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Kormányrendeletek

A Kormány 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelete
a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról
A Kormány
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. §
(1) bekezdés k) pontjában, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
206. § (3) bekezdésében,
a 22. § tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a)
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Kultv.) 1. melléklet z) pontja szerinti kiadványok (a továbbiakban: kiadvány) kiadóira,
b)
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 2. pontja szerinti filmalkotások, továbbá
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:
Mttv.) 203. § 22. pont d) alpontjában felsorolt kiadványok (a továbbiakban együtt: film) filmelőállítóira,
filmgyártó vállalkozásaira és forgalmazóira,
c)
a Magyarországon működő nyomdákra, valamint az egyéb kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett
szervezetekre,
d)
a kötelespéldányokból részesülő szervezetekre, valamint
e)
a filmkészítéshez támogatást nyújtó szervezetekre.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed
a)
a Magyarországon előállított és kiadott magyar és idegen nyelvű kiadványra, beleértve azt is,
aa)
amelynek nyilvános hozzáférhetővé tételét az ügyészség vagy a bíróság – részben vagy egészben –
felfüggesztette vagy megtiltotta,
ab)
amely a kiadó intézkedése alapján terjesztési korlátozás alá esik,
b)
a külföldön előállított és Magyarországon kiadott kiadványra,
c)
a magyar nyelvű, külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott kiadványra.
(3) Nem terjed ki a rendelet tárgyi hatálya
a)
az időszaki kiadvány kivételével gazdálkodó szervezet és gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi
személy működésével kapcsolatban keletkezett, annak irattárában, kép- és hangfelvételtárában őrzött
kiadványra,
b)
az ügykezelésre szánt hivatali és üzleti nyomtatványra,
c)
a tervdokumentációra, a műszaki rajzra, a cikklistára, a kódszámjegyzékre, a vizsgakérdésre, a tételjegyzékre,
a termékcsomagoláson lévő címkére, a kezelési útmutatóra, a havi rendszerességnél sűrűbben megjelenő
kereskedelmi katalógusra, a termékismertetőre,
d)
a névjegyre,
e)
a külföldi kiadású, Magyarországon előállított, nem magyar nyelvű, nyomtatott kiadványra,
f)
a közösségi tartalomszolgáltatón közzétett kiadványra,
g)
azon kiadványra, amelynek nyilvánosságra hozatalához a szerzői jogról szóló törvény alapján a szerző nem
adott engedélyt, az engedélyt visszavonta, vagy megtiltotta a további felhasználást, valamint
h)
azon kiadványra, amely minősített adatot tartalmaz.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló törvény szerinti audiovizuális
kötelespéldány szolgáltatására.
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2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
diafilm: diapozitív állóképekből álló, azonos tárgykörből vett – hangrögzítéses vagy anélküli – rendszerint
16 vagy 35 mm széles filmre rögzített képsor, amelyet képről képre haladva vetítenek;
2.
dubpozitív: az a mozivetítésre alkalmatlan reproduktív anyag, amely dubnegatívon keresztül a további pozitív
kópiák gyártásához szükséges, egyben az eredeti negatív védelmére is szolgál;
3.
elektronikus kiadvány: az Mttv. 203. § 22. pontja szerinti kiadvány fizikai adathordozón megjelent vagy kiadó
által online közzétett elektronikus eszközön megjeleníthető formája;
4.
film eredeti kép- és hangnegatívja: a filmalkotás megvágott, végleges változatának mozivetítésre alkalmatlan,
eredeti kép- és hangnegatívja, a további reproduktív kellékanyagok, így különösen a dubpozitív és
a dubnegatív, továbbá a pozitív gyártás kiinduló anyaga;
5.
film pozitívja: a filmalkotás végleges változatának eredeti kép- és hangnegatívjáról vagy reproduktív
kellékanyagáról készült pozitív, mozivetítésre alkalmas példány;
6.
fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadvány: optikai vagy digitális adathordozón tartósan tárolt
kiadvány, amely lehetővé teszi az adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését;
7.
helyi kiadvány: az adott településen vagy megyében a kiadó székhelye szerinti megjelenési helyen kiadott
kiadvány;
8.
igény szerint nyomtatott kiadvány: elektronikus formában létrejött, nyomtatott formában forgalmazásra kerülő
kiadvány, amelynek nyomtatott példányszámát a piaci igény határozza meg;
9.
kartográfiai kiadvány: a Földet vagy bármely égitestet egészben vagy részben, bármilyen méretarányban,
kartográfiai módszerekkel ábrázoló, nyomtatott és elektronikus kiadvány, így különösen a statikus
elektronikus térkép, bármely földrajzi koordinátához kötött tematikus információt, téradatot tartalmazó
online térképészeti adatbázis, téradatbázis, továbbá a földgömb, valamint az éggömb;
10.
kiadás: valamely mű azonos szedéssel egy időben sokszorosított összes példánya, amely lehet eredeti,
javított, bővített vagy átdolgozott kiadás;
11.
kiadási változat: a nyelvi változat, valamint az eltérő kötéstípussal vagy eltérő borítóval kiadott változatlan
tartalmú kiadvány;
12.
kisnyomtatvány: négy ívnél kisebb terjedelmű kiadvány;
13.
magyar nyelvű kiadvány: magyar nyelvű címoldallal vagy címképernyővel rendelkező kiadvány, valamint
az a kiadvány, amelynek írott vagy hangzó szöveges része legalább 50%-ban magyar nyelvű, idetartozik
továbbá a magyar nyelvű szójegyzékkel is rendelkező többnyelvű szótár, valamint a magyar nyelvű
tartalommal is rendelkező poliglott és bilingvis kiadvány;
14.
nemzetiségi kiadvány: a magyarországi nemzetiségek anyanyelvén vagy a nemzetiségi szerzők magyar
nyelven megjelent szépirodalmi kiadványa, ezek műfordításai, továbbá a magyarországi nemzetiségekről
szóló szakirodalom és zenei kiadványok;
15.
nemzetközi azonosító szám:
a)
könyv, térkép, elektronikus kiadvány,
b)
időszaki kiadvány és a folyamatosan frissülő integráló dokumentum,
c)
speciális jelrendszerrel, hangjegyekkel rögzített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő
zenemű, kotta, valamint
d)
Magyarországon gyártott vagy forgalmazott film
azonosítására és nyilvántartására szolgáló nemzetközi dokumentumazonosító szám;
16.
nyelvi változat: a kiadással egyidejűleg kiadott idegen nyelvű kiadási változat;
17.
online elektronikus kiadvány: elektronikus formában létrehozott és az interneten – ingyenesen vagy térítés
fejében hozzáférhetővé tett – nyilvánosságra hozott kiadvány;
18.
terjesztési korlátozás: egy kiadvány nyilvános terjesztésének leszűkítése kötelespéldány-szolgáltatásra
kötelezett által meghatározott felhasználói körre, forgalmazási módra, illetve 8 évnél nem hosszabb
időtartamra;
19.
videótermék: optikai vagy más fizikai adathordozón lakossági kereskedelmi forgalomba került film;
20.
lekérhető médiaszolgáltatás: az Mttv. 203. § 35. pontja szerinti, a filmek lakossági terjesztésére szolgáló
médiaszolgáltatás.
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3. A kötelespéldányra jogosult és a kötelespéldány szolgáltatására kötelezett
3. §

(1) Kötelespéldányra jogosult (a továbbiakban: jogosult):
a)
nyomtatott kiadványok esetében
aa)
az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK),
ab)
a kiadó székhelye szerint illetékes megyei hatókörű városi könyvtár,
ac)
budapesti székhelyű kiadó esetén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban: FSZEK),
b)
diafilm és diakép esetében a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum Igazgatósága (a továbbiakban: MNFA),
c)
elektronikus kiadványok esetében – a d) pont kivételével – az OSZK,
d)
film-, videótermék és lekérhető médiaszolgáltatáson megjelenő film esetében az MNFA,
e)
a szabványok esetében a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT),
f)
a szabadalmi leírás esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH).
(2) Az OSZK jogosult átvenni az önkéntesen felajánlott, külföldön kiadott kiadványokat.

4. §

(1) A kötelespéldány szolgáltatására kötelezett (a továbbiakban: szolgáltató):
a)
az analóg kiadvány és annak elektronikus nyomdai változata esetében – a b) pont kivételével − a kiadó,
b)
a kisnyomtatványok esetében a nyomda,
c)
fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadvány esetében a kiadó,
d)
online elektronikus kiadvány esetében az első magyarországi kiadó,
e)
online térképészeti adatbázis, téradatbázis esetén az első magyarországi előállító,
f)
film esetében a magyar filmelőállító és a magyar filmgyártó vállalkozás a 6. alcímben foglaltaknak
megfelelően,
g)
a magyar nyelvű, külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott vagy bemutatott film esetében
az első magyarországi forgalmazó,
h)
jogutódlással történő megszűnés esetén az a)–f ) pontokban foglalt szolgáltatók jogutódja,
i)
jogutód nélküli megszűnés esetén a szolgáltató tagja, alapítója.
(2) A kötelespéldányt a szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatja a jogosult részére. A kötelespéldány
szolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a szolgáltatót terhelik.
(3) A kiadó megállapodhat a nyomdával, hogy a kötelespéldány szolgáltatásának kötelezettségét a nyomda viseli,
a szolgáltatás teljesítéséért azonban a kiadó köteles helytállni.

4. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai nyomtatott kiadványok esetében
5. §

(1) A nyomtatott kiadvány szolgáltatásával egy időben a kiadványnak tartalmilag és képileg mindenben megegyező,
elektronikus nyomdai változatát is szolgáltatni kell egy példányban az OSZK számára fizikai adathordozón vagy
online feltöltéssel.
(2) Kötelespéldányt kell szolgáltatni a nyomtatott kiadvány valamennyi kiadási változatából. Nem kell kötelespéldányt
szolgáltatni a kiadási változatnak nem minősülő, változatlan tartalmú és formájú tárgyévi új kiadásból.
(3) A nyomtatott kiadvány azon kiegészítő részeiből vagy mellékleteiből, amelyek önálló kiadványként nem tartoznak
szolgáltatási kötelezettség alá, kötelespéldányt kell szolgáltatni, ha azok szolgáltatási kötelezettség alá eső
kiadványok kiegészítő részei vagy mellékletei.
(4) Kötelespéldányként csak hibátlan, teljes, archiválásra alkalmas példány szolgáltatható.
(5) A jogosult a kötelespéldányként szolgáltatott nyomtatott kiadványokat a szerzői jogról szóló törvény szerinti szabad
felhasználás körében használhatja fel.

6. §

(1) A nyomtatott kiadványból − a (3) bekezdésben foglalt kivétellel − hat kötelespéldányt kell szolgáltatni az OSZK
számára.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a helyi kiadványból – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
egy kötelespéldányt kell szolgáltatni a kiadó székhelye szerint illetékes megyei hatókörű városi könyvtár, budapesti
székhelyű kiadó esetén a FSZEK számára.
(3) Kettő kötelespéldányt kell szolgáltatni az OSZK számára
a)
a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott és a kormányzati portálon
közzétett kisnyomtatványtípusokból,
b)
a kiadási változatból,
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c)

a külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott, nyomtatott, de nem Magyarországon kiadott
magyar nyelvű kiadványból,
d)
a legfeljebb 50 példányban sokszorosított, nemzetközi azonosító számmal rendelkező nyomtatott
kiadványból, valamint az egyedi igény alapján nyomtatott kiadványból.
(4) A szabványokból egy példányt kötelespéldányként archivál az MSZT, a szabadalmi leírásból egy példányt
kötelespéldányként őriz az SZTNH.
7. §

(1) A kötelespéldányokat legkésőbb a nyomtatott kiadvány megjelenésének napját követő 15. napig kell a jogosult
számára megküldeni vagy hozzá közvetlenül benyújtani.
(2) A kötelespéldányokat két példányban kiállított szállítólevéllel együtt kell szolgáltatni, amely tartalmazza
a)
a szolgáltató szervezet nevét,
b)
a szolgáltató szervezet címét,
c)
a kiadvány címét,
d)
a kiadvány szerzőjének nevét,
e)
időszaki kiadvány esetében a részegység számát,
f)
a kiadvány nemzetközi azonosító számát, amennyiben rendelkezik ilyen azonosítóval,
g)
a kötelespéldányként szolgáltatott példányszámot,
h)
a kiadvány megjelenési példányszámát,
i)
a kiadvány árát vagy értékét, valamint
j)
a kézbesítés dátumát.
(3) A kötelespéldány szolgáltatója – a 2. § 15. pont a) és c) alpontja szerinti kiadványokhoz és zeneművekhez tartozó
nemzetközi azonosító szám számcsoportján belül saját kiadói azonosító számmal nem rendelkező kiadó kivételével –
a tárgyévben megjelent kiadványairól éves jelentést küld elektronikus úton egy példányban az OSZK részére
a megjelenési évet követő év március 15-ig.
(4) A (3) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza
1.
a szolgáltató szervezet nevét,
2.
a szolgáltató szervezet címét,
3.
az adatszolgáltatásért felelős személy nevét,
4.
a kiadvány címét,
5.
a kiadvány szerzőjének nevét,
6.
a kiadás számát,
7.
időszaki kiadvány esetében a részegység számát,
8.
a kiadvány alakját, terjedelmét,
9.
a kiadvány megjelenési példányszámát,
10.
a kiadvány nemzetközi azonosító számát, amennyiben rendelkezik ilyen azonosítóval,
11.
a nyomda nevét és postacímét,
12.
a szerzői jog jogosultjának nevét és elérhetőségét,
13.
a kiadvány kiadására jogosult nevét és elérhetőségét,
14.
a kiadási jog lejártának időpontját,
15.
a kiadvány árát vagy értékét, valamint
16.
a nemzetközi dokumentumazonosító számmal rendelkező, de meg nem jelent kiadványok felsorolását.
(5) Terjesztési korlátozás esetén a szolgáltató a korlátozás tényéről és tartalmáról a kötelespéldány szolgáltatásával
egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat.

8. §

(1) Az OSZK a 6. § (1) bekezdése szerint szolgáltatott hat kötelespéldány közül
a)
egy példányt archivál,
b)
egy példányból a nyilvános könyvtári szolgáltatásait és az igazgatási feladatokat látja el,
c)
egy példányt biztosít a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára számára (a továbbiakban:
DEENK) a nyilvános könyvtári szolgáltatásai, valamint az Országos Dokumentumellátási Rendszerben
(a továbbiakban: ODR) nyújtott szolgáltatásai céljára,
d)
egy példányt biztosít a hivatalos statisztikáról szóló törvény alapján a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtárnak (a továbbiakban: KSH Könyvtár) a 9. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatás céljára,
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e)

egy példányt biztosít gyűjtőkörének megfelelően az Országgyűlési Könyvtárnak (a továbbiakban: OGYK)
a 9. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatás céljára, amelyből a Magyarországon kiadott, nemzetiségi kiadványokra
az Országos Idegennyelvű Könyvtár jogosult,
f)
egy példányt biztosít szolgáltatás céljára a gyűjtőköri megosztás figyelembevételével
a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontnak (a továbbiakban: PTE EK TK) vagy
a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárnak (a továbbiakban: SZTE Klebelsberg Könyvtár).
(2) Az OSZK az át nem vett példányokat a használat biztosítása céljára az országos szakkönyvtárak és az egyetemi
könyvtárak között osztja szét a miniszter által meghatározott gyűjtőköri szempontokra figyelemmel.
(3) A kötelespéldányok OSZK-ból történő elszállításáról az (1) és (2) bekezdés alapján kötelespéldányban részesülő
könyvtárak gondoskodnak, és viselik annak költségét.
9. §

(1) Az OGYK kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége elsősorban az Országgyűlés bizottságainak,
képviselőcsoportjainak, az országgyűlési képviselőknek, szakértőiknek és az Országgyűlés Hivatalának szakirodalmi
ellátása, továbbá az ODR szolgáltató könyvtári feladatainak ellátása, továbbá az állam- és jogtudomány,
a politikatudomány, a legújabb kori magyar és egyetemes történelem hazai szakirodalmának, valamint
az Országgyűlés dokumentumainak hozzáférhetővé tétele az ODR-en belül. A Magyarországon kiadott nemzetiségi
kiadványokat az ODR-ben az Országos Idegennyelvű Könyvtár szolgáltatja.
(2) A KSH Könyvtár kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a nyilvános könyvtári és országos
szakkönyvtári feladatok, valamint az ODR szolgáltató könyvtári feladatainak ellátása, továbbá e kötelezettségével
összefüggésben a KSH Könyvtár ellátja a könyvkiadásra vonatkozó országos statisztikai számbavétel feladatait.
(3) Az országos szakkönyvtár és az egyetemi könyvtár kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettségként
országos szakbibliográfiát épít, továbbá biztosítja a kötelespéldányok hozzáférhetővé tételét az ODR szolgáltató
könyvtáraként.

