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Kormányrendeletek

A Kormány 129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással
létrejött egyezmény kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény (a továbbiakban: Módosítás) kötelező
hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Módosítást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the Ministry of Planning and
Investment of Viet Nam and has the honour to initiate the following amendment of the Agreement between the
Government of Hungary and the Government of the Socialist Republic of Vietnam about the Establishment of
a Framework Programme for Financial Co-Operation signed on 12 January 2016, through an exchange of notes.
The Hungarian Party has the honour to propose to the Vietnamese Party an amendment to the fourth sentence of
Article 3 as follows: “Tenor of the credit disbursed under the tied aid credit line shall not exceed 21,5 (twenty one
and a half ) years, which includes 4 (four) year grace period and 17,5 (seventeen and a half ) years repayment period.”
The Hungarian Party also has the honour to propose to the Vietnamese Party that the above-mentioned
amendment to the Agreement enters into force on 7 August 2018, notwithstanding paragraph (e) of Article 11 of
the Agreement.
If the aforesaid proposals of the Hungarian Party are acceptable to the Vietnamese Party, this Note and the Note
of the Vietnamese Party in reply to that effect shall constitute an agreement between the Government of Hungary
and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the amendment of the fourth sentence of Article 3
of the above-mentioned Agreement, entering into force on 7 August 2018 depending on the acceptance of the
Vietnamese Party.
The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of
Planning and Investment of Viet Nam the assurances of its highest consideration.”
„Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Vietnami Tervezési és Beruházási
Minisztérium felé és tisztelettel kezdeményezi a 2016. január 12-én aláírt a Magyarország Kormánya és a Vietnami
Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás
jegyzékváltás útján történő módosítását.
A magyar fél javasolja a vietnami fél számára a Megállapodás 3. cikk negyedik mondatának módosítását
a következőképpen: „A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje a folyósítási időszakot követően nem
haladhatja meg a 21,5 (huszonegy és fél) évet, amely időtartam 4 (négy) év türelmi időt és 17,5 (tizenhét és fél) év
törlesztési időszakot foglal magába.”
A magyar fél javasolja továbbá a vietnami fél számára, hogy a Megállapodás fent említett módosítása
– a Megállapodás 11. cikkének e) pontja ellenére – 2018. augusztus 7-én lépjen hatályba.
Amennyiben a magyar fél említett javaslatai elfogadhatók a vietnami fél számára, abban az esetben jelen jegyzék
és a vietnami fél jelen jegyzékre küldött válaszjegyzéke megállapodást képeznek Magyarország Kormánya és
a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között, a fent említett Megállapodás 3. cikk negyedik mondatának
módosításáról, amely 2018. augusztus 7-én lép hatályba, a vietnami fél beleegyezésétől függően.
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ismételten megragadja az alkalmat, hogy nagyrabecsüléséről
biztosítsa Vietnam Tervezési és Beruházási Minisztériumát.”
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4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Módosítás negyedik bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Módosítás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §

(1) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.
(2) A Megállapodás Módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos
magyar nyelvű fordításának a hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a külgazdasági ügyekért felelős
miniszter – az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben – gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete
az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól,
valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/B. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya kiterjed
a)
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium),
b)
az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban:
kormányhivatal),
c)
a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal),
d)
arra a szervezetre, amely az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) hálózata
tevékenységében EURES-tagként vagy EURES-partnerként részt vesz vagy részt kíván venni,
e)
arra a munkavállalóra és munkaadóra, aki vagy amely az EURES hálózatának szolgáltatásait igénybe veszi,
f)
a munkaadók és munkavállalók magyarországi érdekképviseleteire.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
EURES-adatbázis: a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében meghatározott,
az EURES-hálózat által gyűjtött és kezelt állásajánlatokat, álláspályázatokat és önéletrajzokat tartalmazó közös
informatikai platform,
2.
EURES Nemzeti Koordinációs Iroda: a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott, Magyarország részéről kijelölt szervezet,
3.
EURES-partner: az a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott szervezet, amelyet Magyarországon e rendelet szabályai szerint EURES-partnerként tartanak
nyilván,
4.
EURES-portál: Európai Foglalkoztatási Mobilitási Portál, amely online szolgáltatási eszközök használatával
az Európai Bizottság és az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti együttműködési hálózatként
működik abból a célból, hogy tanácsadással, tájékoztatással szolgáljon, valamint munkaerő-felvételi
vagy munkaközvetítési szolgáltatást biztosítson a munkáltatók és a munkavállalók számára, továbbá
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5.
6.

7.

8.
9.

az Európai Unió minden olyan polgárának, aki gyakorolni kívánja az Európai Unión belül a munkaerő szabad
mozgásának jogát,
EURES-szolgáltatás: a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22–27. cikkében meghatározott
szolgáltatások,
EURES-tag: az a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott szervezet, amelyet Magyarországon, e rendelet szabályai szerint EURES-tagként tartanak
nyilván,
EURES ügyfélszolgálati pont: a Magyarországon nyilvántartott EURES-tag, valamint EURES-partner által kijelölt,
a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (4) bekezdésében meghatározott kapcsolattartó
pont,
Európai Koordinációs Iroda: a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott szervezet,
vagyoni biztosíték: az EURES-tag által hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál (a továbbiakban: pénzügyi
intézmény) lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli letét.

II. FEJEZET
AZ EURES MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE
3. EURES Nemzeti Koordinációs Iroda
3. §

(1) A Kormány a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet magyarországi alkalmazásának biztosítására EURES
Nemzeti Koordinációs Irodaként a minisztériumot jelöli ki.
(2) A minisztérium Magyarország részéről ellátja az EURES Nemzeti Koordinációs Irodának a 2016/589 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkében, valamint a (3) bekezdésben meghatározott feladatait.
(3) A minisztérium
a)
szervezett módon biztosítja a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. és 18. cikke szerinti
állásajánlatok, álláspályázatok, valamint önéletrajzok továbbítását az EURES-portálra, valamint elősegíti
az Európai Unió tagországaiból Magyarországra érkező adatállomány fogadását,
b)
segítséget nyújt az EURES-tag és az EURES-partner részére az állásajánlatokkal kapcsolatos panaszok,
problémák kezelésének módjára vonatkozóan,
c)
együttműködik a tagállamok EURES nemzeti koordinációs irodáival, valamint az Európai Koordinációs
Irodával,
d)
felügyeli az EURES-tagok és EURES-partnerek EURES-adatbázishoz való jogosultsági (hozzáférési) szintjeit és
az adatcsere-folyamatot,
e)
a munkaadók és munkavállalók magyarországi érdekképviseleteivel való rendszeres egyeztetés útján
bevonja azokat az EURES-hálózattal való együttműködési folyamatba,
f)
figyelemmel kíséri, ellenőrzi az EURES-tagnak és az EURES-partnernek a 2016/589 európai parlamenti és
tanácsi rendelet és e rendelet alkalmazásával kapcsolatos tevékenységét, intézkedik annak érdekében, hogy
az megfeleljen a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint e rendelet szabályainak.

4. EURES-tagként működő szervezetek
4. §

(1) A Kormány a kormányhivatalt, valamint a járási hivatalt EURES-tagként jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek teljesítik az EURES-tag 2016/589 európai parlamenti és tanácsi
rendeletben előírt kötelezettségeit, és megfelelnek a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletében meghatározott közös kritériumoknak.

5. §

(1) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott szerveken kívül más szervezet EURES-tagként akkor folytathat
tevékenységet, ha
a)
a szervezet megfelel az EURES-taggá válás (2) bekezdésben meghatározott feltételeinek, és
b)
a minisztérium a szervezetet EURES-tagként nyilvántartásba veszi.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 116. szám

27135

(2) Az EURES-taggá válás feltételeinek való megfelelés körében a minisztérium – a 8. § (1) bekezdése szerinti,
nyilvántartásba vétel iránti kérelemre – vizsgálja, hogy a kérelmező szervezet
a)
a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt éve bejelentett magán-munkaközvetítőként vagy három éve
nemzetközi munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetként működik,
b)
kérelmében vállalja a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendeletben az EURES-tag számára előírt
valamennyi kötelezettség teljesítését, ideértve a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk
(2) bekezdés a)–c) pontjában előírt valamennyi feladat ellátását,
c)
a kérelem benyújtásának időpontjában
ca)
nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési vagy felszámolási eljárás alatt,
cb)
szerepel az állami adóhatóság köztartozásmentes adózói adatbázisában,
cc)
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott – követelményének,
d)
rendelkezik legalább egy, az EURES ügyfélszolgálati pont működtetéséhez tanácsadásra alkalmas irodával,
amelynek használati jogát igazolni tudja,
e)
rendelkezik információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel, valamint a 2017/1257 bizottsági
végrehajtási határozat 3. és 8. cikkében meghatározott technikai háttérrel, álláskeresői és állásajánlati
adatbázissal,
f)
személyi állományában rendelkezik legalább egy fővel, aki alkalmas az EURES-tag feladatainak ellátására, és
rendelkezik az ahhoz szükséges, az 1. mellékletben meghatározott szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal,
továbbá nyelvtudással,
g)
biztosítja az ügyfelek által, a tevékenységével összefüggésben benyújtott panaszok kivizsgálását, és annak
szabályait panaszkezelési szabályzatban rögzíti,
h)
rendelkezik ötmillió forint összegű, letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal és ezt igazolja, és
i)
nyilatkozik arról, hogy EURES-tagként a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdés
a)–c) pontja alapján biztosítandó EURES-szolgáltatások nyújtását a munkavállalók részére díjmentesen
vállalja.

