelöli a Központ által felkérhető oktatókat.
(3) A (2) bekezdés alapján kijelölt oktatók részt vesznek az ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére,
az ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére, és az ÁBPE-továbbképzés
II. képzések témaköreiben a miniszter által – a miniszter által meghatározott körben és gyakorisággal – meghirdetett
oktatói továbbképzésen. Annak az oktatónak, aki nem vett részt a meghirdetett képzésen, az adott évben és
témakörben oktatási megbízás nem adható.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott kijelöléssel az oktatók mentesülnek a Bkr. 12. § (1) és (2) bekezdésében és
az e rendelet 12. §-ában meghatározott továbbképzési kötelezettség alól.
(5) A Központ által meghirdetendő képzési programokat, illetve a más képző intézmény által szervezett – de
a 12. § (1) bekezdés b) pontja vagy a 16. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező továbbképzés teljesítésébe
beszámítható – képzések listáját a miniszter minden évben az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban hirdeti meg.

18. §

(1) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet továbbképzést kizárólag a miniszter által jóváhagyott
képzési program alapján szervezhet. A képzési program megnevezését, típusát, célját és óraszámát az 1. melléklet
tartalmazza.
(2) A képzési program tartalmazza
a)
a képzési program megnevezését,
b)
a képzési program típusát,
c)
a képzési program támogatását,
d)
a képzési program célját
e)
a képzési program célcsoportját,
f)
a képzési programba való bekapcsolódás feltételeit,
g)
a képzési programban való részvétel feltételeit,
h)
a tervezett képzési időt,
i)
a képzés formáját,
j)
a csoport létszámát,
k)
a képzési program témaköreit,
l)
az értékelési rendszert,
m)
a képzési program elvégzését igazoló irat megnevezését és
n)
a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját.
(3) A képzés formája lehet kontaktórás, e-learning vagy tréning.

19. §

(1) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet minden év december 31-ig tájékoztatja a minisztert
a képzésekről, ezzel igazolva a képzésen részt vett továbbképzésre kötelezett belső ellenőrök kötelezettségeinek
teljesítését.
(2) A Központ a miniszter részére minden év január 31-ig összefoglalót készít az előző évben lebonyolított kötelező
továbbképzésekről.
(3) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a képzés szervezése, lebonyolítása során alkalmazott
jelentkezési lapot, munkáltatói, adatkezelői, kijelölési nyilatkozatot, képzési szerződést, haladási naplót, jelenléti
ívet, a tanúsítvány hitelesített másolatát, kontaktképzés, illetve tréning esetén az oktató résztvevői értékelését és
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program statisztikai célú adatszolgáltatását a képzés tárgyévét követő 10 évig
az ÁBPE-továbbképzés térítési díj központi költségvetésből történő megtérítése jogszerűségének ellenőrzése
céljából megőrizi.
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8. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor köztulajdonú gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők
számára a 3. §-ban meghatározott bejelentést legkésőbb 2020. március 31-ig kell megtenni.

21. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
22. §		
Hatályát veszti a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező
szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

A kötelező továbbképzés keretében megvalósuló képzési programok
A

B

C

D
Óraszám

1

Képzés megnevezése

Képzés típusa

Képzési program célja

(1 tanóra
45 perc)

2

3

4

ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére

ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére

ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek
vezetői és gazdasági vezetői részére

A program célja, hogy a résztvevő általános áttekintést kapjon a magyar államháztartásról, annak
rendszeréről és gazdálkodásáról, továbbá az Európai Unió költségvetéséről, az államháztartási
kontrollokról, az államháztartási ellenőrzések típusairól. A képzés célja továbbá, hogy megismerje:
Kontaktórás
a külső ellenőrzéseket, az ellenőrzések módját, az azt végző szerveket, valamint vonatkozó
képzés
jogszabályok rendelkezéseit, a belső kontrollrendszerre, a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és
elméleti alapokat, a nemzetközi és hazai standardokat, a belső ellenőrzés folyamatát és módszereit,
továbbá a belső ellenőrzési tevékenységet támogató útmutatókat és azok főbb tartalmi elemeit.

E-learning
képzés

A program célja, hogy a résztvevő általános áttekintést kapjon a magyar államháztartásról, annak
rendszeréről és gazdálkodásáról, továbbá az Európai Unió költségvetéséről, az államháztartási
kontrollokról, az államháztartási ellenőrzések típusairól.
A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a külső ellenőrzéseket, az ellenőrzések módját,
az azt végző szerveket, valamint vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a belső kontrollrendszerre,
a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és elméleti alapokat, a nemzetközi és hazai standardokat,
a belső ellenőrzés folyamatát és módszereit, továbbá a belső ellenőrzési tevékenységet támogató
útmutatókat és azok főbb tartalmi elemeit.

120 óra

8 tanóra és
60 óra
e-learning

10409

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási belső kontrollrendszerekről,
annak elemeiről, jogi szabályozási és módszertani hátteréről; az ellenőrzési nyomvonal fogalmáról,
céljáról, a szervezet működésében betöltött szerepéről és hasznáról, megismerje kialakításának
feltételeit, módszerét és lépéseit; valamint elsajátítsa annak gyakorlati alkalmazását, illetve
a vezetők elszámoltathatóságának célját, helyét és szerepét a szervezet működésében és
a belső kontrollrendszerben. A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a kontrollkörnyezettel,
Kontaktórás a kockázatkezelési tevékenységgel, a kontrolltevékenységekkel, az információs és kommunikációs
rendszerrel, valamint a monitoring tevékenységgel kapcsolatos fogalmak tartalmát, gyakorlati
képzés
használhatóságát; a kockázatok legfontosabb típusait és ennek alapján az integrált kockázatelemzés
felépítésének lehetséges alapelveit, valamint a kockázatelemzés és -kezelés legfontosabb lépéseit;
a COSO modell kialakításához vezető körülményeket; a COSO modell célját, fogalmát, összetevőit,
összefüggését a felelős szervezetirányítással; a vezetés által kitűzött célok elérését veszélyeztető,
illetve akadályozó szabálytalanságok fogalmát, azok csoportosításának lehetőségeit, előfordulásuk
okait, valamint a szabálytalanságok kezelésének szervezeti megoldásait.