10. §		
Az OSZK a 7. § (3) bekezdése szerinti jelentést minden év március 31-éig megküldi a területileg illetékes megyei
hatókörű városi könyvtárnak, Budapesten a FSZEK-nek és a DEENK-nek.
11. §

(1) A nemzetközi azonosító szám kezelőjének nyilvántartása alapján a jogosult a nemzetközi azonosító számmal
rendelkező kiadvány kódjának ellenőrzésével, valamint az éves szolgáltatói jelentések összehasonlításával vizsgálja
a kötelespéldány-szolgáltatás megfelelő teljesítését.
(2) A jogosult a Kultv. 59. § (2c) bekezdésében meghatározott esetben, az ott meghatározott jogkövetkezmények
alkalmazása előtt legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót a szolgáltatás teljesítésére.
(3) A (2) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül a szolgáltató köteles a hibátlan példányra
kicserélt vagy kiegészített hibás vagy nem teljes példányt, illetve a szolgáltatni elmulasztott kötelespéldányt
a jogosult részére megküldeni vagy hozzá közvetlenül benyújtani.

12. §

(1) A nyilvánosan hozzáférhetővé tett kiadvány kötelespéldányának felhasználását megtiltani vagy korlátozni csak
hatósági vagy bírósági határozat, valamint a szerzőnek a szerzői jogról szóló törvény szerinti, a mű nyilvánosságra
hozatalához adott engedélyt visszavonó vagy felhasználását megtiltó nyilatkozata alapján lehet.
(2) Ha a szerző a nyilvánosságra hozatalhoz az engedélyt a kiadvány megjelenése és a kötelespéldány szolgáltatása
után vonja vissza, az OSZK két példányt a szerző által meghatározott terjesztési korlátozás szerint kezel, a többi
kötelespéldányt visszavonja a kedvezményezett könyvtáraktól.
(3) A könyvtár az (1) bekezdés szerinti hatósági vagy bírósági határozatnak, illetve a terjesztési korlátozásnak
megfelelően kezelt kötelespéldány használatát a minősített adat kutatási szabályainak megfelelően biztosítja.

13. §

(1) A jogosult a kötelespéldányt nyilvántartásba veszi, feltárja és a nyilvános könyvtári ellátás rendszerében
hozzáférhetővé teszi.
(2) A kötelespéldányokból részesülő könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó kötelespéldányokat köteles archiválni.
Az archiválási kötelezettség alá nem tartozó kötelespéldány a használati adatok csökkenésének kimutatása esetén,
a miniszter engedélyével törölhető az állomány-nyilvántartásból, és fel kell ajánlani a könyvtárak számára átvételre.
(3) Az archivált kötelespéldány muzeális könyvtári dokumentum.
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5. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai elektronikus kiadványok esetében
14. §

(1) Kötelespéldányt kell szolgáltatni az elektronikus kiadványból, ha az
a)
Magyarországon bejegyzett domainnév vagy magyarországi szolgáltató által külföldön bejegyeztetett
domainnév alatt jelent meg, és magyar nyelvű vagy Magyarországgal kapcsolatos kulturális, oktatási vagy
tudományos tartalmú,
b)
hazai költségvetési forrásból létrehozott vagy támogatott, határon túli, a Kultv. 1. számú melléklet d) pontja
szerinti hungarikum (a továbbiakban: hungarikum), valamint
c)
nyomtatott kiadvány elektronikus változata.
(2) Kötelespéldányt kell szolgáltatni a nyomtatott kiadvány fizikai adathordozón megjelent, digitális, valamint
az internetről letölthető elektronikus változatából, kivéve az elektronikus változat tárgyévi változatlan kiadását.
(3) Kötelespéldányt kell szolgáltatni a kartográfiai kiadvány elektronikus változatából.
(4) Az elektronikus kiadványból a kiadvány megjelenítését lehetővé tevő és azt nem korlátozó, szabványos nyílt
formátumok valamelyikére konvertált elektronikus változatban kell kötelespéldányt szolgáltatni. Az elektronikus
kiadvány szolgáltatásának technikai részleteiről miniszteri jóváhagyást követően az OSZK útmutatót tesz közzé
a honlapján, amelyet a szolgáltatóknak figyelembe kell venniük.
(5) Kötelespéldányként elektronikus eszközön megjeleníthető, megtekintést, további feldolgozást nem korlátozó,
jogvédelmet biztosító műszaki intézkedést nem tartalmazó példány szolgáltatható.
(6) Az online elektronikus kiadványt a szolgáltató elektronikus úton szolgáltatja a kiadvány leíró adataival együtt.
(7) A nem vagy nem megfelelően megjeleníthető formátum kiterjesztését a Kultv. 59. § (2c) bekezdésében foglaltak
szerint az OSZK elvégezheti.

15. §

(1) A fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadványból hat példányt, online elektronikus kiadványból egy
példányt kell a 14. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott módon az OSZK rendelkezésére bocsátani a kiadvány
megjelenésétől számított 15 napon belül.
(2) Az OSZK a fizikai adathordozón megjelent kiadványokból két példányt a nemzeti könyvtári alapfeladatok ellátására
fordít, egy példányt a DEENK részére, egy példány a hivatalos statisztikáról szóló törvény alapján a KSH Könyvtár
részére küld meg, a fennmaradó 2 példányt gyűjtőkör szerint az OGYK, az Országos Idegennyelvű Könyvtár, a PTE EK TK
és az SZTE Klebelsberg Könyvtár között osztja szét.
(3) Az online elektronikus kiadvány esetében a kötelespéldány-szolgáltatás elmulasztása esetén a kötelespéldány OSZK
általi beszerzése megvalósulhat a kötelespéldány ingyenes letöltésével is.
(4) Az elektronikus kiadványokat az OSZK archiválja.
(5) Az elektronikus kiadványok kötelespéldányait az OSZK a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével teszi hozzáférhetővé a könyvtárhasználók számára a kötelespéldány-szolgáltatás
kedvezményezett könyvtáraiban kialakított zárt hálózaton keresztül. Az online elektronikus kiadványt az OSZK
egyidejűleg legfeljebb hat példányban teheti hozzáférhetővé.

6. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai film esetében
16. §

(1) Kötelespéldányt kell szolgáltatni az MNFA számára
a)
a Magyarországon előállított és bemutatott vagy forgalomba hozott filmből,
b)
a külföldön előállított és Magyarországon bemutatott vagy forgalomba hozott filmből,
c)
a külföldön magyar koprodukciós részvétellel előállított, de Magyarországon forgalomba nem hozott,
az Mttv. vagy az Mktv. szerinti támogatásban részesült filmből,
d)
a film Magyarországon fizikai adathordozón kiadott vagy online megjelent elektronikus, digitális és online
változatából, ha az
da)
lakossági kereskedelmi forgalomba került,
db)
50 darab feletti példányszámban zártkörű, reprezentatív terjesztésre került, vagy
dc)
egyéb, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá eső, az Mttv. 203. § 22. pont a)–c) alpontja
szerinti nyomtatott kiadvány kiegészítő része vagy melléklete,
e)
az online bemutatott, a)–c) pont szerinti film, valamint
f)
lakossági kereskedelmi forgalomba került diafilm és diakép.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti film fizikai adathordozón kiadott változatából egy példányt az MNFA átad
az OSZK számára.
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(3) Kötelespéldányt kell szolgáltatni az (1) bekezdésben meghatározott film minden bemutatott változatából, beleértve
a fizikai adathordozón megjelent, analóg, digitális, valamint az internetről letölthető változatot is, kivéve fizikai
adathordozó esetén a tárgyévi változatlan utánnyomást.
(4) Online bemutatás vagy forgalmazás esetén kötelespéldányt kell szolgáltatni, ha a film
a)
Magyarországon bejegyzett domainnév vagy magyarországi szolgáltató által külföldön bejegyzett
domainnév alatt jelent meg, és az magyar nyelvű vagy Magyarországgal kapcsolatos, kulturális, oktatási vagy
tudományos tartalmú,
b)
hazai költségvetési forrásból létrehozott vagy támogatott, határon túli hungarikum.
(5) Kötelespéldányt kell szolgáltatni, ha a film
a)
nyilvános hozzáférhetővé tételét az ügyészség vagy a bíróság – részben vagy egészben – felfüggesztette
vagy megtiltotta,
b)
a filmelőállító vagy a forgalmazó intézkedése alapján terjesztési korlátozás alá esik.
(6) Kötelespéldányként csak hibátlan, teljes, lejátszóeszközön megjeleníthető, megtekintést, további feldolgozást,
átmentést nem korlátozó, jogvédelmet biztosító műszaki intézkedést nem tartalmazó, archiválásra és
reprodukálásra alkalmas példány szolgáltatható.
(7) A szolgáltatandó anyagok körének a 17. § (2) bekezdése szerinti szabályait és azok változásait az MNFA saját
honlapján közzéteszi.
(8) A filmelőállító megállapodhat a filmgyártó vállalkozással, hogy a kötelespéldány szolgáltatásának kötelezettségét
a filmgyártó vállalkozás viseli.
(9) A kötelespéldány-szolgáltatás technikai részleteiről miniszteri jóváhagyást követően az MNFA útmutatót tesz közzé
a honlapján, amelyet a szolgáltatóknak figyelembe kell venniük.
17. §

(1) A Magyarországon előállított film (2) bekezdés szerint archiválandó anyagait a magyarországi bemutatót követő
8 héten belül kell a (2) bekezdés szerinti számban és formátumban együttesen szolgáltatni.
(2) Együttesen kell szolgáltatni
a)
a digitális konverzió alapját képező, legrészletesebb információtartalmú, végleges kellékeket, amelyek
tartalmazzák
aa)
a képfájlokat,
ab)
az eredeti, kevert és nemzetközi hangfájlokat,
ac)
az aa) és ab) alpont szerinti fájlokhoz illeszkedő feliratfájlokat,
ad)
az aa–ac) alpont szerinti fájlokra vonatkozó részletes írásbeli technikai dokumentációt,
ae)
az analóg filmes technológia alkalmazása esetén véglegesített eredeti kép- és hangnegatív,
dubpozitív, ennek hiányában teleprintkópiát,
b)
a teljes és végleges, vetítésre és bemutatásra alkalmas,
ba)
egy darab digitális,
bb)
két darab kutatásra alkalmas megtekintő,
bc)
celluloid alapú végtermék esetén egy darab végleges és hibátlan állapotú, az eredeti negatívról
készített pozitív
kópiát,
c)
a plakátot, filmszínházi plakátot és műsorfüzetet két nyomtatott és a nyomdai változattal megegyező egy
elektronikus példányát,
d)
egy darab forgatókönyvet, továbbá a forgatókönyv – a forgatás megkezdésekor érvényes – filmgyártás
során készült végleges nyelvi változatának egy-egy példányát, animációs filmalkotások esetén a képes
forgatókönyv egy példányát és a karaktertervek egy példányát,
e)
a dialóg listákat, továbbá a dialóg lista kópiagyártás során készült végleges nyelvi változatának egy-egy
példányát,
f)
a díszlettervek tervezési folyamat során létrejött tervének egy eredeti példányát,
g)
a látványtervek tervezési folyamat során létrejött tervének egy eredeti példányát,
h)
a jelmeztervek tervezési folyamat során létrejött tervének egy eredeti példányát,
i)
a diafilmek és diaképek négy eredeti példányát, valamint
j)
fényképtípusonként legalább tizenkettő darabot, különösen a forgatás során készült stand- és werk-, illetve
promóciós fotó egy-egy előhívott példányát.
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(3) A (2) bekezdés i) pontja szerinti diafilmek és diaképek közül az OSZK kettő példányra jogosult.
(4) A külföldön magyar koprodukciós részvétellel előállított, de Magyarországon forgalomba nem hozott film
(2) bekezdés szerinti archiválandó anyagait az MNFA által meghatározott és a honlapján közzétett vagy vele
egyeztetett formátumban az első bemutatót követő 8 héten belül kell szolgáltatni.
(5) A külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott film (2) bekezdés szerinti archiválandó anyagait
az MNFA által meghatározott, de legalább egy példányban és az MNFA által meghatározott és a honlapján közzétett
vagy vele egyeztetett formátumban – ha a forgalmazási szerződés másképp nem rendeli – a bemutatástól számított
2 éven belül, a határozott időre forgalomba hozott filmből a forgalmazási jog lejárta után 30 napon belül kell
szolgáltatni.
(6) A 16. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott film, valamint f ) pontjában meghatározott diafilm
kötelespéldányát a forgalomba hozataltól számított 30 napon belül kell szolgáltatni.
18. §

(1) A szolgáltató köteles a kötelespéldány-szolgáltatás tárgyát képező filmekről évente, az előállítás évét követő év
március 15. napjáig jelentést küldeni az MNFA-nak, amelynek tartalmaznia kell
a)
a szolgáltató nevét, címét,
b)
az adatszolgáltatásért felelős személy nevét,
c)
a film címét, műfaját, hosszát,
d)
a film nemzetközi azonosító számát,
e)
a film rendezőjét, forgatókönyvíróját, a dialógus szerzőjét, alapul szolgáló mű íróját és a kifejezetten a film
céljára készült zene szerzőjét,
f)
a film vége főcím szerinti évszámot,
g)
a filmelőállító és a forgalmazó nevét,
h)
a termék műszaki adatait, ideértve a forgatás, az utómunka és a forgalmazási kópia technikai adatait,
i)
filmelőállító országát, valamint
j)
a kötelespéldányként szolgáltatott példányszámot.
(2) Fizikai adathordozón vagy online megjelenő film esetében a jelentésnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl
tartalmaznia kell
a)
a kiadvány címét,
b)
a kiadványon közölt film eredeti címét, gyártási évét, gyártó országát, rendezőjét és műfaját,
c)
a kiadvány megjelenési formátumát,
d)
a kiadvány megjelenési példányszámát,
e)
amennyiben rendelkezik ilyen azonosítóval, a kiadvány nemzetközi azonosító számát, valamint
f)
a kiadás számát.
(3) Terjesztési korlátozás esetén a szolgáltató a korlátozás tényéről és tartalmáról a kötelespéldány szolgáltatásával
egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat.

19. §

(1) Filmek esetében az MNFA a Magyarországon gyártott vagy forgalmazott filmekhez tartozó magyar és nemzetközi
azonosító számokkal regisztrált filmek kódjának ellenőrzésével, valamint az éves szolgáltatói jelentések
összehasonlításával vizsgálja a kötelespéldány-szolgáltatás megfelelő teljesítését, ellenőrzi a szolgáltatott
darabszámot és a fizikai adathordozó minőségét, lejátszhatóságát.
(2) A hibás, nem teljes vagy e rendeletben meghatározottaktól eltérő, nem megjeleníthető, illetve védelemmel
ellátott példány szolgáltatása vagy a szolgáltatás elmulasztása esetén legfeljebb 30 napos határidő tűzésével
az MNFA felszólítja a szolgáltatót a szolgáltatás teljesítésére.
(3) A hibás vagy nem teljes példányt a szolgáltató köteles hibátlan példányra kicserélni vagy kiegészíteni.
(4) A szolgáltatni elmulasztott, illetve a (3) bekezdés alapján kicserélt vagy kiegészített kötelespéldányt a (2) bekezdés
szerinti felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell az MNFA részére személyesen vagy postai úton
szolgáltatni.
(5) Film esetében a kötelespéldány-szolgáltatás elmulasztása vagy nem a jogszabálynak megfelelő teljesítése esetén
a kötelespéldányra jogosult beszerezheti a kiadványt, vagy a kiadványról archiválás céljából, a szerzői jogról szóló
törvény szabályainak megfelelően másolatot készíthet. A kötelespéldányra jogosult a kötelespéldány pótlásával
kapcsolatosan felmerült költségeit a kötelespéldány-szolgáltatás kötelezettjére terhelheti.
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(1) A film kötelespéldányokat az MNFA archiválja, nyilvántartásba veszi, feltárja, tárolja, megőrzi.
(2) Az MNFA a film kötelespéldányt a fizikai adathordozó állagromlási idejének figyelembevételével, a várható
elhasználódás megelőzése érdekében szükség esetén felújítja.
(3) Ha az archivált kiadvány szerzői jogi jogosultja nem korlátozta, az MNFA a tárolt anyagokból kutatás céljára átadott
megtekintő példányt tesz helyben hozzáférhetővé.
(4) Az MNFA a filmre vonatkozó, hatósági vagy bírósági határozatban meghatározott korlátozásnak, illetve a terjesztési
korlátozásnak megfelelően kezelt kötelespéldány használatát a minősített adat kutatási szabályainak megfelelően
biztosítja.
(5) A nyilvánosan hozzáférhetővé tett kiadvány kötelespéldányának felhasználását utólag megtiltani vagy
korlátozni csak hatósági vagy bírósági határozat, valamint a szerzőnek a szerzői jogról szóló törvény szerinti,
a mű nyilvánosságra hozatalához adott engedélyt visszavonó vagy felhasználását megtiltó nyilatkozata alapján
lehet.