5. Vagyoni biztosíték
6. §

(1) Vagyoni biztosítékként csak olyan letét fogadható el, amelyre a vonatkozó letéti szerződést határozatlan időre
kötötték, és amely tekintetében a következő feltételek teljesülnek:
a)
a letét kizárólag az EURES-tagként folytatott tevékenység során keletkezett, a munkavállaló, a munkát kereső
vagy a minisztérium részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
b)
a pénzügyi intézmény az a) pont szerinti kártérítést a munkavállaló, a munkát kereső vagy a minisztérium
részére, az EURES-tag kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre
irányuló egyezsége alapján a letét terhére fizeti meg,
c)
a letét bármilyen okból való megszűnése esetén a pénzügyi intézmény a minisztériumot, valamint
az EURES-tagot három napon belül írásban tájékoztatja.
(2) Az EURES-tagnak a felhasznált vagyoni biztosítékot a kifizetést követő harminc napon belül pótolnia kell. Ennek
megtörténtét legkésőbb a pótlásra megállapított határidő utolsó napján a minisztérium felé igazolnia kell.
(3) Ha a minisztérium az EURES-tagot a nyilvántartásból törli, a letéti szerződés a törlést elrendelő határozat véglegessé
válását követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ha a munkavállaló, a munkát kereső vagy
a minisztérium kérelmére az EURES-tag által okozott kár megállapítása iránt bírósági eljárás van folyamatban,
a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. A letét megszüntetésének
a lehetőségéről a minisztérium a pénzügyi intézményt tájékoztatja.

6. EURES-partnerként működő szervezetek
7. §

(1) EURES-partnerként gazdasági társaság, szövetkezet, felsőoktatási intézmény, egyház, egyház által fenntartott
szervezet, gazdasági kamara, valamint munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet folytathat
tevékenységet, ha
a)
a szervezet megfelel az EURES-partnerré válás (2) bekezdésben meghatározott feltételeinek, és
b)
a minisztérium a szervezetet EURES-partnerként nyilvántartásba veszi.
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(2) Az EURES-partnerré válás feltételeinek való megfelelés körében a minisztérium – a 8. § (1) bekezdése szerinti
nyilvántartásba vétel iránti kérelemre – vizsgálja, hogy a kérelmező szervezet
a)
kérelmében vállalja a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendeletben az EURES-partner számára előírt
kötelezettség teljesítését, ideértve a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdés
a)–c) pontjában előírt, legalább egy, de legfeljebb két feladat ellátását,
b)
a kérelem benyújtásának időpontjában
ba)
nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési vagy felszámolás eljárás alatt,
bb)
szerepel az állami adóhatóság köztartozásmentes adózói adatbázisában,
bc)
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok − az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott − követelményének,
c)
rendelkezik legalább egy, az EURES ügyfélszolgálati pont működtetéséhez tanácsadásra alkalmas irodával,
amelynek használati jogát igazolni tudja,
d)
rendelkezik információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel, valamint a 2016/589 európai parlamenti
és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdés a), illetve b) pontjában előírt feladatok vállalása esetén a 2017/1257
bizottsági végrehajtási határozat 3. és 8. cikkében meghatározott technikai háttérrel, álláskeresői és
állásajánlati adatbázissal,
e)
személyi állományában rendelkezik legalább egy fővel, aki alkalmas az EURES-partneri feladatok ellátására, és
rendelkezik az ahhoz szükséges, az 1. mellékletben meghatározott szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal,
továbbá nyelvtudással,
f)
biztosítja az ügyfelek által, a tevékenységével összefüggésben benyújtott panaszok kivizsgálását, és annak
szabályait panaszkezelési szabályzatban rögzíti, és
g)
nyilatkozik arról, hogy EURES-partnerként a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk
(2) bekezdés a)–c) pontja alapján biztosítandó EURES-szolgáltatások nyújtását a munkavállalók részére
díjmentesen vállalja.

III. FEJEZET
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
7. Nyilvántartásba vétel iránti kérelem
8. §

(1) Az EURES-tagként vagy EURES-partnerként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a minisztérium által
e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (a továbbiakban: űrlap) keresztül elektronikus úton kell benyújtani
a minisztériumhoz. Az űrlap tartalmazza:
a)
a kérelmező szervezet megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági
vagy hatósági nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi számát,
b)
a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c)
EURES-tagként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén a magán-munkaközvetítői tevékenység
leírását, annak meghatározását, hogy a szervezet eddigi tevékenysége belföldre vagy külföldre irányult,
d)
az EURES-tagként vagy EURES-partnerként folytatandó tevékenység helyét vagy helyeit, valamint
az irodahelyiség(ek) címét, telefonszámát,
e)
az EURES-tagként vagy EURES-partnerként vállalt tevékenység leírását,
f)
a kérelmező szervezet rendelkezésére álló adatbázis technikai leírását és
g)
a kérelmező szervezet nyilatkozatait az 5. § (2) bekezdés c)–i) pontjában vagy a 7. § (2) bekezdés
b)–g) pontjában foglaltak teljesítéséről.
(2) A minisztérium a szervezet EURES-tagként vagy EURES-partnerként történő nyilvántartásba vételéről tizenöt napon
belül tájékoztatja az Európai Koordinációs Irodát.

8. Az EURES-tagok és EURES-partnerek nyilvántartása
9. §

(1) A minisztérium az EURES-tagokról és az EURES-partnerekről folyamatos sorszámmal ellátott, külön nyilvántartást
vezet.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 116. szám

27137

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás tartalmazza
a)
az EURES-tag vagy EURES-partner nevét, szervezeti formáját, székhelyét, telephelyét, adószámát,
cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel –
nyilvántartásba vételi számát,
b)
a képviseletre jogosult személyek nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c)
az EURES-tag tekintetében a vagyoni biztosíték mértékét,
d)
az EURES-tagként vagy EURES-partnerként a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk
(2) bekezdés a)–c) pontja alapján nyújtott EURES-szolgáltatások megkezdésének, megszűnésének időpontját,
e)
az EURES-tagként vagy EURES-partnerként a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk
(2) bekezdés a)–c) pontja alapján nyújtott EURES-szolgáltatások megnevezését.
(3) A minisztérium által vezetett nyilvántartás a (2) bekezdésben foglalt adatok tekintetében – a természetes
személyazonosító, a lakcím-azonosító és a cégnyilvántartásban szereplő adatok kivételével – közhiteles hatósági
nyilvántartásnak minősül.

9. Az EURES-tag és EURES-partner EURES tevékenységének megszűnése
10. §

(1) Az EURES-tag vagy az EURES-partner EURES tevékenysége megszűnik az EURES-tag vagy az EURES-partner
nyilvántartásból való törlésével.
(2) Az EURES-tagot vagy az EURES-partnert a minisztérium törli a nyilvántartásból, ha az EURES-tag vagy
az EURES-partner
a)
kéri a nyilvántartásból való törlését,
b)
jogutód nélkül megszűnt,
c)
megszegte a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az e rendelet által előírt
kötelezettségét.
(3) A minisztérium a szervezet nyilvántartásból való törléséről a törlést követő tizenöt napon belül tájékoztatja
az Európai Koordinációs Irodát.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
12. §

(1) Ez a rendelet
a)
a szervezetek EURES-taggá és -partnerré válásának engedélyezéséhez szükséges, a nemzeti rendszerek
és eljárások leírására szolgáló formanyomtatványról szóló, 2017. július 11-i (EU) 2017/1255 bizottsági
végrehajtási határozatnak,
b)
az EURES-hálózattal kapcsolatos nemzeti munkaprogramokra vonatkozó uniós szintű információcserére
szolgáló formanyomtatványokról és eljárásokról szóló, 2017. július 11-i (EU) 2017/1256 bizottsági végrehajtási
határozatnak, valamint
c)
az EURES-portálon az állásajánlatok, az álláspályázatok és az önéletrajzok megfeleltetését lehetővé tevő
egységes rendszerhez szükséges technikai standardokról és formátumokról szóló, 2017. július 11-i (EU)
2017/1257 bizottsági végrehajtási határozatnak
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz
való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU
rendeletek módosításáról szóló, 2016. április 13-i (EU) 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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13. §		
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági
és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés l) pontja a következő
lc) alponttal egészül ki:
(A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében
hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében)
„lc) dönt az EURES-tagként, valamint EURES-partnerként történő nyilvántartásba vételről vagy a nyilvántartásból
való törlésről,”
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelethez
Szakképesítésként, szakmai gyakorlatként elfogadható képesítések, gyakorlatok:
a) szakirányú felsőfokú végzettség, ennek keretében
1.
egyetemek közgazdaságtudományi, gazdaságtudományi karán szerzett oklevél,
2.
egyetemek állam- és jogtudományi karán szerzett oklevél,
3.
egyetemek bölcsészettudományi karán pszichológia és szociológia szakon szerzett oklevél,
4.
egyetemek és főiskolák államigazgatási, gazdasági, humánerőforrás-menedzseri, személyügyi, személyügyi
szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási,
munka- és pályatanácsadói szakán szerzett oklevél vagy
5.
egyéb felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkezők közül a felsőfokú személyügyi gazdálkodó
szaktanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány vagy
b) felsőfokú iskolai végzettség és legalább kétéves, az alábbiakban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött
gyakorlat:
1.
az emberi erőforrással való gazdálkodás tervezése,
2.
munkaköri követelmények meghatározása,
3.
a munkaerő-szükséglet minőségi és mennyiségi jellemzőinek tervezése,
4.
munkaerő-kiválasztás,
5.
munkaerő-közvetítés,
6.
munkaerő-felvétel,
7.
a belső utánpótlás tervezése,
8.
a beilleszkedési folyamat megtervezése és végrehajtásának irányítása,
9.
teljesítményösztönzési rendszerek kialakítása, ezen belül:
9.1.
bérezési alapelvek kialakítása,
9.2.
hatékony bérezési és ösztönzési rendszerek kialakítása, bevezetése,
10.
teljesítményértékelési rendszerek kialakítása és bevezetése,
11.
munkahelyi képzési és továbbképzési rendszerek kialakítása,
12.
személyzeti és munkaügyi nyilvántartások rendszerezése, vezetése vagy
13.
munkakörülmények vizsgálata vagy
c) középfokú iskolai végzettség és legalább ötéves, a b) pontban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat
vagy
d) középfokú szakképesítések közül:
1.
munkaerőpiaci ügyintézői, munkaerőpiaci menedzseri, munkaerőpiaci szolgáltatási ügyintézői,
munkaerőpiaci szervezői, elemzői szakképesítés,
2.
munkaerőpiaci szolgáltatói, ügyintézői részszakképesítés,
3.
személyügyi gazdálkodói és fejlesztői szakképesítés,
4.
személyügyi ügyintézői részszaképesítés vagy
5.
bármely középfokú szakképesítés, amely az e pontban felsorolt szakképesítések valamelyikének
megfeleltethető.
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A Kormány 131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete
egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f ) pontjában, az egyes fizetési szolgáltatókról
szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. § c) pontjában, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés j) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Az R1. 8. § (1a) bekezdésében az „a 3. számú melléklet szerinti igazolvány” szövegrész helyébe az „a 3. számú
melléklet szerinti adattartalmú igazolvány” szöveg lép.