21 tanóra
és 120 óra
e-learning
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6

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási számvitel –
belső ellenőrök részére

7

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási számvitel –
belső ellenőrök részére

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és
Kontaktórás
részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit,
képzés
valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.
E-learning
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és
részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit,
valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve
nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai
ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait,
valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok
alkalmazhatóságát.
Kontaktórás A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos
működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló
képzés
javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel
a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító
kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek
végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon
kérheti.

60 óra

8 tanóra és
60 óra
e-learning
60 óra

8 tanóra és
60 óra
e-learning
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8

ÁBPE-továbbképzés II.
– Informatikai ellenőrzés –
belső ellenőrök részére

E-learning
képzés

10410

5

ÁBPE-továbbképzés I.
– a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási belső kontrollrendszerekről,
annak elemeiről, jogi szabályozási és módszertani hátteréről; az ellenőrzési nyomvonal fogalmáról,
céljáról, a szervezet működésében betöltött szerepéről és hasznáról, megismerje kialakításának
feltételeit, módszerét és lépéseit; valamint elsajátítsa annak gyakorlati alkalmazását, illetve
a vezetők elszámoltathatóságának célját, helyét és szerepét a szervezet működésében és a belső
kontrollrendszerben. A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a kockázatok legfontosabb típusait
és ennek alapján az integrált kockázatelemzés felépítésének lehetséges alapelveit, valamint
a kockázatelemzés és kezelés legfontosabb lépéseit, a kontrollkörnyezettel, a kockázatkezelési
tevékenységgel, a kontrolltevékenységekkel, az információs és kommunikációs rendszerrel, valamint
a monitoring tevékenységgel kapcsolatos fogalmak tartalmát, gyakorlati használhatóságát;
a COSO modell kialakításához vezető körülményeket; a COSO modell célját, fogalmát, összetevőit,
összefüggését a felelős szervezetirányítással; a vezetés által kitűzött célok elérését veszélyeztető,
illetve akadályozó szabálytalanságok fogalmát, azok csoportosításának lehetőségeit, előfordulásuk
okait, valamint a szabálytalanságok kezelésének szervezeti megoldásait.

ÁBPE-továbbképzés II.
– Informatikai ellenőrzés –
belső ellenőrök részére

E-learning
képzés

60 óra

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzési alapismeretek –
belső ellenőrök részére

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag
kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal,
Kontaktórás valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek
feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
képzés
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok
sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

11

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzési alapismeretek –
belső ellenőrök részére

E-learning
képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag
kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal,
valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek
feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok
sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

12

ÁBPE-továbbképzés II.
– Rendszerellenőrzés –
belső ellenőrök részére

Tréning és
e-learning
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje
a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

8 tanóra és
60 óra
e-learning

13

ÁBPE-továbbképzés II.
– Rendszerellenőrzés –
belső ellenőrök részére

E-learning
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje
a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

60 óra

10
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A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve
nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai
ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait,
valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok
alkalmazhatóságát.
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos
működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló
javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel
a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító
kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek
végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon
kérheti.

8 tanóra és
60 óra
e-learning

60 óra

10411

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítményellenőrzés –
belső ellenőrök részére

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítményellenőrzés –
belső ellenőrök részére

16

ÁBPE-továbbképzés II.
– Uniós támogatások ellenőrzése –
belső ellenőrök részére

17

ÁBPE-továbbképzés II.
– Uniós támogatások ellenőrzése –
belső ellenőrök részére

18

ÁBPE-továbbképzés II.
– Kockázatelemzésen alapuló tervezés –
belső ellenőrök részére

19

ÁBPE-továbbképzés II.
– Folyamatalapú integrált kockázatkezelés –
belső ellenőrök részére

Tréning és
e-learning
képzés

8 tanóra és
60 óra
e-learning

E-learning
képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét
az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül
az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és
alkalmazási területeiről.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során
alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául
szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint
értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás
lépéseit.

60 óra

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási
Kontaktórás rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési
képzés
rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.
E-learning
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási
rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési
rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

8 tanóra és
60 óra
e-learning

60 óra

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati
ismereteket a kockázatalapú stratégiai és éves ellenőrzési terv elkészítéséről.

14 tanóra

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és
gyakorlati ismereteket a folyamatok azonosítása és rendszerezése, a folyamatleírások és ellenőrzési
nyomvonalak készítése terén, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításáról és
működtetéséről.

16 tanóra
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10412

14

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét
az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül
az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és
alkalmazási területeiről.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során
alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául
szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint
értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás
lépéseit.

21

ÁBPE-továbbképzés II.
– Ellenőrzési programtól az ellenőrzési
jelentésig – belső ellenőrök részére

22

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási gazdálkodási és számviteli
ismeretek – belső ellenőrök részére

23

ÁBPE-továbbképzés II.
– A kontrollkörnyezet értékalapú elemei –
belső ellenőrök részére

24

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban –
belső ellenőrök részére

25

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási számvitel –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

26

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási számvitel –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

27

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási gazdálkodási és számviteli
ismeretek – a költségvetési szervek vezetői és
gazdasági vezetői részére

Tréning

14 tanóra

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és
gyakorlati ismereteket egy konkrét belső ellenőrzés végrehajtásáról, fókuszban az ellenőrzési
program összeállításával, az ellenőrzési megállapítások dokumentálásával és az ellenőrzési jelentés
elkészítésével, javaslatok megfogalmazásával.

14 tanóra

A képzés célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási gazdálkodás rendjéről,
Kontaktórás részletesen megismerje az államháztartási gazdálkodás elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit.
A képzés keretében a résztvevők minden évben ismereteket szereznek az adott évben aktuális,
képzés
az államháztartási gazdálkodást és számvitelt érintő jogszabályi változásokról.