7. Záró rendelkezések
21. §		
Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.
22. §		
Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
1. mellékletében az 1653. nyilvántartási számú adatgyűjtésnél az „Országos Széchényi Könyvtár” szövegrész helyébe
a „Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár” szöveg lép.
23. §		
Hatályát veszti a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.)
Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelete
egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában és
(4h) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
a)
9. § (10) bekezdésében a „szerzi be, illetve állítja elő” szövegrész helyébe a „szerzi be vagy állítja elő az oktatási
nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1. melléklet IV. fejezetében meghatározott adattartalom
alapján” szöveg,
b)
12. § (11) bekezdésében az „„A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere” elnevezésű informatikai
rendszerben elektronikusan” szövegrész helyébe az „a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs
rendszerében elektronikusan” szöveg,
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c)

5661

37. § (1) bekezdés a) pontjában a „húsz perccel” szövegrész helyébe a „húsz perccel, a 35. § (3) bekezdésében
és a 40/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időt legfeljebb tíz perccel” szöveg

lép.
2. §		
Hatályát veszi az R1. 50. § (8) bekezdése.

2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Hivatal döntéseinek előkészítésében javaslattevőként közreműködik a Pedagógus-továbbképzési
Akkreditációs Testület.
(2) A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület kilenc tagból áll. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs
Testület tagjait az oktatásért felelős miniszter kéri fel, a megbízatás öt évre szól.”
4. §		
Az R2.
a)
7. § (1) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az Oktatási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdésében az „az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) mint közreműködő hatósághoz”
szövegrész helyébe az „a Hivatalhoz” szöveg,
c)
7. § (6) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
d)
7. § (6) bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,
e)
7. § (8) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
f)
7. § (10) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,
g)
9. §-át megelőző alcím címében az „irányítási” szövegrész helyébe a „közreműködői” szöveg,
h)
3. számú melléklet 3. pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
7. § (2a) bekezdése,
b)
7. § (7) bekezdése,
c)
7. § (12) bekezdése,
d)
9. § (3) és (5) bekezdése,
e)
18. § (5) bekezdésében az „és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész.

3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R3.) 43. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az óvodai foglalkozáson való kötelező részvételt elrendelő határozatnak, valamint a tankötelezettség kijelölt iskolában
való teljesítését elrendelő határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:)
„f ) az iskolai, óvodai fejlesztések javasolt heti óraszámát és a pedagógiai szakszolgálat keretében javasolt
szolgáltatásokat, továbbá annak megjelenítését, ha a gyermek a tankötelezettségét kizárólag egyéni
munkarendben teljesítheti,”
7. §

(1) Az R3.
a)
14. § (1) bekezdésében az „az Nkt. 44. § (5) és (7) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az oktatási
nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1. melléklet I. és II. alcímében”
szöveg,
b)
14. § (1) bekezdésében az „Nkt. 44. § (5) bekezdés a)–j) és m)–o) pontjában” szövegrész helyébe az „Onytv.
2. melléklet 1. pontjában” szöveg,
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c)
d)
e)
f)

16/I. alcím címében a „megállapításával összefüggő eljárási szabályok” szövegrész helyébe
a „megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggő eljárási szabályok” szöveg,
42. § (4) bekezdésében az „akinek” szövegrész helyébe az „amelynek” szöveg,
43. § (6) bekezdésében a „kirendelésére szakértőként” szövegrész helyébe a „kirendelésére diagnosztikai
kérdésekben szakértőként” szöveg,
44/H. § (2) bekezdésében az „az Nkt. 44/A. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Onytv. 2. melléklet
1.1. pont b) pontjában” szöveg

lép.
(2) Az R3.
a)
18. §-ában az „a magántanulói” szövegrész helyébe az „az egyéni munkarenddel rendelkező tanulói” szöveg,
b)
44/J. § (2) bekezdés g) pontjában a „magántanulók” szövegrész helyébe az „egyéni munkarenddel rendelkező
tanulók”, az „a magántanulóvá minősítése folyamatban van” szövegrész helyébe az „az egyéni munkarend
megállapítása folyamatban van” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
37/C. § (7) bekezdés a) és b) pontja,
b)
37/C. § (8) bekezdése,
c)
37/D. § (6) bekezdése,
d)
37/L. § (3) bekezdése,
e)
43. § (3) bekezdése.

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § n) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)
„n) a nemzetközi rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátására,”
(2) Az R4. 3. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)
„p) az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program végrehajtásában, valamint az egyéb hazai rendszeres és eseti
oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátásában való közreműködésre.”

10. §		
Az R4. 3. alcíme a következő 15/A. és 15/B. §-sal egészül ki:
„15/A. § A Hivatal ellátja az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.
15/B. § A Hivatal
a) ellátja a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos akkreditációs tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,
b) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a pedagógus-továbbképzéseket a jogszabályok által meghatározottak szerint,
ellátja a továbbképzési jegyzékkel kapcsolatos feladatokat,
c) ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület titkársági feladatait,
d) ellátja a pedagógus-továbbképzések szervezőinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.”
11. §		
Hatályát veszti az R4. 17. §-a.

5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ép. r.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus nyolc év, az osztatlan tanárképzésben végzett
pedagógus hét év szakmai gyakorlattal rendelkezik, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt.
A szakmai gyakorlat idejébe nem számít be a sikertelen minősítő vizsgát követő gyakornoki idő időtartama.
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Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett,
a minősítési eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvétel teljesítésének időpontját
a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában.”
13. §		
Az Ép. r. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:
„9/A. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei
21/A. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében
meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben
szerzett szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor
az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák,
foglalkozások számát össze kell adni.
(3) A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási
intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételek
mellett felsőfokú végzettséggel és a gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága
szerinti gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító,
konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettséggel rendelkezik.
(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanárképzés, szakgimnázium vezetésével
megbízható az is, aki a képzés szakirányának megfelelő mesterképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik.
(5) Többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott
feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek
bármelyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség.
21/B. § Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert
egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel,
legfeljebb egyszer két évre szóló intézményvezetői megbízás adható annak a személynek is, aki az intézményvezetői
megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg
vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Az e szakasz szerinti megbízás pályázat nélkül további
három évvel meghosszabbítható, ha az érintett az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői
szakképzettséget megszerezte.”
14. §		
Az Ép. r.
a)
2. § (1) bekezdésében a „két évnél” szövegrész helyébe a „két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett
pedagógus esetében egy évnél” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdésében a „munkaszerződésben két” szövegrész helyébe a „munkaszerződésben két, osztatlan
tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy” szöveg,
c)
2. § (2) bekezdésében az „A két” szövegrész helyébe az „Az egy vagy két” szöveg,
d)
2. § (3) bekezdésében a „szerinti két” szövegrész helyébe a „szerinti egy vagy két” szöveg,
e)
2. § (9) bekezdésében az „a vizsga napját” szövegrész helyébe az „a kétéves gyakornoki idő lejártát” szöveg,
f)
14/A. § (4) bekezdés c) pontjában az „az OH elutasító határozatának kiadását követő” szövegrész helyébe
az „a kérelem elutasítását követő” szöveg,
g)
17/A. § (8) bekezdésében a „fejlesztéssel és vizsgálattal” szövegrész helyébe a „fejlesztéssel és vizsgálattal –” szöveg,
h)
20. § (2) bekezdésében az „A minősítő” szövegrész helyébe az „Az OH által a 10/D. § (1)–(3) bekezdése szerint
létrehozott minősítő” szöveg,
i)
33. § (8) bekezdésében az „illetményének” szövegrész helyébe a „havi illetményének” szöveg
lép.
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(1) Hatályát veszti az Ép. r. 23. § (3)–(6) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Ép. r. 22. § (6) bekezdése.

6. Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 3–6. §, a 7. § (2) bekezdése, a 10. §, a 11. § és a 13. § 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 15. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 197/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelete
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (1) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás
során]
„d) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által – a szakszövetségnek a jelentkezési határidő napján
hatályos versenyszabályzatában meghatározottak szerint, a Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – szervezett
országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpontra,”
(jogosult.)
2. §		
Az R. 22. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az államtudományi képzési terület nem önköltséges alapképzési szakjaira jelentkezők közül maximális
pontszámmal (500 pont) sportösztöndíjasként kell figyelembe venni azokat, akik teljesítik a felsőoktatási intézmény
által a Tájékoztatóban meghatározott további felvételi, valamint sportteljesítménnyel kapcsolatos követelményeket.
A sportösztöndíjasként figyelembe vett hallgatók létszáma nem haladhatja meg az államtudományi képzési
területre az adott évben felvehető hallgatói létszámkeretet megállapító kormányhatározatban nem önköltséges
finanszírozási formára megadott felvehető hallgatói létszám 5%-át.
(3) A rendészeti ágazat szakembereinek felkészítése érdekében, továbbá a honvédtiszti életpályára történő
felkészítés, valamint a honvédelmi terület civil szakembereinek felkészítése érdekében meghirdetett alapképzési
szakokra jelentkezőknek a 22. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett a közigazgatási, rendészeti, katonai
és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és
elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös
feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és
tanulmányainak részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott különös felvételi feltételeknek is
meg kell felelnie.”
3. §		
Az R. a következő 54. §-sal egészül ki:
„54. § E rendeletnek a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
197/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (1) bekezdés d) pontját, valamint 22. § (2) és (3) bekezdését
első alkalommal a 2020. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni.”
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4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggő, valamint iparszabályozási szempontból történő
módosításáról
A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont
12.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 10. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (3) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az e rendelet hatálya alá tartozó
eljárásokban – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 25 nap.
(2) Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési
határidő 35 nap.”

2. Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai
uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek
teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi
aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló
102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet] 17. §-át megelőző alcím címe
helyébe a következő cím lép:
„A termékinformációs kapcsolattartó ponttal történő kapcsolattartás”
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3. §		
Hatályát veszti a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 17. §-a.

3. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
4. § (3) bekezdésében az „és legalább öt év közigazgatási gyakorlattal,” szövegrész helyébe az „és kiemelkedő
jogi vagy közgazdasági ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal,” szöveg,
b)
16. § (1) bekezdés a) pontjában az „1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja” szövegrész helyébe a „2013. évi
V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja” szöveg
lép.

4. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti berendezésekkel és
létesítményekkel kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos eljárásokban a Kormány piacfelügyeleti
hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöl ki.”
6. §		
A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet II. Fejezete a következő 4/A–4/J. alcímmel egészül ki:

„4/A. A játszótéri eszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok
6/D. § (1) Az olyan játszótéri eszköz vonatkozásában, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában
vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően,
a fogyasztóvédelmi hatóság állapítja meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e a játszótéri eszközök
biztonságosságáról szóló rendeletben meghatározott védelemmel egyenértékű védelem.
(2) A játszótéri eszköz időszakos ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv egy példányát a kijelölt szervezet
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala részére az ellenőrzést követő 15 napon belül köteles
megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltető részére átadni.
(3) Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat
30 napon belül bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott,
területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának a játszótéri
eszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet mellékletében meghatározott, a nyilvántartási adatlap
tartalmi követelményeinek megfelelő adattartalommal.

4/B. A gépekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok
6/E. § (1) Ha a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet
(a továbbiakban: R1.) hatálya alá tartozó CE megfelelőségi jelöléssel, gyártói megfelelőségi nyilatkozattal ellátott
gép a rendeltetésszerű használat során, az ésszerűen előre látható feltételek mellett veszélyeztetheti emberek
és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, a piacfelügyeleti hatóság elrendeli a már forgalomba
hozott gép forgalomból való kivonását, megtiltja annak forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, használatát,
jogosult elrendelni a termék visszahívását és megtett intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja az Európai
Bizottságot, megjelölve az intézkedés alapjául szolgáló következő okok valamelyikét:
a) az R1.-ben meghatározott, a gépek tervezésére és gyártására vonatkozó alapvető biztonsági és egészségvédelmi
követelményeknek való nem megfelelés,
b) a honosított harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazása vagy
c) a honosított harmonizált szabványok hiányosságai.
(2) A piacfelügyeleti hatóság a gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét kötelezi, hogy a terméket haladéktalanul
a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően alakítsa át, és a jogsértést szüntesse meg, ha
a) az R1. értelmében elhelyezett CE megfelelőségi jelölést olyan terméken helyezték el, amely nem tartozik
a miniszteri rendelet hatálya alá,
b) a CE megfelelőségi jelölés vagy a gyártói megfelelőségi nyilatkozat hiányzik, vagy
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c) a gépen a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető, vagy annak láthatóságát és olvashatóságát befolyásoló
jelölést helyeztek el.
(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítését követően a megfelelőség továbbra sem áll fenn,
a piacfelügyeleti hatóság a gépet a piacról kivonja, annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, használatát
megtiltja.
(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a honosított harmonizált szabványokban foglaltak nem
felelnek meg teljes mértékben az R1. mellékletében foglalt, a gépek tervezésére és gyártására vonatkozó alapvető
biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, köteles az ügyet haladéktalanul, indokolással ellátva az európai
szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 22. cikke szerint létrehozott bizottság elé terjeszteni.