2. A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó
intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás
közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos
részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények,
az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének
eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szolgáltató az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő
30 napon, pénzforgalmi szolgáltatásával összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanapon belül megküldi
az ügyfélnek.”
(2) Az R2. 2. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi eleme a szolgáltatón kívül álló okból
15 munkanapon belül nem válaszolható meg, a szolgáltató ideiglenes választ küld az ügyfélnek, amely az érdemi
válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A végső válasz megküldésének
határideje ugyanakkor nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35. munkanap.
(5b) Az (5) és az (5a) bekezdés alkalmazásában munkanap alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
törvényben meghatározott munkanap értendő.”

4. §		
Az R2. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § Ez a rendelet a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU
irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az ajánlat a (4) bekezdésben meghatározottak szerinti munkavállaló általi elfogadása az (5) bekezdésben
az átvezetésre rendelkezésre álló határidő utolsó napját követő időpontban történik, a pénzforgalmi szolgáltató
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a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás összegének (5) bekezdés szerinti átvezetését az elfogadást követő 15 napon belül
teljesíti.”
6. §		
Az R3. 21. §
a)
(1) bekezdésében az „az e rendelet hatálybalépését követő hatodik hónap utolsó napjáig” szövegrész helyébe
a „2019. január 5-ig” szöveg,
b)
(2) bekezdésében a „60 napon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg,
c)
(4) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,
d)
(5) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „legkésőbb 2019. január 5-ig” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

8. §		
E rendelet 2. alcíme a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU
irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

Könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványának tartalmi követelményei
A könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványa az alábbi adatokat tartalmazza:
1.
Kibocsátó szervezet megnevezése: „Pénzügyminisztérium”;
2.
Igazolvány megnevezése: „Könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványa”;
3.
Regisztrálási szám;
4.
Személyi azonosító adatok:
4.1.
Név,
4.2.
Születési hely, idő,
4.3.
Anyja születési neve;
5.
Igazolványszám;
6.
Regisztrálási szakterület megnevezése;
7.
Fénykép;
8.
„A pénzügyminiszter ................................-t a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről
szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából ..................... számon
nyilvántartásba vette, aki így könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult.”
9.
Igazolvány érvényességi ideje;
10.
Az igazolvány kiállításának dátuma;
11.
Kibocsátó aláírása, bélyegző lenyomata.”
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A Kormány 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete
az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
20. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 34. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 13. pontjában,
a 8. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény 4. § a) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 10. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában,
a 11. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 30. pontjában,
a 12. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában,
a 13. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 14. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában,
a 15. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont aa) és
ac) alpontjában,
a 16. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 17. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 35. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és
ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló
101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló,
Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdésében a „környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért
felelős miniszter” szöveg lép.

2. A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról
szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről szóló
240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben,
1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről szóló 240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet 7. §
(3) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős
miniszter” szöveg lép.

3. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 6. §-ában a „környezetvédelemért
felelős miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg lép.
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4. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.
(XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontjában és 7. § (4) bekezdésében a „környezetvédelemért felelős
miniszter,” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter,”
szöveg lép.

5. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet
a)
21. § (2) bekezdés b) pontjában a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg,
b)
21. § (4) bekezdésében a „környezetvédelemért felelős miniszternek” szövegrész helyébe
a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek” szöveg
lép.

6. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész
helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg lép.

7. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 27. §-ában a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért
felelős miniszter” szöveg lép.

8. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés d) pontjában és a 7. § (9) bekezdésében a „közszolgáltatási díj
megállapításáért felelős minisztert” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért
felelős minisztert” szöveg lép.

9. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013.
(VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a rendelkezésre bocsátott adatok és információk alapján elkészített
hulladékgazdálkodási tervet és a megelőzési programot az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek, helyi
önkormányzatok, a környezetvédelemért felelős miniszter, a Koordináló szerv és hatóságok számára hozzáférhetővé
teszi azzal a felhívással, hogy észrevételüket, véleményüket, javaslatukat a megkereséstől számított 30 napon belül
a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére elektronikus úton küldjék meg.”
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(2) A Kr1. 1. § (4b) és (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4b) A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter véleményezi a Koordináló szerv megküldött észrevételeit és
javaslatait, amelyről a Koordináló szervet a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül
tájékoztatja.
(4c) A (4b) bekezdésben meghatározott véleményre a Koordináló szerv a beérkezést követően 10 napon belül
észrevételeket és javaslatokat tehet, amelyekről tájékoztatja a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert.”
(3) A Kr1. 1. § (1), (4) és (4d) bekezdésében, valamint 1. mellékletében a „környezetvédelemért felelős miniszter”
szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg lép.
(4) Hatályát veszti a Kr1. 1. § (4a) bekezdésében az „a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter útján”
szövegrész.

10. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 7. §-ában a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért
felelős miniszter” szöveg lép.

11. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a 3. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a 3. § (2) bekezdésében
a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter”
szöveg lép.

12. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 30. § (2) bekezdésében, valamint 31. §
(1) bekezdésében a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős
miniszter” szöveg lép.

13. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter”
szöveg lép.

14. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) és (2) bekezdésében
a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter”
szöveg lép.
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15. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
15. §

(1) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 8/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és
a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felügyeleti szerve – az (5) bekezdésben foglalt
kivétellel – a miniszter. Ha előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedélyezés,
környezetvédelmi felülvizsgálat, valamint környezetvédelmi teljesítményértékelés esetében olyan döntéssel
szemben kerül sor felügyeleti eljárás lefolytatására, amely hulladékgazdálkodással kapcsolatos megállapításokat is
tartalmaz, a miniszter beszerzi a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter véleményét.
(5) Az országos környezetvédelmi hatóság felügyeleti szerve hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos
közigazgatási hatósági ügyekben a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter.”
(2) A Kr2. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány környezetvédelmi igazgatási szervként
a) a minisztert,
b) a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert,
c) az országos környezetvédelmi hatóságot,
d) a területi környezetvédelmi hatóságot,
e) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és
f ) az OMSZ-t
jelöli ki.”
(3) A Kr2. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A. § A miniszter ellátja a Magyarország tagságával összefüggő feladatokat a Környezetvédelmi Jog Átültetéséért
és Végrehajtásáért tevékenykedő Európai Uniós Hálózat (IMPEL) szervezetében. Ha e feladatellátás keretében
az európai uniós hulladékgazdálkodási jog átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos kérdések merülnek fel,
a miniszter a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert bevonja.”
(4) A Kr2. 8/C. § (1) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 34. § a) és d) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe
a „miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg lép.

16. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 18. § (1) bekezdésében a „környezetvédelemért felelős
miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg lép.

17. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről,
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet a következő 30. §-sal egészül ki:
„30. § A 23. §-ban meghatározott kötelezettség teljesítési határideje a 2018. év tekintetében 2018. október 31.”

18. Záró rendelkezés
18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 17. alcím az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének 24. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 9a. ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9a. emberi eredetű kibocsátás: emberi tevékenységhez köthető levegőterhelés;”
(2) Az R. 2. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11a. forrásoldali levegőterhelés-csökkentésre vonatkozó szabályok: olyan jogszabályok – ide nem értve
az önkormányzati rendeletet −, amelyek célja e rendelet hatálya alá tartozó légszennyező anyagok kibocsátásának
csökkentése a légszennyező anyag forrásánál megtett intézkedésekkel;”
(3) Az R. 2. §-a a következő 15a. és 15 b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„15a. kén-dioxid vagy SO2: bármely kénvegyület kén-dioxidként kifejezve (SO2), beleértve a kén-trioxidot (SO3), a kénsavat
(H2SO4) és a redukált kénvegyületeket, mint például a kén-hidrogén (H2S), a merkaptánok és a dimetil-szulfidok;
15b. korom: tiszta szénből álló szálló por, amely elnyeli a fényt;”
(4) Az R. 2. §-a a következő 16a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„16a. le- és felszállási ciklus: egy légi járműnek a futópályára való ki- és az onnan való visszagurulását, a felszállást,
az emelkedést, a megközelítést, a leszállást, valamint a légi jármű által 3000 láb magasság alatt végzett minden más
műveletet magába foglaló ciklus;”
(5) Az R. 2. §-a a következő 25a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„25a. levegőminőségi célkitűzések: a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott levegőterheltségi szinttel kapcsolatos
határértékek, célértékek, hosszú távú célkitűzések és expozíció koncentrációra vonatkozó kötelezettségek;”
(6) Az R. 2. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„29a. metántól eltérő illékony szerves vegyületek: a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott illékony szerves vegyületek;”
(7) Az R. 2. §-a a következő 31a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„31a. országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettség: valamely anyag kibocsátásának csökkentésre
vonatkozó kötelezettség, amely meghatározza a tárgyévben minimálisan elérendő kibocsátás-csökkentést az adott
szennyező anyag 2005. évi összes kibocsátásának %-ában kifejezve;”
(8) Az R. 2. §-a a következő 32a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„32a. ózon-prekurzorok: nitrogén-oxidok, metántól eltérő illékony szerves vegyületek (a továbbiakban: NMVOC),
metán és szén-monoxid;”
(9) Az R. 2. §-a a következő 34b. és 34c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„34b. reaktív nitrogén: az ammónia, dinitrogén-oxid, ammónium, nitrátok és nitritek;
34c. az országos levegőterhelés-csökkentési program szempontjából releváns terv és program: terv, illetve program,
amely a tervezési hierarchiában elfoglalt helyéből következően az országos levegőterhelés-csökkentési program
számára előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy más módon hatással lehet az országos levegőterheléscsökkentési program megvalósítására, vagy az országos levegőterhelés-csökkentési program befolyásolja a terv,
illetve program megvalósulását.”
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2. §		
Az R. III. fejezete a következő 12/A–12/C. alcímmel egészül ki:

„12/A. Országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettségek
21/A. § (1) Az országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettséget a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok,
az NMVOC, az ammónia és a PM2,5 emberi eredetű kibocsátásai tekintetében a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, az NMVOC, az ammónia és a PM2,5 emberi eredetű kibocsátásaira vonatkozó
2025. évre tervezett indikatív kibocsátás-csökkentési szintet a 2020. évre és 2030. évre vonatkozó országos
légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettségekből lineáris csökkentési pályát feltételezve kell
meghatározni.
(3) A kibocsátásokra vonatkozó 2025. évre tervezett indikatív kibocsátás-csökkentési szintet a (2) bekezdéstől
eltérően is meg lehet határozni, ha az gazdasági és műszaki szempontból hatékonyabb, 2025. évtől megközelíti
a lineáris csökkentési pályát, és nem veszélyezteti a 2030. évre vonatkozó országos kibocsátás-csökkentési cél
elérését.
(4) A (3) bekezdés alkalmazása esetén az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programban meg kell határozni
a nem lineáris kibocsátás-csökkentési pályát és alkalmazásának indokait.
21/B. § A 21/A. § (1) és (2) bekezdésében szereplő kibocsátás-csökkentési kötelezettségeknek való megfelelés
értékelésekor nem kell figyelembe venni
a) a repülőgépek le- és felszállási ciklusán kívüli és
b) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezmény
(a továbbiakban: LRTAP) keretében elfogadott nomenklatúra 3B (trágyakezelés) és 3D (mezőgazdasági talajok)
kategóriákban meghatározott tevékenységekből eredő nitrogén-oxid- és NMVOCkibocsátásokat.

12/B. Az országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettségek teljesítésének
értékelésénél alkalmazható eltérések
21/C. § (1) A kén-dioxid-, a nitrogén-oxid-, az NMVOC-, az ammónia- és a PM2,5-kibocsátásra vonatkozó éves
országos emisszió kataszterek a 11. melléklet 4. pontjával összhangban kiigazíthatók, amennyiben az országos
légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettség az emisszió kataszter összeállításához alkalmazott javított,
tudományos ismeretek alapján aktualizált új módszer miatt nem teljesül. A kiigazított emisszió kataszterhez csatolni
kell a 11. melléklet 4. pontjában foglalt igazoló dokumentumokat.
(2) A kötelezettség keletkezési ideje, 2012. május 4. az irányadó annak megállapítása céljából, hogy a 2020. évtől
2029. évig terjedő időszak éveire vonatkozó légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettségek
a 11. melléklet 4. pontjában foglalt feltételek szerint teljesülnek-e.
(3) Ha a kibocsátási tényezőkre vonatkozó kiigazítások vagy az egyes forráskategóriákból származó értékek
meghatározásához alkalmazott módszerek eltérnek a forrásoldali levegőterhelés-csökkentésére vonatkozó
jogszabályokban foglalt valamely norma vagy szabvány végrehajtásának várt eredményétől, 2025. évtől
a 11. melléklet 4. pontjában foglalt dokumentumok benyújtásán kívül igazolni kell, hogy
a) az eltérést mutató kibocsátási tényezők a forrásoldali levegőterhelés-csökkentésre vonatkozó szabályok
megfelelő végrehajtása vagy érvényesítése mellett állnak fenn,
b) a Bizottság tájékoztatása a jelentős eltérésről megtörtént.
21/D. § Ha az országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettségek egy adott évben az évszaknak
megfelelőnél hidegebb tél vagy szárazabb nyár miatt nem teljesülnek, de az adott év, az azt megelőző év és
az azt követő év adott szennyezőanyagra vonatkozó kibocsátásainak átlaga nem haladja meg az országos
légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettséget, az országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési
kötelezettség teljesül.
21/E. § Az országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettség legfeljebb három éven keresztül
teljesül, ha
a) az érintett szennyezőanyagra vonatkozó kibocsátás-csökkentési kötelezettség nem teljesítésének oka
a villamosenergia- vagy hőszolgáltatásban vagy -termelésben bekövetkezett, előre nem látható üzemzavar vagy
kapacitáskiesés, és
b) a kötelezettség teljesítése érdekében minden lehetséges költséghatékony intézkedés megtörtént, valamint
a villamosenergia- vagy hőszolgáltatásért vagy -termelésért felelős döntéshozók további intézkedéseket tesznek
a kötelezettség lehető legrövidebb időn belüli teljesítéséhez, és
c) a megtett és tervezett intézkedéseken kívüli további intézkedés vagy szakpolitikai előírás aránytalanul nagy
költséggel járna, és súlyosan veszélyeztetné Magyarország energiabiztonságát, vagy a lakosság nagy részénél
növelné az energiaszegénység kockázatát.
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21/F. § (1) A 21/C–21/E. §-ban szereplő eltérések alkalmazását az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban:
OMSZ) javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter kezdeményezi a Bizottságnál.
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott eltéréseket akkor lehet alkalmazni, ha a 33/A. § (1) bekezdésében szereplő
jelentés kézhezvételét követő 9 hónapon belül a Bizottság nem emel kifogást.
21/G. § A környezetvédelemért felelős miniszter a kormányzati honlapon közzéteszi a 33/A. § (1) bekezdése
szerinti emisszió katasztereket, légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzéseket, jelentéseket és a levegőterhelés
ökoszisztémára gyakorolt hatásainak nyomon követéséhez kapcsolódó jelentéseket és információkat.

12/C. Országos Levegőterhelés-csökkentési Program
21/H. § Az országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettség teljesítése érdekében a 12. melléklet
szerinti tartalommal a Kormány Országos Levegőterhelés-csökkentési Programot (a továbbiakban: Program) fogad
el és hajt végre.
21/I. § (1) A Program kidolgozása, elfogadása és végrehajtása során
a) értékelni kell a magyarországi szennyezőanyag-kibocsátások hazai és szomszédos országok levegőminőségére
gyakorolt hatásait – ahol alkalmazható – az LRTAP Egyezmény alapján működő európai monitoring és értékelési
program (a továbbiakban: EMEP) adatainak és módszereinek használatával,
b) figyelembe kell venni a hazai és szomszédos országbeli levegőminőségi célkitűzések teljesítéséhez szükséges
légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési igényeket,
c) az országos kibocsátás-csökkentési cél elérése érdekében tett PM2,5-kibocsátás csökkentésére irányuló
intézkedések végrehajtásánál a koromkibocsátás csökkentését eredményező intézkedéseket prioritásként kell
kezelni, és
d) biztosítani kell az összhangot a magyar vagy uniós jogszabályban meghatározott követelmények alapján
létrejött, a Program szempontjából releváns tervekkel és programokkal.
(2) A Programnak tartalmaznia kell a 12. melléklet II. 2. pontjában szereplő intézkedéseket, továbbá a 12. melléklet
II. 3. pontjában szereplő intézkedéseket vagy azokkal egyenértékű kibocsátás-csökkentést eredményező
intézkedéseket.
(3) A környezetvédelemért felelős miniszter a Programot és aktualizált változatait elfogadásuk előtt
a feladatkörükben érintett hatóságokkal egyezteti.
(4) A Programot a Kormány legalább négyévente aktualizálja.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően az országos emisszió katasztert vagy a légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzés
benyújtástól számított 18 hónapon belül kell aktualizálni, ha a benyújtott adatok azt mutatják, hogy az országos
légszennyezőanyag kibocsátási kötelezettség nem teljesül, vagy a légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzés alapján
nem fog teljesülni.
21/J. § (1) A környezetvédelemért felelős miniszter legalább 30 napra a kormányzati honlapon észrevételezés
céljából közzéteszi
a) a Program vagy annak aktualizált tervezetét,
b) a felhívást arra vonatkozóan, hogy a tervezetre az érintett nyilvánosság észrevételt tehet,
c) az észrevételek benyújtásának helyét és
d) az észrevételek benyújtásának határidejét.
(2) Az érintett nyilvánosság a Program vagy annak felülvizsgált és szükséges esetben módosított tervezetére
az (1) bekezdés szerinti közzétételtől számított 30 napon belül tehet észrevételt.
(3) A környezetvédelemért felelős miniszter az érintett nyilvánosság a (2) bekezdés szerinti határidőn belül
beérkezett észrevételeit a Program vagy annak aktualizált tervezetének elfogadása előtt a környezetvédelmi
érdekekre tekintettel figyelembe veszi vagy figyelmen kívül hagyja.
(4) A figyelembe vett észrevételekről vagy figyelmen kívül hagyásuk esetén annak indokairól szóló tájékoztatást
a környezetvédelemért felelős miniszter a kormányzati honlapon közzéteszi.
21/K. § (1) A környezetvédelemért felelős miniszter a kormányzati honlapon közzéteszi a Programot és annak
módosított változatait.
(2) A környezetvédelemért felelős miniszter a 21/I. § (4) vagy (5) bekezdése szerint módosított Programot
a módosítást követő két hónapon belül megküldi a Bizottságnak.”
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3. §		
Az R. III. fejezete a következő 19/A. és 19/B. alcímmel egészül ki:

„19/A. Országos emisszió kataszter, légszennyezőanyagkibocsátás-előrejelzés, tájékoztató
kataszterjelentés
32/A. § (1) A környezetvédelemért felelős miniszter az OMSZ által készített javaslat alapján
a) a 13. melléklet 2.1. pontjában meghatározott szennyezőanyagokra országos emisszió katasztert,
b) a 13. melléklet 3.1. pontjában meghatározott szennyezőanyagokra a megadott határidőkig térbeli bontásban
megadott adatokat tartalmazó országos emisszió katasztert és nagy pontszerű forrásokra vonatkozó katasztert,
továbbá országos légszennyezőanyagkibocsátás-előrejelzést és
c) az a) és b) pont alapján készített emisszió kataszterekhez és légszennyezőanyagkibocsátás-előrejelzéshez
a 13. melléklet 4. pontjában meghatározott követelmények figyelembe vételével tájékoztató kataszterjelentést
készít.
(2) Az országos emisszió katasztert, a kiigazított országos emisszió katasztert, a térbeli bontásban megadott
adatokat tartalmazó országos emisszió katasztert, a nagy pontszerű forrásokra vonatkozó katasztert, a tájékoztató
kataszterjelentést és az országos légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzést a 11. melléklet előírásainak
figyelembevételével kell elkészíteni.
(3) A 21/C–21/E. §-ban foglalt eltérés alkalmazása esetén a (2) bekezdés szerinti tájékoztató kataszterjelentésnek
tartalmazni kell azokat az információkat, amelyek igazolják, hogy az eltérés alkalmazására az e rendeletben
meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.
(4) Ha a 2025. évre vonatkozó kibocsátási szintek meghaladják a 21/A. § (2) vagy (3) bekezdése alapján megállapított
kibocsátás-csökkentési pályának megfelelő értékeket, a környezetvédelemért felelős miniszter a 33/A. § (1) és
(2) bekezdésének megfelelően megküldött soron következő tájékoztató kataszterjelentésben feltünteti az eltérés
indokát és a tervezett kibocsátási pályára történő visszaálláshoz szükséges intézkedéseket.
(5) Az (1) bekezdésben foglalt kataszterekhez, kataszterjelentésekhez és előrejelzésekhez
a) a mezőgazdasággal kapcsolatos adatok és előrejelzések vonatkozásában az agrárpolitikáért felelős miniszter által
szolgáltatott adatok alapján,
b) az iparra vonatkozó adatok és előrejelzések vonatkozásában az iparügyekért felelős miniszter által szolgáltatott
információk figyelembevételével,
c) az energetikára vonatkozó adatok és előrejelzések vonatkozásában az energiapolitikáért felelős miniszter és
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által szolgáltatott adatok alapján,
d) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó adatok és előrejelzések vonatkozásában a hulladékgazdálkodásért felelős
miniszter által szolgáltatott adatok alapján,
e) a szennyvízkezelésre vonatkozó adatok és előrejelzések vonatkozásában a vízgazdálkodásért felelős miniszter
által szolgáltatott adatok alapján,
f ) az ország gazdaságára és a társadalomra vonatkozó általános adatok vonatkozásában a Központi Statisztikai
Hivatal által szolgáltatott adatok alapján és
g) a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI) által készített,
a közlekedési, szállítási ágazatra vonatkozó, az (1) bekezdésben foglalt kataszterek, kataszterjelentések és
előrejelzések beépítésével
az OMSZ készít javaslatot.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás az OMSZ részére és a KTI számára a közlekedési, szállítási ágazatra
vonatkozó kataszterek elkészítéséhez szükséges járműállományi statisztikai adatok, járművek futásteljesítményre
vonatkozó adatok, éghajlati adatok, energiastatisztikai adatok átadása, valamint a kataszterjelentések előrejelzések
átadása OMSZ számára ingyenesen történik.
(7) Az OMSZ és a KTI részére az adatokat elektronikus úton kell átadni, további feldolgozásra alkalmas, szerkeszthető
formátumban.
(8) Az (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatáson túlmenően az OMSZ jogosult eseti adatszolgáltatást
kérni az (5) bekezdésben felsorolt adatszolgáltatóktól és a 13. mellékletben meghatározott szennyezőanyagok
kibocsátóitól.
(9) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos országos jelentéssel
való összhang biztosítása érdekében az OMSZ jogosult az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint
az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás
rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló kormányrendelet
keretében gyűjtött adatok felhasználására.
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19/B. A levegőterhelés hatásainak nyomon követése
32/B. § (1) A környezetvédelemért felelős miniszter meghatározza a levegőterhelés ökoszisztémákra gyakorolt káros
hatásainak nyomon követését biztosító hálózat megfigyelési helyszíneit és az alkalmazott megfigyelési mutatókat.
(2) A megfigyelési helyszínek meghatározásánál biztosítani kell a reprezentativitást az ország területén található
édesvízi, természetes és természetközeli élőhely-, valamint erdei ökoszisztéma-típusok szempontjából.
(3) A hálózat megfigyelési helyszíneként, amennyiben lehetséges, e rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól szóló kormányrendelet, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről
szóló szabályozás előírásainak teljesítése céljából jelenleg működő, az ökológiai monitoring céljára alkalmas
megfigyelési helyszíneket kell kijelölni, és a meglévő adatokat kell felhasználni annak érdekében, hogy a hálózat
üzemeltetése költséghatékony legyen.
(4) A levegőterhelés hatásainak megfigyelésére vonatkozó mutatókat az LRTAP egyezmény nemzetközi
együttműködési programjaihoz rendelkezésre álló kézikönyvekben leírtak alapján kell meghatározni.
(5) A vizsgálati adatokat valamint a megfigyelési helyszínekben és vizsgálatokban történt változást
a környezetvédelemért felelős miniszter négyévente, július 1-ig megküldi a Bizottságnak.”
4. §		
Az R. 20. alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) A 32/A. § (1) bekezdése szerinti, továbbá a 21/C–21/E. §-ban szereplő eltérések bármelyikének
alkalmazása esetén a 32/A. § (2) bekezdése szerinti országos emisszió katasztert, térbeli bontásban megadott
adatokat tartalmazó országos emisszió katasztert, nagy pontszerű forrásokra vonatkozó katasztert, országos
légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzést, tájékoztató kataszterjelentést a 13. mellékletben szereplő határidőkig
a környezetvédelemért felelős miniszter benyújtja a Bizottságnak és egyidejűleg az Európai Környezetvédelmi
Ügynökségnek.
(2) A 21/C–21/E. §-ban szereplő eltérés alkalmazásakor a környezetvédelemért felelős miniszter az adott
jelentéstételi év február 15-ig tájékoztatja erről a Bizottságot.
(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza az érintett szennyezőanyagok megnevezését, az érintett
kibocsátó ágazatokat és hatását az emisszió kataszter adataira.
(4) Az LRTAP egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről
szóló, 1999. december 1-én Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelet előírása
alapján az (1) bekezdés szerinti emisszió kataszterek és légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzések benyújtását
a környezetvédelemért felelős miniszter bejelenti az Egyezmény titkárságának.”
5. §		
Az R. 24. alcíme a következő 42/A–42/B. §-sal egészül ki:
„42/A. § A Programot a környezetvédelemért felelős miniszter 2019. április 1-ig megküldi a Bizottságnak.
42/B. § A környezetvédelemért felelős miniszter bejelenti a Bizottságnak és az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek
a) a 32/B. § szerinti megfigyelési helyszínek elhelyezkedését és a levegőterhelés ökoszisztémákra gyakorolt
hatásainak értékelése érdekében vizsgált mutatók listáját első alkalommal a 2018. évben,
b) a 32/B. § szerinti megfigyelési és mért adatokat első alkalommal a 2019. évben.”
6. §		
Az R. 43. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„d) az egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásának csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv
módosításáról, valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. december 14-i 2016/2284
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja.)
7. §		
Az R. 8. mellékletének e) pontjában a „10. cikk (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „10. cikke” szöveg lép.
8. §		
Az R.
a)
az 1. melléklet szerinti 10. melléklettel,
b)
a 2. melléklet szerinti 11. melléklettel,
c)
a 3. melléklet szerinti 12. melléklettel,
d)
a 4. melléklet szerinti 13. melléklettel
egészül ki.
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9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
10. §		
Ez a rendelet az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásának csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv
módosításáról, valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. december 10-i 2016/2284
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„10. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettségek
1. A kén-dioxid (SO2), nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő illékony szerves vegyületek (NMVOC), az ammónia (NH3)
és a PM2,5-légszennyező anyagokra vonatkozó országos kibocsátás-csökkentési kötelezettségek.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A

B

C

légszennyező anyagok

év

%

SO2-csökkentés
NOx-csökkentés
NMVOC-csökkentés
NH3-csökkentés
PM2,5-csökkentés

A 2020 és 2029 közötti bármely év

46

2030 és az azt követő bármely év

73

A 2020 és 2029 közötti bármely év

34

2030 és az azt követő bármely év

66

A 2020 és 2029 közötti bármely év

30

2030 és az azt követő bármely év

58

A 2020 és 2029 közötti bármely év

10

2030 és az azt követő bármely év

32

A 2020 és 2029 közötti bármely év

13

2030 és az azt követő bármely év

55

2. A kibocsátás-csökkentési kötelezettségek vonatkoztatási éve 2005.
3. A közúti közlekedésből származó kibocsátás számítását az értékesített üzemanyag alapján kell elvégezni.”