8 tanóra

Tréning

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a résztvevők számára
a kontrollkörnyezet értékalapú elemeiről, azok kialakításáról, valamint arról a változásmenedzsment
folyamatról, amelyek elősegítik az integráns működés kialakítását és a szervezeti kultúra fejlesztését.

14 tanóra

Tréning

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a résztvevők számára
a közbeszerzések ellenőrzéséről esetpéldákon keresztül.

14 tanóra

Kontaktórás A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és
képzés
részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit.

E-learning
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és
részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit,
valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

A képzés célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási gazdálkodás rendjéről,
Kontaktórás részletesen megismerje az államháztartási gazdálkodás elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit.
A képzés keretében a résztvevők minden évben ismereteket szereznek az adott évben aktuális,
képzés
az államháztartási gazdálkodást és számvitelt érintő jogszabályi változásokról.
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20

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítménymenedzsment –
belső ellenőrök részére

A képzés célja, hogy a résztvevők elméleti és gyakorlati ismerteket szerezzenek a szervezet
teljesítményének méréséhez szükséges rendszerek kialakításával és működtetésével kapcsolatban.
A képzés során a résztvevők megismerkednek a SMART célok kitűzésének és lebontásának,
a célokhoz rendelt mutatószámok kidolgozásának technikájával, a mérhetőség és számonkérhetőség
biztosításának, a célok teljesítésének nyomon követésének, valamint a vezetői információs rendszer
kialakításának jó gyakorlataival és lehetséges módjaival.

8 tanóra és
60 óra
e-learning

60 óra

8 tanóra

10413

30

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzési alapismeretek –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag
kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal,
Kontaktórás valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek
feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
képzés
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok
sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

31

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzési alapismeretek –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag
kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal,
valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek
feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok
sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

E-learning
képzés

E-learning
képzés

8 tanóra és
60 óra
e-learning

60 óra

8 tanóra és
60 óra
e-learning

60 óra
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29

ÁBPE-továbbképzés II.
– Informatikai ellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve
nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai
ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait,
valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok
alkalmazhatóságát.
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos
működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló
javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel
a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító
kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek
végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon
kérheti.

28
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ÁBPE-továbbképzés II.
– Informatikai ellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve
nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai
ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait,
valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok
alkalmazhatóságát.
Kontaktórás A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos
működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló
képzés
javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel
a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító
kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek
végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon
kérheti.

Tréning

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje
a rendszerirányítás átfogó céljait, a rendszerirányítás kialakítását és működtetését.

14 tanóra

33

ÁBPE-továbbképzés II.
– Rendszerellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

E-learning
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje
a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

60 óra

34

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítménymenedzsment –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

35

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítményellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

36

ÁBPE-továbbképzés II.
– Uniós támogatások ellenőrzése –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

37

ÁBPE-továbbképzés II.
– Uniós támogatások ellenőrzése –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

Tréning

E-learning
képzés

A képzés célja, hogy a résztvevők elméleti és gyakorlati ismerteket szerezzenek a szervezet
teljesítményének méréséhez szükséges rendszerek kialakításával és működtetésével
kapcsolatban. A képzés során a résztvevők megismerkednek a SMART célok kitűzésének
és lebontásának, a célokhoz rendelt mutatószámok kidolgozásának technikájával,
a mérhetőség és számonkérhetőség biztosításának, a célok teljesítésének nyomon
követésének, valamint a vezetői információs rendszer kialakításának jó gyakorlataival
és lehetséges módjaival.
A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét
az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét,
azon belül az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés
sajátosságairól és alkalmazási területeiről.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során
alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául
szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint
értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás
lépéseit.

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási
Kontaktórás rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési
képzés
rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.
E-learning
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási
rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési
rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.
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32

ÁBPE-továbbképzés II.
– Rendszerirányítás –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

14 tanóra

60 óra

8 tanóra és
60 óra
e-learning

60 óra
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39

ÁBPE-továbbképzés II.
– A kontrollkörnyezet értékalapú elemei –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

10416

38

ÁBPE-továbbképzés II.
– Folyamatalapú integrált kockázatkezelés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági
vezetői részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és
gyakorlati ismereteket a folyamatok azonosítása és rendszerezése, a folyamatleírások és ellenőrzési
nyomvonalak készítése terén, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításáról és
működtetéséről.

16 tanóra

Tréning

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a résztvevők számára
a kontrollkörnyezet értékalapú elemeiről, azok kialakításáról, valamint arról a változásmenedzsment
folyamatról, amelyek elősegíti az integráns működés kialakítását és a szervezeti kultúra fejlesztését.

14 tanóra
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A pénzügyminiszter 23/2019. (XII. 23.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénnyel összefüggő
módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„1. 11–13. sora, 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sora, 23. sora, 24. sora és 37–39. sora alapján az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
2. 11–13. sora, 15. sor d) pontja alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű
támogatás,”
(nyújtható.)
(2) A Rendelet 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„4. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sora és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke
szerinti regionális beruházási támogatás,”
(nyújtható.)
(3) A Rendelet 3. § 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„5. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és
középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
6. 15. sor d) pontja, 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozások
részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,”
(nyújtható.)
(4) A Rendelet 3. § 8–14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„8. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás,
9. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
10. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
11. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és
középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
12. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
13. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikke szerinti hátrányos helyzetű
munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
14. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sor c) pontja és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke
szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,”
(nyújtható.)