4/C. A szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó
különös szabályok
6/F. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja vagy feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezések
biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R2.) hatálya
alá tartozó, megfelelőségi jelöléssel ellátott szállítható nyomástartó berendezés előírás szerint karbantartva és
rendeltetésszerűen használva veszélyeztetheti emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát,
akkor elvégzik a szállítható nyomástartó berendezés értékelését, amely kiterjed az R2.-ben megállapított
valamennyi követelményre.
(2) Ha az értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem
felel meg
a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi
19. törvényerejű rendelettel kihirdetett ADR Megállapodás mellékletei (a továbbiakban: ADR),
b) a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről
szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett COTIF Egyezmény C Függeléke (RID) Melléklete
(a továbbiakban: RID),
c) a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai
Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvénnyel kihirdetett ADN Megállapodáshoz csatolt
Szabályzat (a továbbiakban: ADN)
vonatkozó előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó
döntésében haladéktalanul felhívja a gazdasági szereplőt valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére,
hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól
függően és a kockázat jellegével arányosan – ésszerű határidőn belül kivonja a szállítható nyomástartó berendezést
a forgalomból vagy azt visszahívja. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről tájékoztatja a szállítható nyomástartó
berendezés megfelelőségét tanúsító bejelentett szervezetet.
(3) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést meghozni az általa a belső piacon
forgalmazott szállítható nyomástartó berendezés tekintetében.
(4) Ha az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a meghatározott határidőn
belül, a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelő átmeneti intézkedést a szállítható nyomástartó
berendezés magyar piacon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való
kivonása vagy visszahívása érdekében.
(5) A (4) bekezdés szerinti intézkedésről – megfelelő indokolással együtt – tájékoztatni kell az Európai Bizottságot és
a többi tagállamot.
(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatásnak az összes rendelkezésre álló adatot tartalmaznia kell, különösen a nem
megfelelő szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét,
a feltételezett meg nem felelés és a felmerülő kockázatok jellegét, a megtett intézkedések jellegét és időtartamát,
valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy
az előírások megsértése a következők valamelyike miatt következett-e be:
a) a szállítható nyomástartó berendezés meg nem felelése a személyek egészségével vagy biztonságával
kapcsolatos követelményeknek vagy a közérdek védelmére vonatkozóan az ADR, a RID és az ADN vonatkozó
előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek, vagy
b) az ADR, a RID és az ADN mellékleteiben hivatkozott honosított harmonizált szabványok vagy műszaki előírások
vagy az ADR, a RID és az ADN belföldi alkalmazását előíró jogszabályok követelményeinek elégtelensége.
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(7) Ha a piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár
egy szállítható nyomástartó berendezés megfelel az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az R2.-ben
megállapított követelményeknek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára,
illetve az anyagi javakra, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági
szereplőt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az érintett szállítható
nyomástartó berendezés a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, illetve hogy – az előírásoknak
és a veszély mértékének megfelelően – ésszerű határidőn belül kivonják a szállítható nyomástartó berendezést
a forgalomból vagy visszahívják azt.
(8) A (7) bekezdésben foglalt esetben a gazdasági szereplő biztosítja, hogy kiigazító intézkedést hoznak az összes
olyan érintett szállítható nyomástartó berendezés tekintetében, amelyeket forgalmaz.
(9) A (7) bekezdésben foglalt esetben a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot
és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a meg nem
felelő szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és
értékesítési láncát, a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát.
(10) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy
a) a szállítható nyomástartó berendezésen a megfelelőségi jelölést
aa) nem az R2.-ben foglaltaknak megfelelően tüntették fel, vagy
ab) nem tüntették fel,
b) az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek nem megfelelő
szállítható nyomástartó berendezésen tüntették fel a megfelelőségi jelölést, vagy
c) a műszaki dokumentáció nem elérhető, vagy hiányos,
kötelezi az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és a szállítható nyomástartó berendezés
megfelelőségének biztosítására.
(11) Ha a jelölést jogosulatlanul feltüntető érintett gazdasági szereplő határidőben nem tesz eleget a kötelezésnek,
a piacfelügyeleti hatóság megtiltja vagy korlátozza a szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát,
szállítását, üzembe helyezését vagy használatát, illetve intézkedik a visszahívás, vagy a forgalomból történő kivonás
iránt.

4/D. A gyermekjátékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok
6/G. § (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi a gyermekjátékok biztonságáról szóló miniszteri rendeletben
(a továbbiakban: R3.) meghatározott követelmények betartását.
(2) Ha a piacfelügyeleti hatóság feltételezi, hogy a játék veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét
vagy anyagi javak biztonságát, piacfelügyeleti eljárást folytat le.
(3) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.
(4) Ha a piacfelügyeleti eljárás során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a játék nem felel meg az R3.-ban
megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja a gazdasági
szereplőt valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről
tájékoztatja azt a bejelentett szervezetet, amely a játék EK-típusvizsgálatát végezte.
(5) Ha a gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóság 30 napon
belül a hiányosság jellegéből adódó veszélytől és a kockázat mértékétől függően megtiltja vagy korlátozza a játék
forgalmazását, kivonja a játékot a forgalomból, vagy azt visszahívja.
(6) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a játékon
a) a megfelelőségi jelölést nem az R3.-ban meghatározottaknak megfelelően tüntették fel,
b) a megfelelőségi jelet nem tüntették fel,
c) az EK-megfelelőségi nyilatkozatot nem vagy nem megfelelően készítették el,
d) a műszaki dokumentáció nem elérhető vagy hiányos,
kötelezi az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és a játék megfelelőségének biztosítására.
(7) A piacfelügyeleti hatóság mindaddig jogosult a szükséges intézkedéseket fenntartani és a forgalomba hozatalt
megtiltani, amíg a játék nem felel meg az R3. követelményeinek.
(8) A piacfelügyeleti hatóság a (4)–(6) bekezdés szerinti intézkedéséről értesíti az Európai Bizottságot, valamint
a többi tagállamot, megjelölve döntésének indokait, különösen, ha a követelményeknek való nem megfelelés oka
a) az adott játékra vonatkozó rendelkezések be nem tartása,
b) a honosított harmonizált szabvány hiányossága.
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(9) A (8) bekezdés szerinti értesítésben a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot,
különösen a nem megfelelő játék azonosításához szükséges adatokat, a játék származási helyét, a feltételezett
meg nem felelés és a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát, valamint
az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.
(10) A (4)–(6) bekezdés alapján hozott végleges és az Európai Bizottsággal közölt határozatokat a piacfelügyeleti
hatóság honlapján közzéteszi.
(11) A piacfelügyeleti hatóság 2024. július 20-ig, azután ötévente jelentést küld az Európai Bizottságnak a játékok
biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban:
2009/48/EK irányelv) alkalmazásáról.
(12) A jelentésnek tartalmaznia kell a játékok biztonságával kapcsolatos helyzet értékelését, a 2009/48/EK irányelv
végrehajtásának hatékonyságáról készített értékelést, valamint a végzett piacfelügyeleti tevékenységek
bemutatását.
(13) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a játék nem felel meg az R3.-ban meghatározott
követelményeknek, utasítja a bejelentett szervezetet a játékra általa kiadott EK-típusvizsgálati bizonyítvány
visszavonására.
(14) A piacfelügyeleti hatóság szükség esetén, különösen a gyártási folyamatok módosítása, illetve a játék
nyersanyagainak vagy összetevőinek megváltozása esetén utasíthatja a bejelentett szervezetet az EK-típusvizsgálati
bizonyítvány felülvizsgálatára.
(15) Ha a piacfelügyeleti hatóság véleménye alapján a Magyar Szabványügyi Testület törvényességi felügyeletét
ellátó miniszter úgy ítéli meg, hogy egy megfelelést biztosító honosított harmonizált szabvány nem felel meg
maradéktalanul az R3.-ban meghatározott rendelkezéseknek, ezt indokolással ellátva az 1025/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikke szerint létrehozott bizottság elé terjeszti.
(16) A műszaki dokumentáció vagy annak egy része gyártótól történő kérelmezésekor a piacfelügyeleti hatóság
30 napos határidőt szabhat meg.
(17) Ha a gyártó nem tartja be az R3.-ban meghatározott kötelezettségeket, és az veszélyeztetheti a felhasználók
egészségét, a piacfelügyeleti hatóság kötelezi arra, hogy meghatározott időn belül a honosított harmonizált
szabványok és az alapvető biztonsági követelmények betartásának ellenőrzése érdekében saját költségen
vizsgálatot végeztessen a bejelentett szervezettel.

4/E. A nem automatikus működésű mérlegekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó
különös szabályok
6/H. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság feltételezése alapján a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R4.) hatálya alá
tartozó, nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent a közérdek védelmére, akkor elvégzi az érintett nem
automatikus működésű mérlegnek az R4.-ben meghatározott követelményekre vonatkozó értékelését.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a nem
automatikus működésű mérleg nem felel meg az R4.-ben megállapított követelményeknek, figyelmeztetést
tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően
a kockázat jellegével arányosan ésszerű időn belül
a) tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket annak érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérleg
megfeleljen a követelményeknek vagy
b) vonja ki a nem automatikus működésű mérleget a forgalomból vagy
c) hívja vissza azt.
(3) A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltakról tájékoztatja az R4. tekintetében bejelentett szervezetet.
(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország
területére, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról
az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.
(5) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő kiigazító intézkedést meghoz az európai uniós piacon
általa forgalmazott, érintett, nem automatikus működésű mérleg tekintetében.
(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdésben
meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz
a nemzeti piacon forgalmazott nem automatikus működésű mérleg betiltására vagy korlátozására, piaci
forgalomból történő kivonására vagy visszahívására.
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(7) A piacfelügyeleti hatóság a (6) bekezdésben foglalt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai
Bizottságot és a többi tagállamot.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen
a nem megfelelő nem automatikus működésű mérleg azonosításához szükséges adatokat, a nem automatikus
működésű mérleg származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét,
a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott
érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:
a) a nem automatikus működésű mérleg a közérdek védelmének az R4. hatálya alá tartozó szempontjait tekintve
nem felel meg, vagy
b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok vagy normatív dokumentumok hiányosak.
(9) Ha a (2) bekezdésben rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a piacfelügyeleti hatóság
valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés
ellentétes az európai uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés
visszavonásáról.
(10) Ha a nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság
meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a nem megfelelő nem automatikus működésű mérleget kivonja
piacáról, és erről tájékoztatja az Európai Bizottságot.
6/I. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/H. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja,
hogy bár a nem automatikus működésű mérleg megfelel az R4.-nek, azonban mégis kockázatot jelent a közérdek
védelme szempontjából, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt,
hogy előírásának megfelelően vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett
nem automatikus működésű mérleg a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot vagy vonja ki a nem
automatikus működésű mérleget a forgalomból vagy hívja vissza azt.
(2) A piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.
A tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett
nem automatikus működésű mérleg azonosításához szükséges adatokat, a nem automatikus működésű mérleg
származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések
jellegét és időtartamát.
(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság – a 6/H. § sérelme nélkül – megállapítja, hogy
a) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést a termékek forgalmazása tekintetében
az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet)
30. cikkét vagy az R4.-ben foglalt rendelkezéseket megsértve tüntették fel,
b) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem tüntették fel,
c) az R4.-ben meghatározott feliratokat nem megfelelően tüntették fel,
d) a bejelentett szervezet azonosító számát – ha ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban –
az R4.-ben foglalt rendelkezéseket megsértve nem megfelelően tüntették fel,
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el,
f ) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,
g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,
h) az R4. alapján a nem automatikus működésű mérlegeken feltüntetendő információt egyáltalán nem, hamisan
vagy hiányosan tüntették fel, vagy
i) az R4.-ben előírt egyéb követelmény nem teljesül,
figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy pótolja a hiányosságot.
(4) Ha a megfelelés (3) bekezdésben meghatározott hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság minden
intézkedést megtesz a forgalmazott, nem automatikus működésű mérleg korlátozására, betiltására, gondoskodik
visszahívásáról vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.

4/F. A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékekkel
kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok
6/J. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóságnak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezi, hogy
a villamossági termék veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát,
valamint a villamossági termék használata kárt okozhat, akkor a terméken elvégzi az értékelést a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről
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és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R5.) megállapított
valamennyi vonatkozó követelmény tekintetében. Az érintett gazdasági szereplők kötelesek e célból
együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint a megfelelőség-értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy
a villamossági termék nem felel meg az R5.-ben megállapított követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó
döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat
jellegével arányosan, az általa megadott határidőn belül tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket.
(3) Ha a termék kockázata olyan mértékű, hogy a piacfelügyeleti hatóság azonnali intézkedését igényli, akkor
a gazdasági szereplő felhívása nélkül a piacfelügyeleti hatóság meghozza a megfelelő átmeneti intézkedést.
(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország
területére, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról
az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.
(5) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden szükséges kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa
forgalmazott, érintett villamossági termék tekintetében.
(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a szükséges kiigazító intézkedéseket a piacfelügyeleti hatóság
által meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden szükséges átmeneti intézkedést meghoz.
A piacfelügyeleti hatóság ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi
tagállamot.
(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot,
különösen a nem megfelelő villamossági termék azonosításához szükséges adatokat, a villamossági termék
származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott
piacfelügyeleti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket.
A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:
a) a villamossági termék nem felel meg az R5.-ben meghatározott biztonsági követelményeknek, vagy
b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, az R5. szerinti harmonizált szabványok, nemzetközi szabványok vagy
nemzeti szabványok hiányossággal bírnak.
(8) E § értelmében más tagállam által kezdeményezett intézkedés esetén a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul
tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az e vonatkozásban elfogadott átmeneti intézkedéseiről
és azokról a további információkról, amelyek az érintett termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak,
valamint – ha nem ért egyet a más tagállam által kezdeményezett intézkedéssel – a kifogásairól. Ha az Európai
Bizottság elfogadja a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak nincs a továbbiakban
intézkedési kötelezettsége. Ha az Európai Bizottság nem fogadja el a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor
a piacfelügyeleti hatóság az Európai Bizottsággal történő egyeztetés eredményétől függően meghozza a szükséges
intézkedéseket.
(9) Ha a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és
az Európai Bizottság sem emel kifogást a piacfelügyeleti hatóság által hozott átmeneti intézkedéssel szemben,
az átmeneti intézkedés végleges intézkedésként is elrendelhető.
(10) A végleges intézkedés elrendelése esetén az érintett termékkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság
gondoskodik a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, különösen a termék visszavonásáról.
6/K. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/J. § (1) bekezdése szerinti megfelelőség-értékelés elvégzését
követően megállapítja, hogy a villamossági termék ugyan megfelel az R5. szerinti előírásoknak, azonban mégis
veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, valamint a villamossági
termék használata kárt okozhat, figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt,
hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott határidőn belül tegyen megfelelő
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett villamossági termék ne jelentsen kockázatot, vagy
vonja ki a villamossági terméket a forgalomból.
(2) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa
forgalmazott összes érintett termék tekintetében.
(3) A piacfelügyeleti hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja
az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadja az összes rendelkezésre álló adatot,
különösen az érintett berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és ellátási
láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.
(4) A piacfelügyeleti hatóság – az (1)–(3) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül – a megfelelés hiányának
megszüntetésére szólítja fel a gazdasági szereplőt az alábbi hiányok valamelyikének fennállása esetén:
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a) a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése sérti a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét,
b) a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésének hiánya,
c) az EU-megfelelőségi nyilatkozat hiánya,
d) helytelen az EU-megfelelőségi nyilatkozat,
e) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,
f ) a gyártó vagy az importőr nevét és elérhetőségét egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel,
g) az R5. által a gyártó vagy az importőr kötelezettségei tekintetében előírt, bármely egyéb adminisztratív
követelmény nem teljesül.