2. melléklet a 133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„11. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az országos emisszió kataszterek és légszennyezőanyagkibocsátás-előrejelzések, a tájékoztató
kataszterjelentések és a kiigazított országos emisszió kataszterek elkészítésének és aktualizálásának
módszerei
1. Országos emisszió kataszter
1.1. A 11. § (1)–(4) bekezdése szerinti országos emisszió katasztert, a kiigazított országos emisszió katasztert,
a térbeli bontásban megadott adatokat tartalmazó országos emisszió katasztert, a nagy pontszerű
forrásokra vonatkozó katasztert, az országos légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzést és a tájékoztató
kataszterjelentéseket az LRTAP egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli
ózon csökkentését előíró Göteborgi Jegyzőkönyv kihirdetését megvalósító kormányrendeletben,
és a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti
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Tájékoztató és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló
törvényben meghivatkozott jelentésadásra vonatkozó iránymutatásokban (EMEP Reporting Guidelines,
a továbbiakban: EMEP jelentéstételi iránymutatás) és emisszió kataszter készítésére szolgáló útmutatókban
(EMEP/EEA Guidebooks, a továbbiakban: EMEP/EKÜ módszertani útmutató) meghatározott módszerek
alapján az e rendelet 2. mellékletében szereplő jelentéstételre vonatkozó előírások és e mellékletben
megfogalmazott további követelmények alapján kell elkészíteni.
1.2. Az 1.1. pontban említett iránymutatások alapján összeállítják az országos emisszió kataszterek és
légszennyezőanyagkibocsátás-előrejelzések értékeléséhez szükséges kiegészítő információkat, különös
tekintettel a tevékenységekre vonatkozó adatokra.
1.3. Éves országos emisszió kataszterrel szemben támasztott követelmények
1.3.1.
Az országos emisszió kataszternek átláthatónak, következetesnek, összehasonlíthatónak, teljesnek
és pontosnak kell lennie.
1.3.2.
Az azonosított kulcskategóriákhoz tartozó kibocsátások számításához az EMEP/EKÜ módszertani
útmutatóban meghatározott ún. Tier 2. vagy, amennyiben lehetséges annál magasabb szintű
(részletesebb adatokon alapuló) módszertant kell alkalmazni.
1.3.3.
Az 1.3.2. pontban meghatározott módszertől eltérő egyéb, a fentiekkel összeegyeztethető és
tudományosan megalapozott módszer is használható az országos emisszió kataszter elkészítéséhez,
ha ezzel pontosabb becslés végezhető, mint az alapmódszer segítségével.
1.3.4.
A közlekedésből származó kibocsátásokat az EUROSTAT-nak jelentett országos energiamérleggel
összhangban kell számítani és jelenteni.
1.3.5.
A közúti közlekedésből származó kibocsátások adatainak meghatározásánál az országban
értékesített üzemanyag mennyiségét kell figyelembe venni.
1.3.6.
Az éves országos kibocsátásokat az LRTAP egyezmény jelentéstételi űrlapján meghatározott
mértékegységben kell kifejezni.
2. Az országos légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzés
2.1. Az országos kibocsátás-előrejelzésnek átláthatónak, következetesnek, összehasonlíthatónak, teljesnek és
pontosnak kell lennie.
2.2. Az országos légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzés tartalmazza
a)
az előrejelzésben figyelembe vett, elfogadott és tervezett szakpolitikák és intézkedések leírását,
b)
adott esetben az előrejelzés tekintetében elvégzett érzékenységi vizsgálat eredményét,
c)
a használt módszerek, modellek, az alapfeltételezések, valamint a legfontosabb kiindulási és
eredményparaméterek leírását.
2.3. A légszennyezőanyagkibocsátás-előrejelzéseket a lényeges forrásszektoronként kell megbecsülni és
összesíteni.
2.4. Az egyes szennyező anyagokra vonatkozóan egy „elfogadott intézkedéseket figyelembe vevő” előrejelzést és
egy „további (tervezett) intézkedéseket figyelembe vevő” előrejelzést kell készíteni és benyújtani az EMEP/EKÜ
módszertani útmutató szerinti iránymutatásokkal összhangban.
2.5. Az országos légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzéseknek összhangban kell lenniük az X–3. évi,
rendelkezésre állás esetén az X–2. évi éves országos emisszió kataszterrel és az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb
információk országos és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott
előrejelzésekkel.
3. Tájékoztató kataszterjelentés
3.1. A tájékoztató kataszterjelentést az EMEP jelentéstételi iránymutatásainak megfelelően kell összeállítani, és
az abban meghatározott kataszterjelentési űrlap felhasználásával kell benyújtani.
3.2. A 3.1. pont szerinti jelentés tartalmazza
3.2.1.
az alkalmazott módszerek, feltételezések, kibocsátási tényezők és tevékenységadatok ismertetését,
forrását a kapcsolódó hivatkozások megjelölésével, valamint kiválasztásuk indoklását,
3.2.2.
a kibocsátási források fő országos kategóriáinak leírását,
3.2.3.
a bizonytalansági tényezőkre, a minőségbiztosításra és a hitelesítésre vonatkozó információkat,
3.2.4.
az emisszió kataszter elkészítése intézményi hátterének ismertetését,
3.2.5.
az újraszámításokat és a tervezett korrekciókat,
3.2.6.
a 21/C–21/E. §-ban foglalt eltérések alkalmazása esetén, az azokkal kapcsolatos információkat,
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3.2.7.

a 21/A. § (2) vagy (3) bekezdése alapján meghatározott kibocsátás-csökkentési pályától való eltérés
esetén az eltérés indokairól, valamint a pályára való visszaállást szolgáló intézkedésekről szóló
tájékoztatást,
3.2.8.
a vezetői összefoglalót.
4. Kiigazított országos emisszió kataszterek
4.1. Kiigazított országos emisszió kataszter készítése esetén a 4.1.1–4.1.7. pontban szereplő dokumentumokat kell
a Bizottságnak benyújtandó javaslathoz csatolni.
4.1.1.
annak igazolása, hogy az érintett szennyező anyag tekintetében az országos légszennyezőanyag
kibocsátás-csökkentési kötelezettség nem teljesült,
4.1.2.
annak kimutatása, hogy az országos emisszió kataszter kiigazítása milyen mértékben csökkenti
a kibocsátás-csökkentési kötelezettségtől való eltérést, illetve járul hozzá az érintett országos
légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettség teljesítéséhez,
4.1.3.
annak becslése, hogy a kiigazítás nélkül, az országos légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzések
alapján teljesíthető-e, és ha igen, mikor teljesülne az országos kibocsátás-csökkentési cél,
4.1.4.
annak bemutatása, hogy a kiigazítás összefüggésben áll az alábbi esetek közül legalább eggyel
(szükség esetén korábbi vonatkozó kiigazításokat is figyelembe lehet venni):
4.1.4.1.
Új kibocsátásforrás-kategória esetén:
4.1.4.1.1. arra vonatkozó bizonyíték, hogy az új kibocsátásforrás-kategóriát
a tudományos szakirodalom és/vagy az EMEP/EKÜ módszertani útmutató
elismeri,
4.1.4.1.2. arra vonatkozó bizonyíték, hogy ez a kibocsátásforrás-kategória nem
szerepelt az országos emisszió kataszterben a légszennyezőanyag kibocsátáscsökkentési kötelezettség meghatározása idején,
4.1.4.1.3. arra vonatkozó kimutatás, hogy az új kibocsátásforrás-kategóriából származó
kibocsátások hozzájárulnak ahhoz, hogy a tagállam ne tudja teljesíteni
kibocsátáscsökkentési kötelezettségeit, továbbá az ennek megállapításához
használt módszerek, adatok és kibocsátási tényezők részletes leírását.
4.1.4.2.
Az egyes kibocsátásforrás-kategóriákból származó kibocsátási értékek meghatározásához
alkalmazott jelentősen eltérő kibocsátási tényezők esetén:
4.1.4.2.1. az eredeti kibocsátási tényezők ismertetése, ideértve azon tudományos
alapvetés részletes leírását, amelyből az adott kibocsátási tényező levezetésre
került,
4.1.4.2.2. arra vonatkozó bizonyíték, hogy az eredeti kibocsátási tényezőket alkalmazták
a kibocsátás-csökkentések meghatározásához azok megállapítása idején,
4.1.4.2.3. az aktualizált kibocsátási tényezők ismertetése, ideértve azon tudományos
alapvetés részletes leírását, amelyből az adott kibocsátási tényező levezetésre
került,
4.1.4.2.4. az eredeti és az aktualizált kibocsátási tényezők alkalmazásával készült
kibocsátásbecslések összehasonlítása annak igazolására, hogy a kibocsátási
tényezők változása hozzájárul ahhoz, hogy a tagállam ne tudja teljesíteni
légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettségeit,
4.1.4.2.5. az arra vonatkozó döntés indoklása, hogy a kibocsátási tényezők változásai
jelentősek-e.
4.1.4.3.
Az egyes kibocsátásforrás-kategóriákból származó kibocsátási értékek meghatározásához
alkalmazott, jelentősen eltérő módszerek esetén:
4.1.4.3.1. az eredetileg alkalmazott módszerek ismertetése, ideértve azon tudományos
alapvetés részletes leírását, amelyből az adott kibocsátási tényező levezetésre
került,
4.1.4.3.2. arra vonatkozó bizonyíték, hogy az eredeti módszereket alkalmazták
a kibocsátás-csökkentések meghatározásához azok megállapítása idején,
4.1.4.3.3. az aktualizált módszerek ismertetése, ideértve azon tudományos alapvetés
vagy hivatkozási alap részletes leírását, amelyből levezetésre kerültek,
4.1.4.3.4. az eredeti és az aktualizált módszerek alkalmazásával készült
kibocsátásbecslések összehasonlítása annak igazolására, hogy a módszerek
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változása hozzájárul ahhoz, hogy a tagállam ne tudja teljesíteni
légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettségeit,
4.1.4.3.5. az arra vonatkozó döntés indoklása, hogy a módszerek változása jelentős-e.
A kiigazítás által érintett valamennyi év tekintetében újra kell számítani a kiigazított kibocsátási értékeket
az időszakok következetességének lehető legnagyobb mértékű biztosítására.”