10418

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 216. szám

(5) A Rendelet 3. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„16. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sor d) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti
megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,”
(nyújtható.)
(6) A Rendelet 3. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„18. 15. sor d) pontja és 18. sor 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,”
(nyújtható.)
(7) A Rendelet 3. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„20. 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi
infrastruktúrára irányuló támogatás”
(nyújtható.)
2. §		
A Rendelet 60. § b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„b) 11–13. sora, 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sora, 23. sora, 24. sora és 37–39. sora az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12. 24., 1. o.),
c) 11–13. sora és 15. sor d) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12. 24., 9. o.),
d) 15. sor d) pontja, 18. sor 1. pontja, 20. sora és 23. sora a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri
infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és
a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési
határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében,
valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében
történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017. 06. 20., 1. o.)
módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014. 6. 26.,
1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 16–18., 21., 22., 25., 26., 28., 31., 32., 38., 39., 41., 45., 53., 55. és 56. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
3. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:16, F:17, valamint F:24 mezőjében az „Az előirányzat tartalmazza
a kezelésével és működtetésével járó költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban a PM-et
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.” szövegrész helyébe az „Az előirányzat tartalmazza
a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat F:9–F:13, F:18, F:19a, F:23, F:26, F:29 mezőjében az „Az előirányzat fedezetet
nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban a PM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári
díjakra.” szövegrész,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat 27., 33. és 34. sora.
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6. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet,
c)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. Fejezete
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

10420

1. melléklet a 23/2019. (XII. 23.) PM rendelethez
1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht.
Azonosító

15.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
aa) a területi önkormányzatok,
ab) a térségi fejlesztési tanácsok részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai
projektjeik végrehajtásához;
b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
ba) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és fejlesztéséhez.
bb) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működéséhez és
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
szakmai feladatai ellátásához,
c) a Kincstár területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének finanszírozásához,
d) a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.
(X. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat] 4. pontjában
meghatározott célterületen az 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt célok
megvalósításához,
e) egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok ellátásához és kapcsolódó
projektekhez.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

346706

Kifizetésben részesülők köre

Az a)-c) és e) pont tekintetében helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj Borvidék
Fejlesztési Tanács, költségvetési szerv, természetes személy, civil szervezet.
A d) pont tekintetében költségvetési szerv, civil szervezet, köztestület, szövetkezet, egyház, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, gazdasági
társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, természetes személy.

Támogatási
előleg

Támogatás biztosításának módja

Rendelkezésre bocsátás
módja

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján előleg biztosítható
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
egyösszegű kifizetéssel,
4. Ávr. 101/A. §-a alapján támogatói okirattal.
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással időarányosan vagy
teljesítésarányosan

Visszterhes polgári jogi szerződés alapján.

-

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető - fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozata,
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

-

-

Kezelő szerv

-

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

Lebonyolító szerv

igénybe vehető

-

-

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht.
Azonosító

20.

349562

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

Jogcímnév

Nagyvállalati beruházási támogatások

Előirányzat célja

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

1. A támogatás nagyvállalkozások, továbbá azon kis- és középvállalkozások számára nyújtható, amelyek legkésőbb a támogatott projekt fizikai
befejezését követő második üzleti évben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontban rögzített nagyvállalati méretkategóriát elérik, amennyiben
a) a fejlesztendő tevékenység a támogatást igénylő technológiai korszerűsítését célozza és a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág
(TEÁOR 10-33) vagy építőipari (TEÁOR 41-43) ág körébe sorolt ágazat valamelyikébe esik, vagy a nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok
(TEÁOR 46-47) esetén a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagya támogatást igénylőnek a kapcsolt és partner vállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a
projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partner vállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó
árbevételéhez képest,
g) munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy
kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy
- az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött
munkaerőként dolgozó munkavállaló,
- az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának,
partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló
vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye,
1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
- az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló
kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel
egyösszegű kifizetéssel,
2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
vagy támogatói okirattal.
részletekben történő
h) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján előleg biztosítható
kifizetéssel - időarányosan
szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja,
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
vagy teljesítésarányosan
i) munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - vagy amennyiben a g) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is - vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.
átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét és a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban
az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
j) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek
forrását a támogató számára bemutatja,
k) a támogatást igénylő vállalja, hogy a nagyvállalati méretkategóriát legalább a fenntartási időszak végéig megőrzi.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy
munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak
megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
c) az e) pont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri
a 12 ezer főt,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti vagy a lízing szerződés
kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére
vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti vagy a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az
alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén 10.11. Húsfeldolgozás, - tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása,
10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szőrme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari
termék gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz, cementtermék gyártása, 25.11 Fémszerkezet gyártása,
29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása.

Visszafizetés határideje

-

Biztosíték

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető - fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) biztosítók által vállalt garancia
vagy készfizető kezesség.

Kezelő szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

Lebonyolító szerv

igénybe vehető

-
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Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, továbbá a beruházás hatására a nagyvállalati
méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható
összköltségű
a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak,
b) kutatás-fejlesztési tevékenységének,
c) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,
d) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházásainak
a támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

Kifizetésben részesülők köre

(Áht.
Azonosító

22.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

Jogcímnév

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi
kapcsolattal összefüggő feladatok

244190

Előirányzat célja

Az előirányzat a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi szervezetekben
betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául
szolgál.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

Kifizetésben részesülők köre

nemzetközi szervezet

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

-

-

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel - időarányosan
vagy teljesítésarányosan

Visszafizetés határideje

-

Biztosíték

-

Kezelő szerv

-

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

Lebonyolító szerv

-

-

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht.
Azonosító

31.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

Jogcímnév

ÁPB-k szakmai programjainak
támogatása

284201

Előirányzat célja

Az előirányzat az ágazati párbeszéd bizottságok
a) az egyes nemzetközi szervezetekben való tagdíjfizetési kötelezettségeinek,
b) nemzetközi szervezetekben, szakmai rendezvényeken való részvételének,
c) hazai tematikus konferenciák, tréningek szervezésének, lebonyolításának,
d) hazai tematikus konferenciákon való részvételeinek
a támogatására szolgál.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

Kifizetésben részesülők köre

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján előleg biztosítható
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

gazdasági társaság, szakszervezet, civil szervezet, köztestület

Rendelkezésre bocsátás
módja

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel - időarányosan
vagy teljesítésarányosan

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

A kedvezményezett valamennyi jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető - fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozata.

-

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

Lebonyolító szerv

-
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3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő sor lép:

-

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht.
Azonosító

32.