4/G. A felvonókkal és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekkel kapcsolatos piacfelügyeleti
tevékenységre vonatkozó különös szabályok
6/L. § (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések
biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R6.)
meghatározott követelmények betartását.
(2) Ha a piacfelügyeleti hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján feltételezi, hogy a felvonó vagy felvonókhoz
készült biztonsági berendezés veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak
biztonságát, piacfelügyeleti eljárást folytat le.
(3) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.
(4) Ha a piacfelügyeleti eljárás során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a felvonó nem felel meg
az R6.-ban megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja a felvonószerelő
vállalkozást valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére.
(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg
az R6.-ban megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett
gazdasági szereplőt valamennyi szükséges, megfelelő kiigazító intézkedés megtételére.
(6) A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról a felvonó vagy
felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.
(7) Ha a felvonószerelő vállalkozás nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket 30 napon belül,
a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz az érintett felvonó forgalomba
hozatalának vagy használatának korlátozására vagy visszahívására.
(8) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket 30 napon belül,
a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a forgalmazott, felvonókhoz készült
biztonsági berendezés forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, annak forgalomból történő kivonására,
vagy visszahívására.
(9) A piacfelügyeleti hatóság értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot a vizsgálata eredményeiről és
azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.
(10) A (9) bekezdés szerinti értesítésében a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot,
különösen a nem megfelelő felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához szükséges
adatokat, a készülék származási helyét, a megfelelés állítólagos hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét,
a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplők által felhozott
szempontokat. A piacfelügyeleti hatóság jelzi továbbá, ha a megfelelés hiánya a következők miatt következett be:
a) a felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg az R6. alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeinek vagy
b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok hiányosak.
6/M. § (1) Ha a 6/L. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően a piacfelügyeleti hatóság
valamelyik intézkedésével szemben emelt kifogás alapján az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti
intézkedés ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés
visszavonásáról.
(2) Ha a felvonókhoz készült biztonsági berendezésre vonatkozó nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése
alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása
érdekében, hogy a nem megfelelő, felvonókhoz készült biztonsági berendezést kivonja a forgalomból.
(3) A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja
az Európai Bizottságot.
(4) Ha a 6/L. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés az Európai Bizottság döntése
alapján indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság visszavonja azt.
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(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/L. § (2)–(5) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy
bár a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel az R6.-nak, azonban mégis kockázatot jelent az emberi
életre, egészségre vagy anyagi javak biztonságára, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett
gazdasági szereplőt a megfelelő intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy az érintett,
felvonókhoz készült biztonsági berendezés a forgalomba hozatalkor ne jelentsen kockázatot, és hogy egy általa
meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül kivonja azt a forgalomból.
(6) A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról az általa forgalomba
hozott vagy forgalmazott, szóban forgó felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.
(7) A piacfelügyeleti hatóság az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja
az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot,
különösen az érintett felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához szükséges adatokat,
a készülék származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti
intézkedések jellegét és időtartamát.
(8) A piacfelügyeleti hatóság – a 6/L. §-ban foglaltak sérelme nélkül – figyelmeztetést tartalmazó döntésében
felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy szüntesse meg a megfelelés következők szerinti hiányát:
a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R6.-ban foglaltakat megsértve tüntették fel,
b) a CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel,
c) a bejelentett szervezet azonosító számát az R6.-ban foglaltakat megsértve helyezték el, vagy mellőzték annak
feltüntetését,
d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el,
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,
f ) az R6.-ban meghatározott műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,
g) a felvonószerelő vállalkozás, a gyártó vagy az importőr nevét, bejegyzett cégnevét vagy bejegyzett védjegyét, és
székhelyét vagy telephelyét, értesítési címét nem tüntették fel az R6.-ban foglaltaknak megfelelően,
h) a felvonó vagy a felvonóhoz készült biztonsági berendezés azonosítását lehetővé tévő információt nem tüntették
fel az R6.-ban foglaltaknak megfelelően,
i) az felvonóhoz vagy a felvonóhoz készült biztonsági berendezéshez nem mellékelték a R6.-ban meghatározott
dokumentumokat, vagy e dokumentumok nem felelnek meg az alkalmazandó követelményeknek.
(9) Ha a megfelelés (8) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság
a) a felvonó esetében
aa) a használatot korlátozza,
ab) a forgalmazást tiltja, vagy
ac) visszahívja a felvonót,
b) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés esetében
ba) a forgalmazást korlátozza,
bb) a forgalmazást megtiltja,
bc) visszahívja a biztonsági berendezést, vagy
bd) kivonja a biztonsági berendezést a forgalomból.
(10) A piacfelügyeleti hatóság a (9) bekezdés szerinti intézkedések elrendelésénél figyelembe veszi az eset
összes körülményét, különösen a meg nem felelés súlyosságát, a vagyonbiztonság fenyegetettségét, valamint
a felhasználók biztonsága veszélyeztetésének körülményeit.

4/H. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezésekkel és
védelmi rendszerekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok
6/N. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság okkal feltételezi, hogy a termék kockázatot jelent az emberek és állatok
életére, egészségére vagy anyagi javak biztonságára, akkor a terméken elvégzi az értékelést a potenciálisan
robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és
tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R7.) megállapított valamennyi vonatkozó követelmény
tekintetében. Az érintett gazdasági szereplő e célból együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a termék nem felel
meg az R7.-ben megállapított követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó döntésében – a kockázat jellegével
arányosan – haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy – a megadott határidőn belül, a hatóság
által meghatározott feltételek szerint – szüntesse meg a jogsértést, vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket,
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hogy a termék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza
azt.
(3) Ha a termék kockázata olyan mértékű, hogy a piacfelügyeleti hatóság azonnali vagy gyors intézkedését igényli,
akkor a gazdasági szereplő felhívása nélkül a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelő átmeneti
intézkedést. A piacfelügyeleti hatóság ennek megfelelően tájékoztatja az illetékes bejelentett szervezetet.
(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország
területére, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról
az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólította a gazdasági szereplőt.
(5) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa
forgalmazott összes érintett termék tekintetében.
(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdésben említett
határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelő intézkedést. A piacfelügyeleti hatóság
ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre
álló adatot, különösen a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét,
a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és
időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, ha
a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett be:
a) a termék nem tesz eleget az R7.-ben meghatározott, az emberek egészségével és biztonságával, és a vagyon
védelmével kapcsolatos követelményeknek, vagy
b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó R7.-ben említett harmonizált szabványok hiányosságai.
(8) Más tagállam által kezdeményezett intézkedés esetén a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja
az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az e vonatkozásban elfogadott átmeneti intézkedéseiről és azokról
a további információkról, amelyek az érintett termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint
– ha nem ért egyet a más tagállam által kezdeményezett intézkedéssel – a kifogásaikról. Ha az Európai Bizottság
elfogadja a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak nincs a továbbiakban intézkedési
kötelezettsége. Ha az Európai Bizottság nem fogadja el a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti
hatóság az Európai Bizottsággal történő egyeztetés eredményétől függően meghozza a szükséges intézkedéseket.
(9) Ha a (6) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és
az Európai Bizottság sem emel kifogást a piacfelügyeleti hatóság által hozott elfogadott átmeneti intézkedéssel
szemben, az elfogadott átmeneti intézkedés végleges intézkedésként alkalmazandó.
(10) A végleges intézkedés elrendelése esetén az érintett termékkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság
gondoskodik a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, különösen a termék visszavonásáról
a piacról.
6/O. § (1) Ha a 6/N. § (5) és (6) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek
a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy
a piacfelügyeleti hatóság intézkedése ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik
az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.
(2) Ha a piacfelügyeleti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság
intézkedik a termék forgalomból kivonásáról.
(3) A piacfelügyeleti hatóság a termék forgalomból kivonásáról haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.
(4) Ha a 6/N. § (6) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján
indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul visszavonja azt.
(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/N. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy
bár a termék megfelel az R7.-nek, azonban mégis kockázatot jelent az emberek és állatok életére, egészségére vagy
anyagi javak biztonságára, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében – a kockázat jellegével arányosan – felhívja
az érintett gazdasági szereplőt, hogy – előírásának megfelelően, a megadott határidőn belül – tegyen megfelelő
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen
kockázatot, vagy vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.
(6) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa
forgalmazott összes érintett termék tekintetében.
(7) A piacfelügyeleti hatóság az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja
az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A piacfelügyeleti hatóság tájékoztatásában megadja az összes
rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 137. szám

5675

származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott intézkedések jellegét és
időtartamát.
(8) A piacfelügyeleti hatóság – a 6/N. §-ban foglaltak sérelme nélkül – figyelmeztetést tartalmazó döntésében
határidő megjelölésével felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy szüntesse meg a hiányosságot, ha
megállapítja:
a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R7. 15. §-ában foglaltakat megsértve
tüntették fel,
b) a szükséges CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel,
c) a robbanás elleni védelemnek az R7.-ben megjelölt megkülönböztető jelét, az alkalmazási csoport és kategória
jelét és az egyéb jelöléseket, valamint információkat az R7.-ben foglaltak megsértésével tüntették fel, vagy nem
tüntették fel,
d) a bejelentett szervezet azonosító számát – ha ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban –
az R7.-ben foglaltakat megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel,
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a megfelelőségi nyilatkozatot nem csatolták a termékhez,
f ) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a szükséges megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,
g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,
h) az R7.-ben említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel, vagy
i) az R7. által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.
(9) A piacfelügyeleti hatóság az intézkedések meghozatalát megelőzően figyelembe veszi az eset összes
körülményét, különösen a meg nem felelés súlyosságát, a vagyonbiztonságot, valamint a felhasználók biztonsága
veszélyeztetésének körülményeit.

4/I. A mérőeszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok
6/P. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság tényszerű adatok alapján feltételezi, hogy a mérőműszer használata
kockázatot jelent a közérdek védelmére nézve, akkor elvégzi az érintett mérőműszernek a mérőeszközökre
vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R8.) meghatározott követelmények
szerinti értékelését.
(2) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.
(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a mérőműszer nem felel meg az R8.-ban megállapított
követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja a gazdasági szereplőt, hogy
tegye meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről tájékoztatja a bejelentett
szervezetet.
(4) Ha a gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóság harminc
napon belül megtiltja vagy korlátozza a mérőműszer forgalmazását, kivonja a mérőműszert a forgalomból, vagy
visszahívja azt.
(5) A piacfelügyeleti hatóság a (4) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Európai
Bizottságot és a többi tagállamot.
(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot,
különösen a nem megfelelő mérőműszer azonosításához szükséges adatokat, a mérőműszer származási helyét,
a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott piacfelügyeleti intézkedés
jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.
(7) Ha a (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a piacfelügyeleti hatóság
valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés
ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.
(8) Ha a nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság
meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a nem megfelelő mérőműszert kivonja a forgalomból és erről
tájékoztatja az Európai Bizottságot.
6/Q. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/P. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja,
hogy bár a mérőműszer megfelel az R8.-nak, azonban mégis kockázatot jelent a közérdek védelme szempontjából,
akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy – előírásának
megfelelően, a kockázat jellegével arányosan, ésszerű időn belül – vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak
biztosítása érdekében, hogy az érintett mérőműszer a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy
vonja ki a mérőműszert a forgalomból, vagy hívja vissza azt.
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(2) A piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.
A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett mérőműszer azonosításához
szükséges adatokat, a mérőműszer származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint
a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.
(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság – 6/P. §-ban foglaltak sérelme nélkül – a következő megállapítások egyikére
jut, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy vessen véget
a hiányosságnak:
a) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy
az R8.-ban foglaltakat megsértve tüntették fel,
b) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem tüntették fel,
c) a bejelentett szervezet azonosító számát – ha ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban –
az R8.-ban foglaltakat megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel,
d) a mérőműszert nem látták el az EU-megfelelőségi nyilatkozattal,
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,
f ) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,
g) az R8.-ban említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel,
h) az R8. által előírt bármely, egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.
(4) Ha a megfelelés (3) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő
intézkedést megtesz a forgalmazott mérőműszer korlátozására vagy betiltására, vagy gondoskodik visszahívásáról
vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.

4/J. A nyomástartó berendezésekkel és rendszerekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre
vonatkozó különös szabályok
6/R. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóságnak megalapozott indoka van azt feltételezni, hogy a nyomástartó
berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendelet
(a továbbiakban: R9.) hatálya alá tartozó termék kockázatot jelent az emberek és állatok életére, egészségére vagy
anyagi javak biztonságára, akkor elvégzi a termék értékelését, amely kiterjed az R9.-ben meghatározott összes
követelménynek való megfelelőségre. Az érintett gazdasági szereplők e célból együttműködnek a piacfelügyeleti
hatósággal.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a termék nem felel meg
az R9.-ben megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja
az érintett gazdasági szereplőt a kiigazító intézkedések megtételére, vagy arra, hogy – egy a piacfelügyeleti hatóság
által meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül – vonja ki a terméket a forgalomból, vagy
hívja vissza azt.
(3) A piacfelügyeleti hatóság tájékoztatja az illetékes bejelentett szervezetet a meghozott forgalmazási tilalomról,
illetve korlátozó intézkedésről.
(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a megfelelés hiánya nem csak Magyarország területére
korlátozódik, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat az értékelés eredményeiről és azokról
az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.
(5) A gazdasági szereplő az általa az Európai Unió piacain forgalmazott valamennyi érintett termék vonatkozásában
köteles biztosítani valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételét.
(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdés szerinti
határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a termék forgalomba
hozatalának, forgalmazásának vagy használatának korlátozására vagy visszahívására.
(7) A piacfelügyeleti hatóság a (6) bekezdés szerinti intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai
Bizottságot és a tagállamokat.
(8) A (7) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot,
különösen a nem megfelelő berendezés vagy rendszer azonosításához szükséges adatokat, a berendezés vagy
rendszer származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott
nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket.
A piacfelügyeleti hatóság jelzi, hogy az előírások megsértése a következő pontok egyike miatt következett-e be:
a) a termék nem felel meg az R9.-ben meghatározott, a személyek egészségével és biztonságával, illetve
a háziállatok és vagyontárgyak biztonságával kapcsolatos követelményeknek, vagy
b) hiányosak a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok.
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(9) Ha az e § szerinti eljárást más tagállam kezdeményezte, a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja
az Európai Bizottságot és a tagállamokat az elfogadott intézkedésekről és azokról a további információkról, amelyek
az érintett berendezés vagy rendszer megfelelésének hiányáról a rendelkezésére állnak, valamint – ha nem ért egyet
az elfogadott nemzeti intézkedéssel – a kifogásairól.
(10) Ha a (7) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és
az Európai Bizottság sem emel kifogást az átmeneti intézkedéssel szemben, a piacfelügyeleti hatóság intézkedése
indokoltnak tekintendő.
6/S. § (1) Ha a 6/R. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően valamely tagállam
hatósága kifogást emel a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság
úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik
az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.
(2) Ha a termékre vonatkozó nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor
a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem
megfelelő termék forgalomba hozatalát, forgalmazását vagy használatát korlátozza vagy megtiltsa, vagy visszahívja
a terméket.
(3) A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja
az Európai Bizottságot.
(4) Ha a 6/R. § (6) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján
indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság visszavonja azt.
(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/R. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy
bár a termék megfelel az R9.-nek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára,
vagy a háziállatok, vagyontárgyak biztonságára, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett
gazdasági szereplőt valamennyi megfelelő intézkedés meghozatalára.
(6) Az intézkedés célja annak biztosítása, hogy a termék a forgalomba hozatalkor ne jelentsen kockázatot, illetve,
hogy a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül
visszahívja a terméket, illetve korlátozza vagy megtiltsa a forgalomba hozatalt, a forgalmazást vagy a használatot.
(7) A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról az általa forgalomba
hozott vagy forgalmazott termék tekintetében.
(8) A piacfelügyeleti hatóság az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja
az Európai Bizottságot és a tagállamokat. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot,
különösen a termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét és értékesítési láncát,
a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát.
(9) A 6/R. §-ban foglaltakkal összhangban a piacfelügyeleti hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja
az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegyen kiigazító intézkedéseket a következő esetekben:
a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R9.-ben foglaltakat megsértve tüntették fel,
b) a CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel,
c) a bejelentett szervezet azonosító számát az R9.-ben foglaltakat megsértve helyezték el, vagy nem tüntették fel,
d) az R9. szerinti jelöléseket és címkézéseket nem tüntették fel, vagy a miniszteri rendeletben foglaltakat megsértve
tüntették fel,
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el,
f ) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,
g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,
h) a gyártó vagy az importőr nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, illetve címét nem,
hamisan vagy hiányosan tüntették fel,
i) az R9.-ben előírt, bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.
(10) Ha a megfelelés (9) bekezdés szerinti hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő
intézkedést megtesz a termék használatának korlátozására vagy megtiltására, vagy a termék visszahívására,
a forgalmazásának korlátozására vagy megtiltására, vagy biztosítja visszahívását vagy forgalomból történő
kivonását.
(11) A piacfelügyeleti hatóság meghoz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a terméket csak
akkor lehessen forgalmazni és üzembe helyezni, ha megfelelő telepítés és karbantartás, valamint rendeltetésszerű
használat esetén megfelel az R9. követelményeinek.
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(12) Az R9. hatálya alá tartozó, de a követelményeinek meg nem felelő termék bemutatását a piacfelügyeleti
hatóság engedélyezi ipari vásár, kiállítás, bemutató vagy más hasonló célú rendezvény (a továbbiakban:
bemutató) alkalmával, ha mindaddig jól láthatóan feltüntetik a termék nem-megfelelőségét és forgalmazásra való
alkalmatlanságát, ameddig a gyártó vagy az Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselője a termék
előírásoknak megfelelő állapotát nem biztosítja. Bemutató alkalmával meg kell tenni a piacfelügyeleti hatóság által
előírt követelményeknek megfelelő intézkedéseket a személyi biztonság védelmére.
(13) Ha a piacfelügyeleti hatóság meggyőződik arról, hogy az R9. hatálya alá tartozó, megfelelőségi jelöléssel ellátott
termék előírás szerint karbantartva és rendeltetésszerűen használva veszélyeztetheti személyek vagy anyagi javak
biztonságát, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a termék forgalomból történő kivonására, megtiltani
a forgalomba hozatalt, szállítást, üzembe helyezést vagy használatot, vagy korlátozni a szabad forgalmazást.
(14) A termék nem megfelelő, ha
a) nem teljesülnek az R9.-nek az adott termékre vonatkozó követelményei,
b) az R9.-ben hivatkozott szabványok alkalmazása hibás,
c) az R9.-ben hivatkozott szabványok hibásak,
d) nem megfelelő az R9. szerinti – nyomástartó termékek anyagára vonatkozó – európai anyagjóváhagyás.
(15) Ha a nem megfelelő terméken alkalmazták a megfelelőségi jelölést, a piacfelügyeleti hatóság az R9. szerinti
intézkedéseket köteles megtenni a jelölést alkalmazó gyártóval vagy meghatalmazott képviselőjével szemben, és
intézkedéseiről az R9. szerint tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot és a tagállamokat.”
7. §		
A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet
1. a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
2. a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
3. a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és
az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 16-i 2010/35/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
4. az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2014. február 26-i 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
5. a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
6. a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i
2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
7. a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
8. a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó
tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
9. a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/35/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
10. a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(4) Ez a rendelet a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
I. melléklet R4. fejezetével összhangban álló szabályozást tartalmaz.”
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5. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. építésügyi hatóság: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró
hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében kijelölt hatóság;”
9. §		
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § 7. pontjában a „távhőszolgáltatásról szóló” szövegrész helyébe
a „távhővezeték-hálózat, valamint a távhőszolgáltatásról szóló” szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti a 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 1. §-ában az „engedélyezési” szövegrész.

6. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása
11. §

(1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt,
– az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a létesítést, a használatbavételt, a veszélytelenítés utáni ismételt
üzemeltetést, az áthelyezést, a berendezés e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó
átalakítását első fokon a Hatóság, másodfokon országos illetékességgel a Kormányhivatal engedélyezi műszaki
biztonsági hatósági eljárásban. Az üzemeltetőnek a kérelemhez – annak tárgyától függően – a 2. melléklet I. vagy
II. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia.”
(2) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint
a § a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére az (5) bekezdésben hivatkozott berendezések
létesítését, áthelyezését, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását,
használatbavételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és bontását. Az üzemeltetőnek a bejelentéséhez
– annak tárgyától függően – a 2. melléklet I., II. vagy III. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia.
(7) A berendezés megszüntetését az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére, ha
– az (5) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve – a berendezés megszüntetése bontási engedélyhez
kötött építési tevékenységgel nem jár együtt. Az üzemeltetőnek a bejelentéséhez a 2. melléklet III. Fejezetében
meghatározott dokumentációt kell csatolnia.
(8) A Hatóság a (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetekben a bejelentésben foglaltakat az általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti jogszerű hallgatással tudomásul veszi, vagy az eljárás
megindulásától számított 8 napon belül a bejelentésben szereplő tevékenységét megtiltja, ha
a) a (6) és (7) bekezdésben meghatározott mellékleteket nem csatolták, vagy
b) megállapítja, hogy a berendezés nem felel meg az e rendeletben – és a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével –
a vonatkozó szabványokban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek.
(9) A (6) és (7) bekezdés szerinti tevékenység a tevékenység bejelentésének benyújtásától számított 15 nap
elteltével megvalósítható, ha a Hatóság a bejelentésben szereplő tevékenységet nem tiltja meg.”

12. §		
A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Aki ellenőri tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Kormányhivatal részére a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. Ellenőri
tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, és)
„a) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,”
13. §		
A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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7. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
14. §

(1) A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Budapest Főváros Kormányhivatala e rendelet szerinti feladatköreinek – ide nem értve az (1a)–(1d) bekezdésben
hivatkozott feladatköröket – gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. §
(1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket
szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős miniszter gyakorolja. A mérésügyi és műszaki biztonsági,
valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi
feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala közreműködik az iparügyekért felelős miniszter (3) és
(4) bekezdésben foglaltakkal összefüggő feladatai ellátásában.
(1a) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 3. § (2) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feladatkörei gyakorlásával
összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi
ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a turizmusért felelős miniszter gyakorolja.
(1b) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 3. § (2) bekezdés e) pontjában és a 10. §-ban foglalt feladatköre
gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi
és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a kereskedelemért felelős miniszter
gyakorolja.
(1c) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 2. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint 24. § c) pontjában foglalt
feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint
a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a külgazdasági ügyekért
felelős miniszter gyakorolja.
(1d) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 3. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörei gyakorlásával
összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi
ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős
miniszter gyakorolja.”
(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter jogköre mérésügyi területen kiterjed:)
„b) a mérésügyi hatósági feladatkörök ellátásához szükséges jogszabályok, előírások és iránymutatások ismeretét
igazoló szakvizsgához vizsgabizottság működtetésére, szakmai továbbképzések szervezésére,”
(3) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1c) bekezdésben kijelölt miniszter ellátja a nemzetközi döntéshozatali fórumokon történő képviseletet a 2. §
(2) bekezdés a) és d) pontja szerinti ügyekkel kapcsolatosan.
(6) Az iparügyekért felelős miniszter ellátja
a) a nemzetközi döntéshozatali fórumokon történő képviseletet a 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti ügyekkel
kapcsolatosan, valamint
b) a megfelelőségértékelő szervezeteknek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri
rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R2.) tekintetében történő kijelöléssel
és bejelentéssel kapcsolatos feladatokat.”

15. §

(1) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Budapest Főváros Kormányhivatala kereskedelmi hatóságként jár el:)
„a) az utazásszervező és -közvetítői tevékenység, valamint az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő
kereskedelmi tevékenység bejelentésére, nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban és az azokkal kapcsolatos
ellenőrzési feladatokban,”
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(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel eljár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 5. § e) pontja szerinti
felügyeletet ellátó szerv feladatkörében a Pmtv.
a) 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tevékenység, valamint
b) 1. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenység
tekintetében.”
16. §		
A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A Kormány országos illetékességű műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki:)
„n) a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. és II. veszélyességi osztályba
tartozó mutatványos berendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatásra történő feljogosításával”
(kapcsolatos eljárásokban.)
17. §		
A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. alcíme a következő 21/A–21/C. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági
követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó gázpalackok
vonatkozásában hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságként a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóság jár el.
(2) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó
berendezések vonatkozásában a műszaki biztonsági hatósági jogkört a bányafelügyelet gyakorolja.
(3) A beütött megjelölés és a színjelzés – a gázpalack karbantartásának, felújításának és ellenőrzésének kivételével –
a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóság jóváhagyásával módosítható.
(4) A gázpalackon és szerelvényein csak az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével
kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló miniszteri rendelet
szerinti javításokat és átalakításokat lehet végezni. E tervezett tevékenységeket a javítást végző karbantartó
gazdálkodó szervezet a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságnak előzetesen bejelenti.
(5) A bejelentéshez csatolni kell:
a) a gázpalack javítás vagy átalakítás előtti méretezett műszaki rajzát,
b) a gázpalack anyaga mechanikai jellemzőinek és vegyi összetételének meghatározását, és
c) a javítási vagy átalakítási technológia és vizsgálati technológia leírását.
(6) A gázpalackok tulajdonosát vagy használóját érintő hatósági engedéllyel kapcsolatos jogutódlás esetén – ha
az engedély már véglegessé vált – a jogutód a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságot a változás bekövetkezésétől
számított 30 napon belül a jogerős cégbírósági bejegyző határozat másolatának megküldésével köteles értesíteni
és kérni a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságtól a jogutódlás megállapítását. A tulajdonos vagy használó
a jogutódlásra vonatkozó szabály szerint köteles értesíteni a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságot nevének
megváltozása esetén is.
21/B. § (1) Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott, hevítéssel történő végső vizsgálatok, valamint a hevítés nélküli végső vizsgálatok
esetében a vizsgálati módszer a műszaki biztonsági feladatkörében országos illetékességgel eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala jóváhagyó határozatában foglaltak szerint alkalmazható. Budapest Főváros
Kormányhivatala a jóváhagyás iránti kérelmet akkor hagyja jóvá, ha a vizsgálati módszer biztosítja az aeroszol
termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott,
az adott vizsgálati módszerrel szemben támasztott műszaki követelmények teljesülését.
(2) A jóváhagyás iránti kérelmet az aeroszol termék forgalomba hozataláért felelős személy terjeszti elő.
A kérelemhez a vizsgálati módszert ismertető műszaki dokumentációt kell csatolni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hatóság jóváhagyó határozatát, a vizsgálati módszert ismertető műszaki dokumentációt,
valamint – ha vannak – az ellenőrzési jelentéseket az aeroszol termék forgalomba hozataláért felelős személy
köteles megőrizni, és a piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre bocsátani.
(4) A vizsgálati módszert ismertető műszaki dokumentációnak magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia.
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21/C. § Aki gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére, megbontásával járó
javítására, karbantartására, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítására
irányuló tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékot, valamint a szerelést végző műhely
gázbiztonságot érintő átalakítása esetén a tevékenységi kör megváltoztatását a 13. § (1) bekezdése szerinti műszaki
biztonsági hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény szerint bejelenteni. A bejelentést a műhely üzemeltetőjének kell megtennie.”
18. §		
A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a következő 13/A–13/J. alcímmel egészül ki:

„13/A. A termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével
kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó általános szabályok
24/A. § (1) Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése iránti kérelemben a kérelmező szervezet
alkalmasságát, felkészültségét a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény
(a továbbiakban: Msztv.)
a) 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint a nemzeti akkreditáló szerv által a termékek forgalmazása tekintetében
az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet)
2. cikk 10. pontja szerint kiállított akkreditálási okirat számának megadásával, vagy
b) 6. § (3) bekezdés b) pontja szerint a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek
tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 315/2009. (XII. 28.)
Korm. rendelet] 12. § (2) bekezdésében meghatározott okiratok csatolásával
kell igazolni, feltéve, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdése
alkalmazásával a hatóság az okiratot nem jogosult maga beszerezni.
(2) A kijelölésre vonatkozó döntés előkészítésében részt vevő személy írásban nyilatkozik arról, hogy
a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-ában meghatározott kizárási ok nem áll fenn.
(3) Az engedély 5 évig hatályos.
(4) A 24. § d) pontjában meghatározott kijelölő hatóság a kijelölési feltételek folyamatos teljesülésének ellenőrzése
során a következő kérdéseket vizsgálja:
a) a kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen folytatott tevékenysége során betartja-e
a minőségirányítási kézikönyvében, valamint a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat,
b) az előző ellenőrzés óta a szakmai és adminisztratív felkészültség terén történt esetleges változás befolyásolja-e
a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát,
c) az előző ellenőrzés óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban történt
esetleges változtatások a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonysága érdekében indokoltak-e,
d) a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása e rendeletnek és a panaszkezelési szabályzatnak megfelelő volt-e.

13/B. A szállítható nyomástartó berendezések megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével
és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
24/B. § (1) Az Msztv. szerint a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében bejelentett szervezetnek a bejelentett szakterület
vonatkozásában eleget kell tennie a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett ADR Megállapodás mellékleteiben
(a továbbiakban: ADR), a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény
(COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett COTIF Egyezmény C Függeléke (RID)
Mellékletében (a továbbiakban: RID) és a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvénnyel kihirdetett
ADN Megállapodáshoz csatolt Szabályzatban (a továbbiakban: ADN) megállapított követelményeknek. A bejelentett
szervezetek az alábbi tevékenységre jelölhetők ki:
a) megfelelőségértékelés,
b) megfelelőség-újraértékelés,
c) időszakos vizsgálat.
(2) Nem jelenthető be az Európai Bizottságnak az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott kijelölt üzemi
vizsgálóhely az (1) bekezdés szerinti tevékenységek lefolytatására.
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(3) A kijelölés iránti kérelemhez mellékelni kell azon szállítható nyomástartó berendezések leírását, amelyekre
vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.

13/C. A gyermekjátékok megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével
kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
24/C. § (1) A gyermekjátékok biztonságáról szóló miniszteri rendeletben foglalt követelmények tekintetében a 24. §
d) pontjában meghatározott kijelölő hatóság jelöli ki a bejelentett szervezeteket az EK-típusvizsgálatra.
(2) A bejelentett szervezetek kijelölése az Msztv.-ben előírt feltételek alapján történik.
(3) A 24. § d) pontjában meghatározott kijelölő hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak és az EGT-államoknak
az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására kijelölt szervezeteket.
(4) A megfelelőségértékelő szervezet kijelölés iránti kérelmet nyújt be a 24. § d) pontjában meghatározott kijelölő
hatósághoz.
(5) A kérelemhez mellékelni kell a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek
tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl azon játékok leírását,
amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.
(6) A bejelentett szervezet a piacfelügyeleti hatóság kérésére a hatóságot tájékoztatja a kiadott, vagy visszavont
EK-típusvizsgálati bizonyítványról, illetve, ha megtagadta az EK-típusvizsgálati bizonyítvány kiadását, annak okáról
és a hozzátartozó dokumentációkról.

13/D. A nem automatikus működésű mérlegek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével
és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
24/D. § (1) Az R2.-ben meghatározott alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó
megfelelőségértékelési modulokkal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére jogosult szervezeteket a kijelölő
hatóság jelöli ki.
(2) A kijelölés az R2.-ben meghatározott tevékenység megjelölésével adható.
(3) A kijelölő hatóság kialakítja és végrehajtja a megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez
szükséges eljárásokat, valamint ellenőrzi a bejelentett szervezetek, az elismert független szervezetek és
az üzemeltetői ellenőrző szervezetek tevékenységét, ideértve a 24/E. § (1)–(4) bekezdése rendelkezéseinek való
megfelelést is.
(4) A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja
megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.
(5) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára az R2.-ben előírt valamennyi olyan
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket
a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.
(6) A megfelelőségértékelő szervezetnek – a megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan nem
automatikus működésű mérlegfajta vagy -kategória tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkeznie kell
a) olyan személyzettel, amely megfelel a (8) bekezdésben meghatározott követelményeknek,
b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások
átláthatóságát és reprodukálhatóságát,
c) megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb
tevékenységektől történő elkülönítésére,
d) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja venni
a vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben a vállalkozás tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott
gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.
(7) A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos
műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges
felszereléssel vagy létesítménnyel.
(8) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek rendelkeznie kell
a) alapos műszaki és szakképzettséggel, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre,
amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették,
b) megfelelő ismeretekkel az általuk végzett értékelések követelményeiről és az ilyen értékelések elvégzéséről,
c) az R2.-ben meghatározott alapvető követelményekkel, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint
az európai uniós harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek ismeretével,
d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges
alkalmassággal.
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(9) A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak vezetője és a megfelelőségértékelést végző
személyzetének pártatlanságát biztosítani kell. A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és
a megfelelőségértékelést végző személyzetének javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától
vagy azok eredményétől.
(10) A megfelelőségértékelő szervezetnek felelősségbiztosítással kell rendelkezni, kivéve, ha közvetlenül maga
a tagállam felel a megfelelőségértékelésért.
(11) A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a szakmai titoktartás követelményeit minden olyan
információ tekintetében, amely az R2. alapján ellátott feladatai végrehajtása során jutott birtokába.
(12) A szabványosítási tevékenységekben részt vevő megfelelőségértékelő szervezetek gondoskodnak arról,
hogy a megfelelőségértékelést végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről a tevékenységekről, valamint
a bejelentett szervezeteket koordináló csoport munkájáról.
(13) Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban
vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, akkor vélelmezni kell, hogy a megfelelőségértékelő szervezet megfelel a (4)–(12) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.
24/E. § (1) Ha a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad
vagy leányvállalatot bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat megfelel a 24/D. §
(4)–(12) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és ennek megfelelően tájékoztatja erről a kijelölő
hatóságot.
(2) A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett
feladatokért, függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.
(3) Tevékenységeket csak az ügyfél beleegyezésével lehet alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni.
(4) A bejelentett szervezetek a kijelölő hatóság számára elérhetővé teszik az alvállalkozó szakmai képesítésére és
az általuk az R2. szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.
(5) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.
(6) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon megfelelőségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési
modul vagy modulok, és azon nem automatikus működésű mérleg vagy mérlegek leírását, amelyek tekintetében
a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát.
(7) Ha az érintett megfelelőségértékelő szervezet nem rendelkezik akkreditálási tanúsítvánnyal, a kijelölő
hatóságnak benyújt minden, a 24/D. § (4)–(12) bekezdésében rögzített követelményeknek való megfelelésének
igazolásához, elismeréséhez és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges valamennyi dokumentumot.
(8) A kijelölő hatóság csak az (5)–(7) bekezdésben, valamint a 24/D. § (4)–(12) bekezdésében rögzített
követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket jelenthet be.
(9) A kijelölő hatóság az Európai Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközön keresztül
értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.
(10) A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevékenységekre, a megfelelőségértékelési eljárásra vagy
eljárásokra és az érintett, nem automatikus működésű mérlegre vagy mérlegekre vonatkozó részletes információkat,
valamint a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.
(11) Ha a bejelentés nem a (6) bekezdésben meghatározott akkreditálási tanúsítványon alapul, a kijelölő hatóság
benyújtja az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak a megfelelőségértékelő szervezet alkalmasságát igazoló
dokumentumokat, valamint gondoskodik azokról a megfelelő intézkedésekről, amelyek biztosítják a szervezet
rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az továbbra is megfeleljen a 24/D. § (4)–(12) bekezdésben megállapított
követelményeknek.
(12) Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységét, ha az Európai Bizottság
vagy a többi tagállam – akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül,
akkreditálás hiányában a bejelentést követő két hónapon belül – nem emelt kifogást. Az R2. alkalmazásában csak
az ilyen szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.
(13) A kijelölő hatóság értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely későbbi
változásáról.
(14) Ha a kijelölő hatóság megállapítja vagy tájékoztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti
a 24/D. § (4)–(12) bekezdésben meghatározott követelményeket vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit,
az alkalmazandó szankciók tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 15. §
(2) bekezdése irányadó. Az e rendeletben foglalt követelmények megsértéséről és a szankciókról a kijelölő hatóság
haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.
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(15) A kijelölő hatóság az Európai Bizottság kérésére az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett
bejelentő szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.
(16 ) Ha az Európai Bizottság meggyőződik arról, hogy egy bejelentett szervezet nem, illetve már nem tesz eleget
a rá vonatkozó bejelentés követelményeinek, a kijelölő hatóság az Európai Bizottság felszólítására megteszi
a szükséges kiigazító intézkedéseket, szükség esetén visszavonja a bejelentést.
(17) A bejelentett szervezet az R2.-ben előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el
a megfelelőségértékelést.
(18) A bejelentett szervezetek tájékoztatják a kijelölő hatóságot a következőkről:
a) a tanúsítványok elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása,
b) azok a körülmények, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit,
c) a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi
információkérés,
d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységek, valamint ezzel összefüggésben
minden más elvégzett tevékenységről, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek
alvállalkozásba adása.
(19) A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják a bejelentett és ugyanazokkal a nem automatikus
működésű mérlegekkel foglakozó más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési
eredményekről.