3. melléklet a 133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„12. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
I.		 Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program tartalmi követelményei
1. A Program tartalmazza
1.1. a levegőtisztaság-védelem szakpolitikai kereteit, beleértve
1.1.1.
a szakpolitikai prioritásokat, valamint azok kapcsolatát a Program szempontjából releváns
szakpolitikai területek, többek között az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a mezőgazdaság, az ipar
és a közlekedés prioritásaival,
1.1.2.
a levegőtisztaság-védelmi hatóságok feladatköreit,
1.1.3.
a kibocsátás-csökkentést és a levegő minőségének javítását célzó jelenlegi szakpolitikák és
intézkedések révén tett előrelépéseket, továbbá az országos és uniós kötelezettségeknek való
megfelelés mértékét,
1.1.4.
a várható fejlődést, feltételezve, hogy a már elfogadott politikák és intézkedések nem változnak,
1.2. a megvizsgált szakpolitikai opciók, amelyek a 2020 és 2029 közötti, valamint a 2030. évtől kezdődő időszakra
vonatkozó légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettségek és a 2025. évre meghatározott
köztes kibocsátási szintek teljesítéséhez vezethetnek, és amelyek hozzájárulhatnak a levegőminőség
további javulásához, valamint ezen opciók elemzése, ideértve az elemzés módszereit is; a szakpolitikák és
intézkedések egyedi vagy kombinált hatásai a kibocsátás-csökkentésre, a levegőminőségre és a környezetre,
valamint a kapcsolódó bizonytalanságok,
1.3. az elfogadásra kiválasztott intézkedések és szakpolitikák, ideértve elfogadásuk, végrehajtásuk és
felülvizsgálatuk ütemtervét, továbbá az ezekért felelős illetékes hatóságokat,
1.4. adott esetben annak indoklása, hogy a 2025. évre meghatározott indikatív kibocsátási szintek elérése miért
nem teljesíthetők aránytalan költségekkel járó intézkedések meghozatala nélkül,
1.5. adott esetben a 21/C–21/E. §-ban szereplő eltérések alkalmazása, és az alkalmazás esetleges környezeti
hatásainak az ismertetése,
1.6. annak értékelése, hogy a kiválasztott intézkedések és szakpolitikák miként biztosítják a Program
szempontjából releváns tervekkel és programokkal való koherenciát.
2. A Programok módosított változatai a 2.1–2.2. pontban szereplő, az 1. pontban szereplő információkon kívüli
adatokat, értékeléseket tartalmazzák
2.1. a program végrehajtásának ismertetését, a kibocsátás-csökkentés és a koncentrációcsökkentés terén tett
előrehaladás értékelését,
2.2. a szakpolitikai összefüggésekben, az értékelésekben, a programban vagy annak végrehajtási ütemtervében
bekövetkező minden lényeges változást.
II.		 A 21/I. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátáscsökkentő intézkedések
1. Az ammóniakibocsátás csökkentését célzó intézkedések meghatározásának alapja az ENSZ EGB 2015-ben publikált
Jó Mezőgazdasági Gyakorlat Útmutató 2014 (Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing
Ammonia Emissions of 2014, a továbbiakban: GAP útmutató), a mezőgazdasági források ammónia kibocsátásának
csökkentéséről szóló ENSZ EGB útmutató (Guidance Document on Preventing and Abating Ammonia
Emissions from Agricultural Sources, a továbbiakban: Ammóniakibocsátás-csökkentési útmutató), az ENSZ
EGB nitrogénmérleggel kapcsolatos útmutatója (Guidance Document on National Nitrogen Budgets), valamint
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet
szerinti vonatkozó elérhető legjobb technikák.
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2. A Program tartalmazza a 2.1–2.4. pontban szereplő intézkedéseket.
2.1. Az ammóniakibocsátás csökkentésével kapcsolatos helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó Országos
Útmutató készítése a GAP útmutató szerint a 2.1.1–2.1.6. pontban szereplő előírások figyelembevételével;
2.1.1.
a nitrogéngazdálkodás a teljes nitrogénciklus figyelembevételével,
2.1.2.
a takarmányozási stratégiák,
2.1.3.
az alacsony kibocsátású trágyakijuttatási eljárások,
2.1.4.
az alacsony kibocsátású trágyatárolási rendszerek,
2.1.5.
alacsony kibocsátású állattartási technológiák,
2.1.6.
az ásványi műtrágya használatakor keletkező ammóniakibocsátás csökkentésének lehetőségei.
2.2. Az ENSZ-EGB nitrogénmérlegekkel kapcsolatos útmutatója alapján országos nitrogénmérleg készítése
a mezőgazdasági tevékenységek miatt fellépő reaktív nitrogénveszteségben bekövetkezett változás nyomon
követésére.
2.3. Az ammónium-karbonát műtrágyák alkalmazásának betiltása.
2.4. A PM2,5- és a koromkibocsátás csökkentése érdekében a mezőgazdasági betakarításból származó
növényi maradványok és hulladékok, valamint az erdészeti biomassza-maradványok nyílt téri égetésének
tilalma a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének sérelme nélkül.
2.4.1.
A 2.4. pontban előírt tilalom betartatásához az előírás megszegésének szankcionálásához szükséges
intézkedések.
2.4.2.
Nem tartozik a 2.4. pontban előírt tilalom hatálya alá a futótüzek terjedésének megakadályozásával,
a kártevők elleni védekezéssel, továbbá a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos megelőző
programok célját szolgáló nyílt téri égetés.
3. A Program tartalmazza a következő vagy azokkal igazoltan egyenlő kibocsátáscsökkenést eredményező intézkedéseket.
3.1. A karbamidalapú műtrágyák helyettesítése ammónium-nitrát-alapú műtrágyákkal.
3.2. A karbamidalapú műtrágyák használata esetén olyan módszer alkalmazása, amely az ammóniakibocsátás
szintjét az Ammóniakibocsátás-csökkentési útmutató szerinti referenciamódszerhez képest bizonyítottan
legalább 30%-kal csökkentik.
3.3. A műtrágyák szerves trágyákkal való felváltásának előmozdítása, valamint ahol továbbra is műtrágyákat
alkalmaznak, a műtrágyának a kezelendő növénykultúra vagy gyep előrelátható nitrogén- és
foszforigényeinek megfelelően történő kiszórása, figyelembe véve egyszersmind a talajban meglévő
tápanyagtartalmat és a más trágyákból származó tápanyagok jelenlétét.
3.4. A szántóföldön és gyepen alkalmazott istállótrágyából, illetve trágyaszeparátum szilárd fázisából,
valamint hígtrágyából származó kibocsátások csökkentése olyan módszerek alkalmazásával, amelyek
az ammóniakibocsátások szintjét az Ammóniakibocsátás-csökkentési útmutató szerinti referenciamódszerhez
képest bizonyítottan legalább 30%-kal csökkentik, valamint teljesítik a 3.4.1–3.4.4. pont szerinti feltételeket.
3.4.1.
A szilárd és hígtrágyának a kezelendő növénykultúra vagy gyep előrelátható nitrogénés foszforigényének megfelelő mennyiségben történő kiszórása, figyelembe véve a talaj
tápanyagtartalmát és a más trágyákból származó tápanyagok jelenlétét.
3.4.2.
A szilárd és hígtrágya kijuttatásának mellőzése, ha a kezelendő földterület vízzel telítődött,
elárasztott, fagyos vagy hóval borított.
3.4.3.
A hígtrágya vontatott tömlő, vontatott csoroszlya alkalmazásával, vagy sekély, illetve mély injektálás
révén való kijuttatása a gyepre.
3.4.4.
A szántóföldre kijuttatott szilárd és hígtrágya beledolgozása a talajba a kijuttatás utáni négy órán
belül.
3.5. Az állatok tartási helyén kívüli trágyatárolókból származó kibocsátások csökkentése a 3.5.1–3.5.3. pont
szerinti eljárások alkalmazásával.
3.5.1.
Olyan alacsony kibocsátású rendszerek és technikák alkalmazása, amelyek az ammóniakibocsátások
szintjét az Ammóniakibocsátás-csökkentési útmutató szerinti referenciamódszerhez képest
a 2022. január 1-je után épített hígtrágyatárolók esetében bizonyítottan legalább 60%-kal,
a meglévő hígtrágyatárolók esetében pedig legalább 40%-kal csökkentik.
3.5.2.
Az istállótrágya és a trágyaszeparátum szilárd fázisának tárolására szolgáló tárolók lefedése.
3.5.3.
Annak biztosítása, hogy a gazdaságok elegendő trágyatároló kapacitással rendelkezzenek ahhoz,
hogy trágya csak a növénykultúra növekedése szempontjából megfelelő időszakban kerüljön
kiszórásra.
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3.6.

Az állatok tartási helyéről származó kibocsátások csökkentése olyan rendszerek alkalmazásával,
amelyek az ammóniakibocsátások szintjét az Ammóniakibocsátás-csökkentési útmutató szerinti
referenciamódszerhez képest bizonyítottan legalább 20%-kal csökkentik.
3.7. A trágyából származó kibocsátások csökkentése olyan, alacsony fehérjetartalmú takarmányozás
alkalmazásával, amely az ammóniakibocsátások szintjét az Ammóniakibocsátás-csökkentési útmutató
szerinti referenciamódszerhez képest bizonyítottan legalább 10%-kal csökkenti.
3.8. A mezőgazdasági betakarításból származó növényi maradványok megfelelő kezelésére vonatkozó országos
mezőgazdasági gyakorlati útmutató összeállítása a 3.8.1–3.8.4. eljárások alapján.
3.8.1.
A talajszerkezet javítása a mezőgazdasági betakarításból származó növényi maradványok talajba
dolgozásával.
3.8.2.
A mezőgazdasági betakarításból származó növényi maradványok talajba dolgozási technikájának
fejlesztése.
3.8.3.
A mezőgazdasági betakarításból származó növényi maradványok alternatív hasznosítása.
3.8.4.
A talaj tápanyagtartalmának és szerkezetének javítása a trágyának a növény
tápanyagszükségletének megfelelő módon történő talajba dolgozásával, mellőzve a trágya
(istállótrágya, mélyalmos trágya) elégetését.
4. Az intézkedések meghatározásánál a kis- és mikrogazdaságokra gyakorolt hatásokat teljeskörűen figyelembe kell
venni. Az alkalmazandó légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettség szempontjából lehetséges és
célszerű mértékben a kis- és mikrogazdaságok mentesíthetők egyes intézkedések alól.”

4. melléklet a 133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„13. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kibocsátások jelentésére vonatkozó előírások
1. Rövidítések
1.1. NFR: az LRTAP Egyezmény keretében elfogadott nómenklatúra (Nomenclature for Reporting, NFR);
1.2. Cd: kadmium;
1.3. Hg: higany;
1.4. Pb: ólom;
1.5. POP: környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyag;
1.6. PAH: policiklusos aromás szénhidrogén [benz(a)pirén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)
pirén];
1.7. PCB-k: poliklórozott bifenilek;
1.8. HCB: hexaklórbenzol;
1.9. As: arzén;
1.10. Cr: króm;
1.11. Ni: nikkel;
1.12. Se: szelén;
1.13. Zn: cink;
1.14. TSP: összes szálló por;
1.15. LPS: nagy pontforrások;
1.16. PM10: legfeljebb 10 mikrométer (µm) aerodinamikai átmérőjű részecskék
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2.1.