256401

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

Jogcímnév

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített
kiadások

Előirányzat célja

Az előirányzat célja
1. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) származó támogatások
árfolyamveszteségeinek Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) felé történő rendezése,
2. az Európai Unió általi pénzügyi kizárások, továbbá az intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó
költségek Európai Unió által nem térített részének a finanszírozása, a KESZ felé történő rendezése,
3. a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség
rendezése, melyek az alábbiak:
- az EMGA javára teljesítendő rendkívüli befizetések, úgymint az Európai Bizottság általi éves
elszámolás során vagy vizsgálat eredményeként meghatározott, a szabálytalan támogatás felhasználás
miatt vagy egyéb okból Magyarországra kirótt tagállami befizetési kötelezettség, büntetés, pénzügyi
korrekció;
- az Európai Unió által meg nem térített, behajthatatlan kintlévőségek,
4. az EMGA-ból származó támogatások azon részének finanszírozása, ahol a termelőknek határozat
alapján jogos igénye keletkezett, de annak Európai Unió felé történő lejelentése és visszaigénylése - a
jogosultnak fel nem róható - technikai okok miatt jogszerűen nem valósítható meg és a szükséges
forrás egyéb előirányzatról nem biztosítható,
5. az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garancia Részlege által finanszírozott
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv programzárását követően azon pénzügyi kizárásoknak az Európai
Bizottság felé történő rendezése, amelyekről az Európai Bizottság határozatban dönt.

Kifizetésben részesülők köre

Támogatási
előleg

Támogatás biztosításának módja

-

-

Rendelkezésre bocsátás
módja

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel - időarányosan
vagy teljesítésarányosan

Visszafizetés határideje

-

Biztosíték

-

Kezelő szerv

-

Lebonyolító szerv

-

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

Kincstár
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1792/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi fejlesztési együttműködési stratégiáról
A Kormány
1. elfogadja a 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi fejlesztési együttműködési stratégiát;
2. egyetért azzal, hogy Magyarország – a gazdasági teherbíró képességének, valamint külpolitikai és külgazdasági
prioritásainak figyelembevételével – arra törekedjen, hogy 2025-re a hazai bruttó nemzeti jövedelemének 0,25%-a
hivatalos fejlesztési támogatásokra kerüljön felhasználásra;
3. felhívja az agrárminisztert, a belügyminisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a honvédelmi minisztert,
az igazságügyi minisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert,
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a pénzügyminisztert (a továbbiakban együtt: érintett miniszterek),
hogy minisztériumonként jelöljenek ki egy-egy nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős, operatív szintű
koordinátort a hatékonyabb tárcaközi együttműködés elősegítése érdekében;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2020. április 30.
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – összhangban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet Fejlesztéstámogatási Bizottságának irányelveivel – dolgozzon ki és bocsásson az érintett miniszterek
által vezetett minisztériumok rendelkezésére egy, a nemzetközi fejlesztési együttműködési projektekre vonatkozó,
iránymutató jellegű nyomon követési, valamint értékelési szempontrendszert;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
5. felhívja az érintett minisztereket, hogy nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységük keretében
– a meglévő feladat- és hatáskörükkel összhangban – fordítsanak kiemelt figyelmet a stratégiában megjelölt
Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítására;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a következő, 2021–2027 közötti többéves európai uniós
pénzügyi keretre történő felkészülés érdekében – egy koncepció keretében vizsgálja meg a magyar külgazdasági
és külpolitikai érdekek hatékonyabb érvényesítésének a lehetőségeit az európai uniós fejlesztési eszközök
tekintetében, különös figyelemmel a hazai gazdasági szereplők részvételének erősítésére;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
7. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy Magyarország külgazdasági prioritásaival összhangban magyar
szereplők bevonásával valósítson meg stratégiai nagyságrendű nemzetközi fejlesztési együttműködési programokat
a stratégiában jelölt célrégiók és szektorok vonatkozásában.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2025. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1793/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram stratégiai összefüggéseiről
1. A Kormány
a)
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramnak (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a keleti és déli
kapcsolatok fejlesztése külpolitikai stratégiájának, valamint a nemzetközi fejlesztési együttműködéséhez
kapcsolódó stratégiai prioritásainak megvalósításában, a felsőoktatás nemzetköziesítésében, a kétirányú
hallgatói mobilitás fokozásában, valamint a magyar nyelv és kultúra terjesztésében elért eddigi sikereire
tekintettel megerősíti elkötelezettségét az ösztöndíjprogram folytatása mellett,
b)
figyelembe véve az új külpolitikai stratégiai célokat és kihívásokat, egyetért az ösztöndíjprogram
hatékonyságát növelő új stratégiai cselekvési irányvonalakkal, és az ösztöndíjprogram fenntarthatóságának
biztosítása érdekében az ösztöndíjprogram költségei tekintetében a számára bemutatott költségcsökkentő
intézkedések megvalósítását támogatja,
c)
egyetért az ösztöndíjprogram 2020. évi 33 500 000 000 forintos költségvetési maximumával, és a 2020. évre
vonatkozó ösztöndíjas létszám legfeljebb 13 000 főben történő meghatározásával,
d)
egyetért az ösztöndíjprogram 2021. évtől kezdődően évente 40 000 000 000 forintos költségvetési
maximumával, és a 2021. évtől kezdődően az évi ösztöndíjas létszám legfeljebb 15 000 főben történő
meghatározásával,
e)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2021. évi központi költségvetés tervezése során az ösztöndíjprogram
megvalósítása érdekében gondoskodjon további 6 500 000 000 forint forrás beépülő jellegű biztosításáról
a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
2. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásáról szóló 1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat] 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. megerősíti elkötelezettségét a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról szóló 1694/2017.
(IX. 22.) Korm. határozattal létrehozott Alumni Hálózat működtetése iránt, egyúttal felhívja az innovációért
és technológiáért felelős minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Magyarországon
tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére rendszeresen Nemzetközi Alumni Találkozót rendezzenek,
amelynek keretében a következő Nemzetközi Alumni Találkozóra 2020-ban kerüljön sor.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. november 30.”
3. A Kormány visszavonja az 1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat 3. és 5. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1794/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek jövőbeni felülvizsgálatához szükséges intézkedésekről
1. A Kormány – egyetértve azzal, hogy a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek jövőbeni rendszeres felülvizsgálata
érdekében szükséges a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek
meghatározásáról szóló, 2015. május 19-i (EU) 2015/996 bizottsági irányelv (a továbbiakban: irányelv) teljes
körű adaptációja, továbbá a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek felülvizsgálata fedezetének központi
költségvetésből való biztosítása –
1.1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával
gondoskodjon az 1. melléklet szerinti intézkedések (a továbbiakban: intézkedések) végrehajtásáról
az irányelv teljes körű adaptációja érdekében;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
Határidő:
2022. december 20.
1.2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
gondoskodjon
a)
117 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 13. Zajtérképezés EU tagállami
feladatai jogcímcsoporton az intézkedések 2020. évi feladatainak megvalósítása érdekében,
b)
481 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzata
javára az intézkedések 2021. évi feladatainak megvalósítása érdekében,
c)
107 750 000 forint rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzata
javára az intézkedések 2022. évi feladatainak megvalósítása érdekében,
d)
138 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzata
javára a 2022–2024-es felülvizsgálati ciklushoz tartozó stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek
elkészítése érdekében,
e)
79 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2024. évi központi költségvetés XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű előirányzata
javára a 2022–2024-es felülvizsgálati ciklushoz tartozó stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek
elkészítése érdekében;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében: 2020. május 31.,
a b) alpont tekintetében a 2021. évi költségvetés tervezésekor,
a c) alpont tekintetében a 2022. évi költségvetés tervezésekor,
a d) alpont tekintetében a 2023. évi költségvetés tervezésekor,
az e) alpont tekintetében a 2024. évi költségvetés tervezésekor
1.3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
gondoskodjon a 2021. évtől évi 79 000 000 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium „Zajtérképezés EU tagállami feladatai” fejezeti kezelésű
előirányzata javára a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek rendes ötévenkénti megújításával
kapcsolatos feladatok folyamatos ellátása érdekében;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezésekor, majd azt követően évente
1.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával gondoskodjon
a)
322 400 000 forint rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium
„Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű
előirányzatán a 2022–2024-es felülvizsgálati ciklushoz tartozó zajtérképek elkészítése érdekében,
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b)