13/E. A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfelelőségértékelésére jogosult
szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös
szabályok
24/F. § (1) A kijelölő hatóság jelenti be az Európai Bizottságnak a bejelentett szervezeteket, a felvonókkal
kapcsolatos megfelelőségértékelési eljárások lefolytatására feljogosított szervezetekként.
(2) A kijelölés a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet egyes mellékletei szerinti tevékenység megjelölésével
adható.
(3) A kijelölő hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak és az EGT-államoknak az (1) bekezdés szerinti eljárások
lefolytatására kijelölt szervezeteket.
(4) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a bejelentő hatósághoz.
(5) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon felvonók vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezések
megfelelőségértékelési eljárásainak leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti
magát.
(6) Ha az érintett megfelelőségértékelő szervezet nem rendelkezik akkreditálási tanúsítvánnyal, a bejelentő
hatóságnak benyújtja a követelményeknek való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres
ellenőrzéséhez szükséges valamennyi igazoló dokumentumot.
(7) Ha a bejelentő hatóság megállapítja, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti a felvonók és a felvonókhoz
készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri
rendeletben meghatározott követelményeket, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a bejelentő
hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.
(8) A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő hatóságot a következőkről:
a) a tanúsítványok vagy a jóváhagyási döntések bárminemű elutasításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy
visszavonásáról,
b) bármely olyan körülményről, amely érintheti a bejelentés hatályát vagy feltételeit,
c) a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi
tájékoztatási felkérésről,
d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységekről, valamint minden más
elvégzett tevékenységről, többek között a több tagállamra kiterjedő tevékenységekről és a tevékenységek
alvállalkozásba adásáról.
(9) A bejelentett szervezetek tájékoztatják a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerint bejelentett, azonos típusú
felvonókra és felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó hasonló megfelelőségértékelési
tevékenységeket végző más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.
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13/F. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések
és védelmi rendszerek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével
kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
24/G. § (1) A bejelentő hatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot a megfelelőségértékelő szervezetek értékelésére
és bejelentésére, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásairól, továbbá ezek bármilyen
változásáról.
(2) Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban
vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, akkor vélelmezni kell, hogy megfelel a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő
alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben
(a továbbiakban: R3.) meghatározott követelményeknek, ha az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek
az említett követelményekre.
(3) Ha a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot
bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat megfelel az R3.-ban meghatározott
követelményeknek, és ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.
(4) A bejelentett szervezet teljes felelősséget vállal az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért,
függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.
(5) Tevékenységet alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni csak az ügyfél beleegyezésével lehet.
(6) A bejelentett szervezet a bejelentő hatóság számára elérhetővé teszi az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai
képesítésének értékelésére és az általuk az R3. szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.
24/H. § (1) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a bejelentő hatósághoz.
(2) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelik azon megfelelőségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési
modul vagy modulok, és termék vagy termékek leírását, amely tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak
tekinti magát.
(3) Ha a megfelelőségértékelő szervezet nem rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal, a bejelentő hatóságnak
benyújt minden, az R3.-ban rögzített követelményeknek való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és
rendszeres ellenőrzéséhez szükséges igazoló dokumentumot.
(4) A bejelentő hatóság csak az R3.-ban rögzített követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezetet
jelenthet be.
(5) A bejelentő hatóság az Európai Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközön keresztül
értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.
(6) A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevékenységekre, a megfelelőségértékelési modulra vagy
modulokra és az érintett termékre vagy termékekre vonatkozó részletes információkat, valamint a szakmai
alkalmasság megfelelő igazolását.
(7) Ha a bejelentés nem akkreditációs tanúsítványon alapul, a bejelentő hatóság benyújtja az Európai Bizottságnak
és a többi tagállamnak a megfelelőségértékelő szervezet szakmai alkalmasságát és az azokat az intézkedéseket
igazoló dokumentumokat, amelyek biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az továbbra is
megfeleljen az R3.-ban megállapított követelményeknek.
(8) Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységét, ha az Európai Bizottság és
a többi tagállam – akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül, akkreditálás
hiányában a bejelentést követő két hónapon belül – nem emelt kifogást. E rendelet alkalmazásában csak az ilyen
szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.
(9) A bejelentő hatóság értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely, később releváns
változásáról.
(10) Ha a bejelentő hatóság az eset összes körülményének figyelembevételével megállapítja, hogy a bejelentett
szervezet már nem tesz eleget az R3.-ban meghatározott követelményeknek vagy elmulasztja teljesíteni
kötelezettségeit, haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.
(11) Ha a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy visszavonják, vagy ha a bejelentett szervezet megszüntette
tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az említett
szervezet dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza fel, vagy pedig kérésre az illetékes
bejelentő vagy piacfelügyeleti hatóság számára elérhető legyen.
(12) A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot a következőkről:
a) a tanúsítványok elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása,
b) azok a körülmények, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit,
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c) a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi
tájékoztatási felkérés,
d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységek, valamint minden más elvégzett
tevékenység, a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba adása.
(13) A bejelentett szervezet megfelelően tájékoztatja az R3. szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési
tevékenységet végző és ugyanazokkal a termékekkel foglakozó más szervezetet a negatív és – kérésre – a pozitív
megfelelőségértékelési eredményekről.

13/G. A mérőeszközök megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével
kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
24/I. § (1) A kijelölő hatóság jelöli ki azokat a szervezeteket, amelyek az R1. szerinti megfelelőségértékelési feladatok
ellátását végzik.
(2) A kijelölő hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak és az EGT-államoknak az (1) bekezdés szerinti eljárások
lefolytatására kijelölt szervezeteket.
(3) A megfelelőségértékelést végezni kívánó szervezet kijelölés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.
(4) A kijelölés iránti kérelemhez mellékelni kell a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl azon
mérőműszerek leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.
(5) A kijelölés az R1.-ben nevesített tevékenység megjelölésével adható.
(6) A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja
megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.
(7) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára az R1.-ben előírt valamennyi olyan
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket
a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el vagy a nevében és felelősségi körében más végzi el.
(8) A megfelelőségértékelő szervezetnek – minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan
mérőműszerfajta vagy kategória tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkeznie kell a következőkkel:
a) olyan személyzettel, amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott követelményeknek,
b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások
átláthatóságát és reprodukálhatóságát,
c) megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb
tevékenységektől történő elkülönítésére,
d) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során értékelni tudja az érintett vállalkozás
méretét, az ágazatot, amelyben az érintett vállalkozás tevékenykedik, az értékeléssel érintett vállalkozás szerkezetét,
az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.
(9) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek a következőkkel kell rendelkeznie:
a) műszaki képesítéssel, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyre
a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették,
b) megfelelő ismeretekkel az általuk végzett értékelések követelményeiről és az ilyen értékelések elvégzésére,
c) az R1.-ben meghatározott alapvető követelmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós
harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő ismeretével,
d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges,
a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti alkalmassággal.
(10) A megfelelőségértékelő szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve, ha a felelősséget az állam vállalja át.
(11) A szabványosítási tevékenységekben részt vevő megfelelőségértékelő szervezetek gondoskodnak arról,
hogy a megfelelőségértékelést végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről a tevékenységekről, valamint
a bejelentett szervezeteket koordináló csoport munkájáról.
24/J. § (1) Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált
szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai
Unió Hivatalos Lapjában, ha az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre,
vélelmezni kell, hogy megfelel a 24/I. § (6)–(11) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(2) Ha a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatok elvégzésével alvállalkozást vagy
leányvállalatot bíz meg, ellenőrzi, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfelel a 24/I. § (6)–(11) bekezdésében
meghatározott követelményeknek, és ennek megfelelően tájékoztatja a kijelölő hatóságot.
(3) A bejelentett szervezet a kijelölő hatóság felszólítására átadja az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai
képesítésére és az általuk, az R1. szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.
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(4) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.
(5) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon megfelelőségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési
modul és mérőműszer leírását, amely tekintetében a szervezet a kijelölését kéri.
(6) Ha a megfelelőségértékelő szervezet nem rendelkezik az akkreditált státusz megállapításáról szóló határozattal,
a kijelölő hatóságnak benyújt minden, a 24/I. § (6)–(11) bekezdésében rögzített követelményeknek való
megfelelésnek igazolásához, elismeréséhez és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges dokumentumot.
(7) A kijelölő hatóság csak a 24/I. § (6)–(11) bekezdésében rögzített követelményeknek megfelelő
megfelelőségértékelő szervezetet jelenthet be az Európai Bizottságnak.
(8) A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevékenységre, a megfelelőségértékelési eljárásra és
az érintett mérőműszerre vonatkozó részletes információkat, valamint a jogszabályban előírt feltételeknek
megfelelő szakmai alkalmasság igazolását.
(9) A bejelentett szervezet az R1.-ben előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el
a megfelelőségértékelést.
(10) A bejelentett szervezet tájékoztatja a kijelölő hatóságot a következőkről:
a) a megfelelőségértékelési eljárás során keletkezett tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása,
felfüggesztése vagy visszavonása,
b) minden olyan körülmény, amely érintheti a bejelentés hatályát vagy feltételeit,
c) a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenység kapcsán beérkezett valamennyi
információkérés,
d) kérésre a bejelentése hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenység, valamint ezzel összefüggésben
minden más elvégzett tevékenység, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek
alvállalkozásba adása.