A 32/A. § (1) bekezdése szerinti kibocsátások jelentésére vonatkozó előírások
A

1

2

A jelentés megnevezése

Országos
összkibocsátások
az NFR
forráskategóriái
szerint

3

4

2.2.

2.3.
2.4.
3.1.

2

3

4

3.2.

Szennyezőanyagok

C

D

Időszak

Jelentéstétel határideje

– SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO;
– Cd, Hg, Pb;
– POP-ok, összes PAH, dioxinok/
furánok, PCB-k, HCB

Évenként, 1990-től a
jelentéstételi év előtti
2. évig (X–2)

– PM2,5, PM10 és ha van rendelkezésre
álló adat, korom

Évenként, 2000-től a
jelentéstételi év előtti
2. évig (X–2)

– As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, valamint ezek
vegyületei;
– TSP

Évenként, 1990-től (TSP
esetén 2000-től)
a jelentéstételi év előtti
2. évig (X–2)

február 15.

A természetes kibocsátásokat az LRTAP egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj
közeli ózon csökkentését előíró Göteborgi Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelettel és
a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Tájékoztató
és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény által
meghivatkozott útmutatókban meghatározott módszereknek megfelelően kell jelenteni.
A természetes kibocsátásokról külön jelentés készül, azokat az országos összkibocsátás-számításánál nem kell
figyelembe venni.
Hibás jelentés esetén a benyújtási határidőt követően legkésőbb négy héten belül új jelentést kell benyújtani
a változtatásokhoz fűzött magyarázattal együtt.
A 32/A. § (1) bekezdése szerinti kibocsátások jelentésére vonatkozó előírások
A

1

B

Jelentéstípus

B
Szennyezőanyagok

C

D

Időszak

Jelentéstétel határideje

Területi bontású
országos
kibocsátási adatok
forráskategóriánként (GNFR)

– SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO, PM2,5,
PM10;
– Cd, Hg, Pb;
– POP-ok, összes PAH, dioxinok/
furánok, PCB-k, HCB;
– korom, ha rendelkezésre áll

2017-től
négyévente, a
jelentéstételi év előtti
2. évre (X–2)

Nagy pontszerű
források (LPS)
kibocsátásai
forráskategóriái
szerint

– SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO, PM2,5,
PM10;
– Cd, Hg, Pb;
– POP-ok, összes PAH, dioxinok/
furánok, PCB-k, HCB;
– korom, ha rendelkezésre áll

2017-től
négyévente,
a jelentéstételi év előtti
2. évre (X–2)

Légszennyezőanyag
kibocsátások
előrejelzése,
országos
összkibocsátások
összesített NFR
forráskategóriák
szerint

– SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5, korom,
ha rendelkezésre áll

2017-től
kétévente, a 2020-as,
2025-ös, 2030-as,
valamint rendelkezésre
álló adat esetén a 2040-es
és 2050-es előrejelzési év

május 1.

május 1.

március 15.

Hibás jelentés esetén a benyújtási határidőt követően legkésőbb négy héten belül új jelentést kell benyújtani
a változtatásokhoz fűzött magyarázattal együtt.
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4. A 32/A. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató kataszterjelentésére vonatkozó előírások
A
1

Jelentéstípus

Tájékoztató
kataszterjelentés
2

B
Szennyezőanyagok

– SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO, PM2,5,
PM10;
– Cd, Hg, Pb és korom;
– POP-ok, összes PAH, dioxinok/
furánok, PCB-k, HCB;
– As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, valamint ezek
vegyületei és TSP

C

D

Időszak

Jelentéstétel határideje

évente

március 15.

”

A Kormány 134/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete
a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának
szabályairól szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény. 14. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 2. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 13. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól
szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a „nyolc napon belül” szövegrész helyébe a „harminc
napon belül” szöveg lép.
2. §		
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
a)
22. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „13. §” szövegrész helyébe a „29. §” szöveg,
b)
52. § (6) bekezdés a) pontjában az „az 5. §” szövegrész helyébe az „a 21. §” szöveg,
c)
53. § (2) bekezdésében a „fémkereső műszer használatával” szövegrész helyébe a „tevékenységgel” szöveg,
valamint a „fémkereső műszer használatához” szövegrész helyébe a „tevékenységhez” szöveg,
d)
86. § a) és g) pontjában a „3. melléklet” szövegrész helyébe a „16. melléklet” szöveg,
e)
86. § d) pontjában a „nyolc napon belül” szövegrész helyébe a „harminc napon belül” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 18/2018. (VII. 23.) AM rendelete
az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló
7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes
rendelet [a továbbiakban: 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti határértékek tekintetében az országos emisszió kataszterek a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 21/C. § (1) bekezdése alapján kiigazíthatók.”
2. §		
Hatályát veszti a 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet 2. § c) és d) pontja, valamint a 3. § (3) és
(4) bekezdése.
3. §		
Hatályát veszti a 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2019. december 31-én lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1331/2018. (VII. 23.) Korm. határozata
az ENSZ Globális Migrációs Kompaktjának végső szövegtervezetére vonatkozó magyar álláspontról
A Kormány
1. megállapítja, hogy az ENSZ Globális Migrációs Kompaktjának végső szövegtervezete Magyarország érdekeivel teljes
mértékben ellentétes, így annak elfogadási folyamatában és végrehajtásában semmilyen formában nem vesz részt;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az ENSZ illetékes szerveit tájékoztassa az 1. pont szerinti magyar
álláspontról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1332/2018. (VII. 23.) Korm. határozata
a Markaz község külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Markaz község közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerinti Markaz külterület 0114/2, 0114/3, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0114/9, 0114/10,
0114/11, 0114/12, 0114/13, 0114/15, 0114/16, 0114/17, 0114/18, 0114/19, 0114/20, 0114/21, 0114/22 és 0114/23
helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások végleges befejezését
követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1333/2018. (VII. 23.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a szolnoki Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése beruházás
megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
1. A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat
4. pontjára –
1.1. egyetért a Modern Városok Program keretében a szolnoki Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával
(a továbbiakban: Beruházás) és azzal, hogy a Beruházás 1 459 318 895 forint összegű költségvetési
támogatással valósuljon meg az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:
a)
a 2018. évben 750 377 087 forint,
b)
a 2019. évben 708 941 808 forint;
1.2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósításához a Miniszterelnökséget vezető miniszter
az Önkormányzatnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.)
Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja, valamint c) pont ca) alpontja szerinti támogatási kérelme
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alapján 1 459 318 895 forint költségvetési támogatást biztosítson az Önkormányzat részére az 1.1. pont
szerinti évenkénti ütemezés szerint, és ennek érdekében a költségvetési támogatás felhasználását,
valamint az elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okiratot adjon ki, és a támogatói
okirat kiadását követően a költségvetési támogatásból 750 377 087 forintot a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére
az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítson;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
1.3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Beruházás megvalósításához
a 2019. költségvetési évben szükséges legfeljebb 708 941 808 forint biztosításáról a 2019. évi központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére az Önkormányzat részére támogatási előlegként;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
1.4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás tekintetében a Beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
3. pontjában foglaltak teljesítésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
2. A Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat
a)
4. pont a) alpontjában a „további 1 milliárd forint támogatás biztosításával a Véső úti strand- és sporttelep
fejlesztésére” szövegrész helyébe az „a Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztésével” szöveg,
b)
4. pont b) alpontjában az „a) alpont szerinti” szövegrész helyébe az „a szükséges” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 97/2018. (VII. 23.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű
vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése
alapján
Dr. Balogh Csabát
1)
a Magyar–Vallon Vegyes Bizottság,
Bus Szilvesztert
1)
a Magyar–Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Thaiföldi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Íjgyártó Istvánt
1)
a Magyar–Belorusz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Georgiai Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság,
3)
a Magyar–Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Kirgiz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság,
5)
a Magyar–Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
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6)
7)

a Magyar–Szír Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
a Magyar–Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,

Dr. Mikola Istvánt
1)
a Magyar–Argentin Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Szász Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Türkmén Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Dr. Pana Petrát
1)
a Magyar–Hesseni Gazdasági Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem, egyidejűleg
Dr. Balogh Csabát
1)
a Magyar–Belorusz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Fülöp-szigeteki Gazdasági Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
5)
a Magyar–Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
6)
a Magyar–Srí Lanka-i Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
7)
a Magyar–Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Menczer Tamást
1)
a Magyar–Hesseni Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Kirgiz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság,
3)
a Magyar–Szász Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Szír Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
5)
a Magyar–Türkmén Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Dr. Ponevács-Pana Petrát
1)
a Magyar–Argentin Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Georgiai Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság,
3)
a Magyar–Thaiföldi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Vallon Vegyes Bizottság
magyar tagozati elnökévé nevezem ki.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 98/2018. (VII. 23.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére –
az Óbudai Egyetemen Szigeti Ádám kancellári megbízását – más fontos megbízatására tekintettel –
2018. július 3-ai hatállyal
visszavonom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 99/2018. (VII. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára
Szigeti Ádámot
– 2018. július 4-ei hatállyal –
az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 100/2018. (VII. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy
Siklósi Péter Pálnak, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása áthelyezésére tekintettel
– 2018. július 22-ei hatállyal – megszűnik,
egyidejűleg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt
jogkörömben eljárva, a honvédelmi miniszter javaslatára
dr. Vezekényi Csabát a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2018. július 23-ai hatállyal – kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 101/2018. (VII. 23.) ME határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének kinevezéséről
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt
jogkörömben eljárva
dr. Birkner Zoltánt
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökévé
– 2018. július 1-jei hatállyal, 5 éves időtartamra –
kinevezem.
		

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.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