152 400 000 forint rendelkezésre állásáról a 2024. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium
„Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű
előirányzata javára a 2022–2024-es felülvizsgálati ciklushoz tartozó intézkedési tervek elkészítése
érdekében;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2023. évi költségvetés tervezésekor,
a b) alpont tekintetében a 2024. évi költségvetés tervezésekor
1.5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával gondoskodjon
a)
322 400 000 forint rendelkezésre állásáról a 2026. évtől, ötévente a központi költségvetés
XII. Agrárminisztérium „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos
feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata javára a stratégiai zajtérképek rendes ötévenkénti
megújítása érdekében,
b)
152 400 000 forint rendelkezésre állásáról a 2028. évtől, ötévente a központi költségvetés
XII. Agrárminisztérium „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos
feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata javára az intézkedési tervek zajtérképek rendes ötévenkénti
megújítása érdekében,
c)
23 400 000 forint rendelkezésre állásáról a 2021. évtől, évente a központi költségvetés
XII. Agrárminisztérium fejezet „Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása” fejezeti
kezelésű előirányzatán a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítésével kapcsolatos feladatok
folyamatos ellátása érdekében;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2026. évi költségvetés tervezésekor, majd azt követően ötévente,
a b) alpont tekintetében a 2028. évi költségvetés tervezésekor, majd azt követően ötévente,
a c) alpont tekintetében a 2021. évi költségvetés tervezésekor, majd azt követően évente
1.6. felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1.2. pont
a)–e) alpontjaiban előírt forrásbiztosítási feladatok kapcsán gondoskodjon a kincstári díjak fedezetének
a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, Innovációs és Technológiai
Minisztérium igazgatása cím javára történő biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az 1.2. pont a) alpontja tekintetében a 2020. évi költségvetés végrehajtása során,
az 1.2. pont b)–e) alpontja tekintetében az adott évi költségvetés tervezése során
1.7. felhívja az agrárminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel közösen készítsen
jelentést a Kormány részére az intézkedések végrehajtásának aktuális állásáról;
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
első alkalommal 2021. május 31.,
második alkalommal 2023. május 31.
1.8. felhívja az agrárminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával készítse elő
az intézkedések végrehajtásának eredményeként szükségessé váló jogszabály-módosításokat.
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2023. május 31.
2. A Kormány visszavonja az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt
indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV. 28.)
Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1794/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz
A 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek
meghatározásáról szóló, 2015. május 19-i (EU) 2015/996 bizottsági irányelv teljes körű adaptációja
érdekében szükséges intézkedésekről
Az irányelv hazai adaptálásához, valamint a magyar szabályozás megújítása érdekében az alábbi intézkedéseket kell
végrehajtani a tervezett ütemezés szerint.
1. Az intézkedéscsomag végrehajtásában a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft mellett – a kötött pálya
használata, a kötöttpályás járműtípusok és a járművezetők biztosítása, továbbá a szükséges adatok szolgáltatása és
a kutatási feladatok elvégzése kapcsán – megállapodás alapján az alábbi szervezetek vesznek részt:
1.1. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
1.2. MÁV-HÉV Helyiérdekű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
1.3. Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
1.4. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
1.5. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
1.6. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
1.7. Széchenyi István Egyetem,
1.8. a települési zajtérképek készítésére kijelölt szerv.
2. A projekt 3 fázisból áll.
2.1. 1. fázis: Előkészítés, módszerfejlesztés
2.1.1.
A számítás elvégzéséhez rendelkezésre álló uniós és hazai adatok, dokumentumok áttekintése,
2.1.2.
az irányelv mellékletében szereplő alapértelmezett adatok vizsgálata,
2.1.3.
az előállítandó paraméterezett adatok körének meghatározása,
2.1.4.
az alapértelmezett adatok előállításához szükséges műszaki feladatok és mérési eljárások
megtervezése, ennek során mérések elvégzése,
2.1.5.
a mérések megvalósításához szükséges feltételek biztosítása. A mérési eljárások meghatározása,
mérésekkel való tesztelése, az alkalmazni kívánt mérési módszerek szabványszerű dokumentálása,
2.1.6.
mérési jegyzőkönyv minták készítése.
Ütemezés: 2020. január 1-től 2020. december 20-ig
2.2. 2. fázis: paraméterezett adatok előállítása
2.2.1.
Nagy volumenű mérési kampány lefolytatása az 1. fázisban meghatározott paraméterezett adatok
meghatározása érdekében, a kidolgozott módszerek és mérési program alapján,
2.2.2.
az előállt mérési eredmények, tanulmányok alapján a hazai szinten alkalmazandó paraméterezett
adatok előállítása és felhasználásuk peremfeltételeinek meghatározása.
Ütemezés: 2021. január 1-től 2022. június 30-ig
2.3. 3. fázis: adatbázis építés, műszaki szabályozás kidolgozása
2.3.1.
A 2. fázis műszaki eredménytermékeinek dokumentálása, rendszerezése,
2.3.2.
az előállított paraméterezett adatokból új adatállomány összeállítása,
2.3.3.
javaslat az adatok alkalmazhatósága feltételeinek jogszabályi rögzítésére,
2.3.4.
javaslat a szabályozás kiegészítésére az egyedi adatok gyűjtésére, formátumára, és az átadás
módjára vonatkozó rendelkezésekkel,
2.3.5.
a 2.3.3. és 2.3.4. pont szerinti javaslatokhoz tartozó hatásvizsgálatok elvégzése.
Ütemezés: 2022. július 1-től 2022. december 20-ig.
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A Kormány 1795/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a közösségi bormarketing agrárpolitikáért felelős miniszter részére történő átadásával járó feladatokról
A Kormány
a)

b)

2020. január 1-jei fordulónappal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva elrendeli 150 000 000 forint beépülő jelleggel történő átcsoportosítását
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban:
2020. évi Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport terhére, a 2020. évi Kvtv.
1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok
alcím, 36. Agrármarketing célelőirányzat jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint,
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
agrárminiszter
Határidő:
2020. január 6.
felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét és az agrárminisztert, hogy gondoskodjanak a közösségi
bormarketing feladat átadásával kapcsolatban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti
átadás-átvételi megállapodás megkötéséről.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
agrárminiszter
Határidő:
2020. január 30.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1795/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz
XII. Agrárminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Agrármarketing célelőirányzat
333739
36
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XXI.
Miniszterelnöki Kabinetiroda
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
360239
11
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
20

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

3

150 000 000

-150 000 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
333739
Agrármarketing célelőirányzat
36
XXI.
Miniszterelnöki Kabinetiroda
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
360239
11
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
20

3

Magyar Államkincstár

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
1 példány
egyéb: 2020. január 6.

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

Összesen
150 000 000

150 000 000

-150 000 000

I.n.év
150 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
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A Kormány 1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Beruházási Előkészítési Alap terhére biztosított források átcsoportosításáról, valamint a Semmelweis
XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. mellékletben megjelölt beruházásokhoz kapcsolódóan – a Beruházás Előkészítési Alap terhére –
biztosított források átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint,
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
b)
felhívja a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
tegyék meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti források 2020. évi visszapótlása, valamint
az 1. mellékletben megjelölt kormányhatározatok felülvizsgálata érdekében.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2020. január 15.
2. A Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat
3. pontjában a „4. Kútvölgyi” szövegrész helyébe a „7. Kútvölgyi” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz
Sorszám

Beruházás megnevezése

Kormányhatározat

1.

Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József
Labdarúgó Akadémia örökösföldi
edzőközpont megvalósításának
előkészítése

a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia
örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének
a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról
szóló 1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat

2.

Adattároló Központ felújításával
kapcsolatos beruházás előkészítése

a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint
a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzatátcsoportosításról és egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat

3.

Gödi Adatközpont-beruházás
előkészítése

a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű
hasznosításáról szóló 1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat

4.

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu
Sportakadémia beruházás előkészítése

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia
megvalósítása további előkészítésének a Beruházás
Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról szóló
1358/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

5.

Törökbálint Sportközpont
továbbfejlesztése beruházás előkészítése

a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő
támogatásáról szóló 1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

6.

Váci és Pápai Tankerületi Központ
fenntartásában működő köznevelési
intézmények infrastrukturális
fejlesztésének előkészítése

a Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének
megvalósításáról szóló 1547/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
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7.

Budapesti felsőoktatási intézmények
egyes gyakorló intézményei
infrastruktúrájának felújítása,
korszerűsítése és bővítése beruházás
előkészítése

a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló
intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése
és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról szóló
1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XV. Pénzügyminisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

3

Alcím
szám

3

379239

Jogcím
csop.
szám

1

3.

380017

4.

380351

5.

380673

6.

380951

9.

382006

10.

382028
4.
380739
XV.

26.

375739

2.

2.

Jogcím
szám

1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.

4.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Kiemelt
előir.
szám

K3
K6
K7
K6
K6
K8
K6
K6

K6

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
Egyedi magasépítési beruházások
Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont
Beruházás előkészítés
Dologi kiadások
Beruházások
Adattároló központ felújításával kapcsolatos beruházás
Beruházás előkészítés
Felújítások
Gödi adatközpont
Beruházás előkészítés
Beruházások
Kovács Katalin Akadémia
Beruházás előkészítés
Beruházások
Törökbálinti Sportközpont továbbfejlesztése
Beruházás előkészítés
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése
Beruházás előkészítés
Beruházások
A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális fejlesztése
Beruházás előkészítés
Beruházások
Programszerű magasépítési beruházások
Budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása és korszerűsítése
Beruházás előkészítés
Beruházások
Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-120 000
-207 443 000
-700 000 000
-1 000 000 000
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2. melléklet az 1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz

-675 313 709
-25 000 000
-37 675 000
-22 421 000

-577 851 000

3 245 823 709

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen
3 245 823 709

III.n.év

IV.n.év
3 245 823 709

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1797/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Szent László lovagkirály-zarándokút megvalósításával összefüggő intézkedésekről és a Szent László
lovagkirály-zarándokút intézményes kereteinek megteremtéséről és a kapcsolódó célkitűzések
megvalósításáról szóló 1735/2018. (XII. 18.) Korm. határozat visszavonásáról
A Kormány egyetért a vallási hagyományok ápolása révén szakrális köteléket létrehozó és a határokon átnyúló közösségi
összetartozást erősítő Szent László lovagkirály-zarándokút lelki megújulást szolgáló célkitűzéseivel, intézményes kereteinek
megteremtésével és ennek érdekében a 2020-ban előkészítendő, 2021–2023 között megvalósuló hitéleti, vallásturisztikai,
a határokon átnyúló közösségi összetartozást erősítő, tudományos és oktatási, valamint infrastruktúra-fejlesztési programmal
(a továbbiakban: Program), amely megvalósítása céljából
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Programot a miniszterelnök általános helyettesével,
a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, a külgazdasági
és külügyminiszterrel, valamint a miniszterelnök kabinetfőnökével együttműködve – a Magyarságkutató Intézet
bevonásával – készítse elő és valósítsa meg, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket a nemzetpolitikai
stratégia célkitűzéseivel összhangban koordinálja;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
folyamatos
2. a Szent László lovagkirály-zarándokút koordinációs feladataiért felelős szervezetként a Magyarságkutató Intézetet
jelöli ki;
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
a zarándokút helyszíneit biztosító és a zarándoklattal összefüggő hitéleti, egyházi örökségi és
vallásturisztikai tevékenységeket ellátó hazai egyházmegyék, valamint a zarándoklatba bekapcsolódó
külföldi egyházmegyék résztevékenységeinek összehangolását szolgáló intézkedéseket, azok ütemezését és
forrásigényét – az egyházi és nemzetpolitikai kérdések tekintetében a miniszterelnök általános helyettesével,
a turizmus tekintetében a miniszterelnök kabinetfőnökével a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Turisztikai Ügynökség) útján, a közlekedésszervezés
tekintetében az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve – a Magyarságkutató
Intézet bevonásával készítse elő,
Felelős
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
a miniszterelnök kabinetfőnöke
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. szeptember 30.
b)
a vallási programok megvalósítását szolgáló magyarországi egyházi helyszínek, szakrális terek és egyéb
egyházi létesítmények felújítása és fejlesztése érdekében – a felmerülő egyházi és nemzetpolitikai kérdések
tekintetében a miniszterelnök általános helyettesével, a kulturális örökségvédelmi feladatok tekintetében
a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve – a Magyarságkutató Intézet bevonásával készítse
elő a szükséges intézkedéseket, azok ütemezését és forrásigényét,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. szeptember 30.
c)
a miniszterelnök általános helyettesével egyeztetve, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel
együttműködve készítse elő a Magyarságkutató Intézet bevonásával a Szent László zarándoklat útvonal
határon túli elemei kiterjesztésének programját, annak ütemezését és forrásigényét;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. szeptember 30.
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4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Szent László lovagkirály-zarándokút tudományos hátterét
megalapozó, a Szent László életéhez és művéhez kapcsolódó történelmi, néprajzi, művelődés- és művészettörténeti
vonatkozásokra irányuló kutatási program megvalósítása érdekében, a Magyarságkutató Intézet bevonásával
készítse elő a szükséges intézkedéseket, azok ütemezését és forrásigényét;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. szeptember 30.
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a Magyarságkutató Intézettel
együttműködésben megvalósuló – államilag finanszírozott, nappali tagozatos turizmus-vendéglátás alapképzési
szakon belül választható specializáció elindítása, továbbá a magyarságismereti specializáció távoktatás keretében
történő elindítása érdekében készítse elő a szükséges intézkedéseket, azok ütemezését és forrásigényét;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. szeptember 30.
6. a Szent László lovagkirály-zarándokút magyarországi szakaszának infrastrukturális feltételei megteremtése és
koordinálása érdekében felhívja
a)
az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a zarándokútvonal infrastrukturális kiépítése,
a kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, valamint a kapcsolódó közlekedésszervezési feladatok tekintetében
a miniszterelnök általános helyettesével együttműködve készítse elő a szükséges intézkedéseket, azok
ütemezését és forrásigényét,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. szeptember 30.
b)
a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a miniszterelnök általános helyettesével együttműködve, az útvonal
mentén lévő szálláshelyek vizsgálata, valamint szükség szerint új szálláshelyek kialakítása tekintetében
készítse elő a Magyar Turisztikai Ügynökség bevonásával a szükséges intézkedéseket, azok ütemezését és
forrásigényét;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. szeptember 30.
7. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítse elő a Szent László lovagkirály-zarándokút nemzetközi
szinten való megismertetéséhez és népszerűsítéséhez szükséges intézkedéseket és azok forrásigényét;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a Program elfogadását követő hat hónapon belül
8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnök általános helyettesével, a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel, az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, a külgazdasági és külügyminiszterrel,
és a miniszterelnök kabinetfőnökével együttműködve mutassa be a Kormánynak a Program megvalósításához
szükséges intézkedéseket és azok 2021–2023. évekre vonatkozó ütemezett forrásigényét;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2020. november 30.
9. visszavonja a Szent László lovagkirály-zarándokút intézményes kereteinek megteremtéséről és a kapcsolódó
célkitűzések megvalósításáról szóló 1735/2018. (XII. 18.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 137/2019. (XII. 23.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti felsőoktatási együttműködésről szóló
Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1.
felhatalmazom az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti felsőoktatási együttműködésről szóló
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegének – jóváhagyás fenntartásával történő –
végleges megállapítására;
2.
felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3.
felhívom az innovációért és technológiáért felelős minisztert és az igazságügyi minisztert, hogy
az Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.
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