13/H. § A nyomástartó berendezések és rendszerek megfelelőségértékelésére jogosult szervek
kijelölésével és bejelentésével, valamint az egyszerű nyomástartó edények megfelelőségértékelésére
jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó
különös szabályok
24/K. § (1) A kijelölő hatóság a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és
megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R4.) meghatározottak szerint bejelenti
az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak az R4. szerinti eljárások lefolytatására általa kijelölt szervezeteket,
e szervezetek feladatainak rögzítésével, valamint az Európai Bizottság által előzőleg adott azonosító számaikkal
együtt.
(2) A kijelölő hatóság visszavonja a kijelölést, ha a szervezet már nem felel meg az R4.-ben leírt követelményeknek.
A kijelölés visszavonásáról a tagállamokat és az Európai Bizottságot egyidejűleg értesíteni kell.
24/L. § (1) A termékek megfelelőségének értékelésére és ellenőrzésére jogosult bejelentett szervezeteket,
az elismert független szervezeteket és az üzemeltetői ellenőrző szervezeteket a kijelölő hatóság jelöli ki.
(2) A kijelölés az R4. szerinti tevékenység megjelölésével adható.
(3) A kijelölt szervezetek bejelentését az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a kijelölő hatóság kezdeményezi.
(4) A kijelölő hatóság felelős a megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges
eljárások végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek, az elismert független szervezetek és az üzemeltetői
ellenőrző szervezetek ellenőrzéséért.
(5) A (4) bekezdés szerinti értékelést és ellenőrzést egy, a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditáló szerv is
végzi az R4.-gyel összhangban.
(6) A kijelölő hatóság tevékenységét úgy kell megszervezni, hogy a megfelelőségértékelő szervezet bejelentésével
kapcsolatban minden egyes döntést az értékelést végzőtől eltérő illetékes személy hozzon meg.
(7) A kijelölő hatóság nem végezhet olyan tevékenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezet végez, illetve
nem nyújthat szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi vagy piaci alapon.
(8) A kijelölő hatóság biztosítja a hozzá beérkező információ bizalmas kezelését.
(9) A kijelölő hatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot a megfelelőségértékelő szervezetek értékelésére és
bejelentésére, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásairól, továbbá ezek bármilyen
változásáról.
24/M. § (1) A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél, amely független az általa értékelt szervezettől vagy
terméktől.
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(2) A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja
megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.
(3) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára az R4.-ben előírt valamennyi olyan
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket
a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.
(4) A megfelelőségértékelő szervezetnek – minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint a nyomástartó
berendezések minden olyan fajtája vagy kategóriája tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkeznie kell
a következőkkel:
a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik
a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez,
b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások
átláthatóságát és reprodukálhatóságát, továbbá megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal bejelentett szervezetként
végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére,
c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja
venni a vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott
gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.
(5) A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos
műszaki és adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges
felszereléssel, illetve létesítménnyel.
(6) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek rendelkeznie kell:
a) alapos műszaki és szakképzettséggel, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre,
amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették,
b) megfelelő ismeretekkel az általuk végzett értékelések követelményeiről és hatáskörrel az ilyen értékelések
elvégzésére,
c) az R4.-ben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények, az alkalmazandó harmonizált
szabványok, valamint az uniós jogi aktusok és a jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek ismeretével,
d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges,
jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő alkalmassággal.
(7) A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak vezetői és a megfelelőségértékelést végző személyzet
pártatlanságát biztosítani kell. A megfelelőségértékelő szervezet vezetésének és a megfelelőségértékelést végző
személyzetének javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok eredményétől.
(8) A megfelelőségértékelő szervezet, annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója
nem vehet részt közvetlenül a termék tervezésében, gyártásában (kialakításában), forgalomba hozatalában, üzembe
helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselheti az ilyen tevékenységben részt vevő
feleket sem. Nem vehet részt olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné a bejelentett megfelelőségértékelési
tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét, ideértve a szaktanácsadási
szolgáltatást is.
(9) A megfelelőségértékelő szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve, ha a felelősséget az állam vállalja át.
(10) A megfelelőségértékelő szervezet személyzete biztosítja, hogy ne kerülhessen illetéktelenekhez olyan
információ, amely az R4. előírásai alapján ellátott feladatai végrehajtása során jutott birtokába.
(11) A szabványosítási tevékenységekben részt vevő megfelelőségértékelő szervezetek gondoskodnak arról,
hogy a megfelelőségértékelést végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről a tevékenységekről, valamint
a bejelentett szervezeteket koordináló csoport munkájáról.
24/N. § (1) Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált
szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai
Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezni kell, hogy megfelel a miniszteri rendeletben meghatározott
követelményeknek, ha az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre.
(2) Ha a bejelentett szervezet, az üzemeltetői ellenőrző szervezet vagy az elismert független szervezet bizonyos
megfelelőségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot bíz meg velük, biztosítja, hogy
az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfeleljen az R4.-ben meghatározott követelményeknek, továbbá ennek
megfelelően tájékoztatja erről a kijelölő hatóságot.
(3) A bejelentett szervezet, az üzemeltetői ellenőrző szervezet és az elismert független szervezet teljes felelősséget
vállal az alvállalkozó vagy leányvállalat által elvégzett feladatokért, függetlenül azok letelepedési helyétől.
(4) Tevékenységet csak az ügyfél beleegyezésével lehet alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni.
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(5) A bejelentett szervezet, az üzemeltetői ellenőrző szervezet és az elismert független szervezet a kijelölő
hatóság számára elérhetővé teszi az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai képesítésének értékelésére, valamint
az utóbbiak által az R4. szerinti tevékenységre vonatkozó dokumentumokat.
24/O. § (1) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.
(2) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell a megfelelőségértékelési tevékenység, a megfelelőségértékelési
modul vagy modulok, valamint azon nyomástartó berendezések leírását, amelyek tekintetében a szervezet
szakmailag alkalmasnak tekinti magát.
(3) Ha a megfelelőségértékelő szervezet nem tud akkreditálási tanúsítványt benyújtani, be kell nyújtania a kijelölő
hatósághoz a megfelelésének ellenőrzéséhez, elismeréséhez és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges valamennyi
azt igazoló okmányt, hogy teljesíti az R4.-ben rögzített követelményeket.
(4) A kijelölő hatóság az Európai Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközön keresztül
értesíti az Európai Bizottságot és a tagállamokat az (5) bekezdés szerinti bejelentésről.
(5) A bejelentés részletes információkat tartalmaz a megfelelőségértékelési tevékenységekről,
a megfelelőségértékelési modulról vagy modulokról, az érintett nyomástartó berendezésről, és tartalmazza
az R4.-ben előírt feltételeknek megfelelő alkalmasság igazolását.
(6) Ha a bejelentés nem akkreditálási okiraton alapul, a kijelölő hatóság benyújtja az Európai Bizottságnak és a többi
tagállamnak a megfelelőségértékelő szervezet alkalmasságát igazoló dokumentumokat, valamint gondoskodik
azon intézkedések megtételéről, amelyek biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését, és azt, hogy az továbbra is
megfeleljen az R4.-ben megállapított követelményeknek.
(7) Az érintett szervezet azt követően láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységét, ha az Európai Bizottság
vagy a tagállamok – akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül, akkreditálás
hiányában a bejelentést követő két hónapon belül – nem emeltek kifogást.
(8) A kijelölő hatóság értesíti az Európai Bizottságot és a tagállamokat a bejelentés bármely későbbi, a tevékenység
szempontjából jelentős változásáról.
(9) Ha a kijelölő hatóság megállapítja, vagy tudomására jut, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti
az R4.-ben meghatározott követelményeket, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, a kijelölő hatóság
a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól
függően, hogy a bejelentett szervezet milyen súlyos mértékben mulasztotta el teljesíteni a követelményeket vagy
kötelezettségeket. Erről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.
(10) Ha a kijelölő hatóság a bejelentést korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja, illetve ha a bejelentett szervezet
megszüntette tevékenységét, a kijelölő hatóság megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében,
hogy az említett szervezet dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza fel, vagy pedig kérésre
a bejelentő hatóság vagy piacfelügyeleti hatóságok számára elérhető legyen.
(11) A kijelölő hatóság az Európai Bizottság kérésére rendelkezésére bocsátja a bejelentő szervezet bejelentésének
fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.
(12) Ha az Európai Bizottság meggyőződik arról, hogy egy bejelentett szervezet nem, vagy már nem tesz eleget a rá
vonatkozó bejelentés követelményeinek, a kijelölő hatóság az Európai Bizottság felszólítására megteszi a szükséges
kiigazító intézkedéseket, vagy ha azok nem elégségesek a jogszerű működés helyreállításához, visszavonja
a bejelentést.
(13) A bejelentett szervezet, az elismert független szervezet és a felhasználókat ellenőrző szervezet tájékoztatják
a kijelölő hatóságot:
a) a tanúsítványok elutasításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról,
b) azokról a körülményekről, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit,
c) a piacfelügyeleti hatóságtól kapott, a megfelelőségértékelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatási
felkérésekről,
d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységekről, valamint minden más
elvégzett tevékenységről, többek között a határokon átnyúló tevékenységekről és a tevékenységek alvállalkozásba
adásáról.
(14) A bejelentett szervezet, az elismert független szervezet és az üzemeltetői ellenőrző szervezet
tájékoztatja az e rendelet szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző és
ugyanazokkal a nyomástartó berendezésekkel foglakozó más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív
megfelelőségértékelési eredményekről.
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13/I. Az egyes szórakoztatási célú berendezések és létesítmények biztonságos üzemeltetésével
kapcsolatos, oktatásra történő feljogosításra vonatkozó szabályok
24/P. § (1) A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. és II. veszélyességi
osztályba tartozó mutatványos berendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatásra történő
feljogosítás iránti kérelmet országos illetékességgel a műszaki biztonsági feladatkörben eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala bírálja el.
(2) A műszaki biztonsági feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a mutatványos berendezések
biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatásra a következő szakterületeken adhat engedélyt:
a) vízi csúszda kezelése,
b) kalandpark, mászófal vagy kötélpálya üzemeltetése,
c) gokart és quad jellegű jármű üzemeltetése, vagy
d) az a)–c) pontba nem tartozó, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti
I. vagy II. veszélyességi osztályba tartozó gépi berendezés, létesítmény kezelése.
(3) A gazdálkodó szervezet az oktatásra vonatkozó feljogosítás iránti kérelmét a Budapest Főváros Kormányhivatala
által meghatározott és hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon nyújthatja be. A kérelemben meg kell
jelölni, hogy a gazdálkodó szervezet mely szakterületre vonatkozóan kéri az engedélyt.
(4) Az oktatásra vonatkozó feljogosítás iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik legalább egy fő műszaki felsőfokú végzettségű
munkatárssal,
b) az oktatáshoz szükséges korszerű szakmai ismereteket tükröző tananyagot.
(5) A (2) bekezdésben hivatkozott engedély 3 évig hatályos.

13/J. A villamos berendezésekhez kapcsolódó, egyes továbbképzési kötelezettségekkel kapcsolatos
hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok
24/Q. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott munkakörök betöltése továbbképzéshez kötött, melynek eredményes
elvégzéséről a továbbképzést záró vizsga szervezője továbbképzési igazolást állít ki.
(2) Az alábbiakban felsorolt, a műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltéséhez 5 évenként
továbbképzést kell elvégezni:
a) érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló,
b) erősáramú berendezések felülvizsgálója, és
c) a villámvédelmi berendezések felülvizsgálója.
24/R. § (1) A 24/Q. § (1) bekezdése szerinti továbbképzés az országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala által a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kiadott engedély alapján
tartható. Budapest Főváros Kormányhivatalának a továbbképzési program jóváhagyását tartalmazó engedélye
az engedély megadásának napjától számított 3 évig hatályos.
(2) Budapest Főváros Kormányhivatala
a) meghatározza és hivatalos honlapján közzéteszi a továbbképzési programmal szemben támasztott,
az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő
villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló miniszteri rendelet szerinti alapkövetelmények
alapján a továbbképzési program elkészítésének alapját képező, a szakterületnek megfelelő speciális szakmai
követelményeket, a részletes vizsgakövetelményeket, valamint a 24/S. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési
igazolás tartalmát,
b) elbírálja a továbbképzési program jóváhagyása iránti kérelmeket,
c) ellenőrzi a továbbképzést és a vizsgát szervezők működését, ideértve a (3) bekezdés c) pontja szerinti tananyag
célra való alkalmasságának, tartalmának, jogszabályoknak való megfelelésének, valamint a tanulmányi szabályzat
megfelelőségének ellenőrzését is.
(3) Továbbképzés jóváhagyására vonatkozó engedély annak a gazdálkodó szervezetnek adható, amely rendelkezik
a) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti szakterületi felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel,
b) a szakterületnek megfelelő továbbképzési programmal és
c) a továbbképzési programnak megfelelő, naprakész tananyaggal.
(4) A továbbképzés szervezője a továbbképzési program jóváhagyása iránti kérelmét a (6) bekezdésben
meghatározott adattartalommal a Budapest Főváros Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványon
készíti el.
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(5) Ha a hatósági jóváhagyásra vonatkozó engedély időbeli hatálya letelt és a továbbképzés szervezője a korábbi
hatósági jóváhagyás időbeli hatálya alatt elmulasztotta a 24/S. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét,
a továbbképzés szervezője hatósági jóváhagyás iránti kérelmet nem nyújthat be a korábbi hatósági jóváhagyás
időbeli hatályának leteltét követő egy évig.
(6) A továbbképzési program jóváhagyása iránti kérelem tartalmazza
a) a továbbképzés szervezőjének nyilatkozatát a vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges adatok
rendelkezésre bocsátásáról,
b) a továbbképzés szervezőjének nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a továbbképzéshez szükséges korszerű
szakmai ismereteket tükröző tananyaggal,
c) annak megjelölését, hogy a továbbképzés szervezője mely továbbképzés képzési programjának jóváhagyását
kérelmezi,
d) a továbbképzési programot.
24/S. § (1) A továbbképzés szervezője a továbbképzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét Budapest Főváros
Kormányhivatala részére a továbbképzés kezdőnapját megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan
bejelenti. A továbbképzés csak a bejelentést követően kezdhető meg.
(2) A vizsga részletes szabályait a vizsga szervezője vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik a vizsga
lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről, a vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok
bejelentéséről Budapest Főváros Kormányhivatalának.
(3) A továbbképzés során vizsgáztató az lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a továbbképzés célja
szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.
(4) A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője a Budapest Főváros Kormányhivatala által
jóváhagyott minta szerint készíti elő a továbbképzési igazolást.
(5) A vizsga szervezője a kiállított továbbképzési igazolásokról nyilvántartást vezet.
24/T. § (1) A továbbképzést lezáró vizsga megtartását – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az országos
illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt szervezetek végezhetik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést lezáró vizsga megtartását Budapest Főváros Kormányhivatala annak
a szervezetnek engedélyezi adott továbbképzési területre, amely
a) rendelkezik a felnőttképzésről szóló törvény szerinti szakterületi felnőttképzési tevékenység végzésére szóló
engedéllyel,
b) a továbbképzési terület tekintetében biztosítja olyan vizsgáztató személy közreműködését, aki szakirányú
felsőfokú végzettséggel és a továbbképzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,
c) a továbbképzési terület tekintetében nem minősül képzésszervezőnek és
d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.
(3) A (2) bekezdés szerinti engedély időbeli hatálya 3 év.
(4) A képzésszervezők a továbbképzést lezáró vizsga megtartását a (2) bekezdés szerint kijelölt szervezetektől
kérhetik. Ha az adott továbbképzési területen a vizsga megtartására nincs kijelölt szervezet, akkor a továbbképzés
szervezője látja el az általa szervezett továbbképzést követő vizsga megtartásával kapcsolatos feladatokat.”
19. §		
A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy
a) a szállítható nyomástartó berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és
megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire, a Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki
Szakbizottság működésére és feladataira, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, a műszaki biztonsági
szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges képzések és továbbképzések követelményeire,
b) az éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági
vagy szolgáltatási célú gáztárolók és üzemi berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének
és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire, a műszaki biztonsági dokumentáció
tartalmára, a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges képzések és továbbképzések
követelményeire,
c) a gázüzemű közúti jármű, munkagép és nem közúti gép üzemanyag-ellátó berendezés üzembe helyezésének és
üzemeltetésének műszaki biztonsági követelményeire,
d) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartály, tartány, csomagolóeszköz (kivéve az ezek
szállítására szolgáló szállítóeszköz) üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki biztonsági követelményeire,
feltételeire,
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e) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és olajfogyasztó technológiai
rendszer, létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki
biztonsági követelményeire, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, a műszaki biztonsági szempontból
jelentős munkakörök esetén szükséges képzések és továbbképzések követelményeire,
f ) a nyomástartó berendezésnek, gáztárolónak, veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályának, valamint
gáz- és olajfogyasztó technológiának nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló
energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt előállító vagy tároló berendezés, létesítmény létesítésének, üzembe
helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire, a műszaki
biztonsági dokumentáció tartalmára, a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges
képzések és továbbképzések követelményeire,
g) a villamos felhasználói és összekötő berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben
működő villamos berendezések és védelmi rendszerek üzembe helyezésének műszaki követelményeit tartalmazó
Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki Szakbizottság működésére és feladataira, valamint az érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálója és a villámvédelmi berendezés
felülvizsgálója – mint műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén – szükséges továbbképzések
követelményeire,
h) a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést
végző gazdálkodó szervezet tevékenysége megkezdésének és folytatásának feltételeire, a gazdálkodó
szervezetekről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmára,
i) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a kijelölt műszaki biztonsági hatóság részére a kérelemre
indult eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékére, valamint a díjak fizetésére
vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
20. §		
A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
1. az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi
irányelvnek,
2. a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
3. a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
4. a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
5. az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási
kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
6. a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és
az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 16-i 2010/35/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
7. az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2014. február 26-i 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
8. a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
9. a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i
2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
10. a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
11. a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó
tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
12. a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/35/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
13. a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
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21. §		
A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
a)
1. § (2) bekezdés a) pontjában az „az Áht. 9. § g)–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
f )–h) pontjában” szöveg, az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdés b) pontjában az „az Áht. 9. § f ) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
e) pontjában” szöveg, az „az Áht. 9. § h) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
g) pontjában” szöveg,
c)
1. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az iparügyekért felelős
miniszter” szöveg,
d)
1. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az iparügyekért felelős
miniszter” szöveg,
e)
23. §-ában az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az iparügyekért felelős miniszter” szöveg,
f)
24. § d) pontjában az „a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet, valamint
a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
szóló miniszteri rendelet” szövegrész helyébe az „az R1. és R2.” szöveg
lép.
22. §		
Hatályát veszti a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
a)
1. § (4) bekezdés b) pontja,
b)
3. § (2) bekezdés f ) pontja.

8. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal
és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„27. a sportpolitikáért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt
nemzetközi sportesemények lebonyolításához, valamint közreműködik a visegrádi négyek országai közötti E-sport
bajnokság és konferencia megrendezésében,”

9. A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról,
valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet szóló
508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém
tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság)
„c) az e §-ban meghatározott feladataival összefüggésben ellenőrzi a nemesfém tárgyakra és fémjelzésükre
vonatkozó, az e rendeletben és a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint
a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK,
a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklet 23. és 27. pontjában a nemesfém tárgyként
forgalomba hozott tárgyakra meghatározott előírások megtartását;”
25. §		
Az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés b), c) és k) pontja szerinti mentességnek sommás eljárásban történő megállapítása esetén
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti jogszerű hallgatásnak van helye.”
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26. §		
Az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
19. § (6) bekezdésében a „visszautasítja” szövegrész helyébe az „elutasítja” szöveg,
b)
20. § (4) bekezdésében a „megtagadásáról” szövegrész helyébe az „iránti kérelem elutasításáról” szöveg
lép.

10. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
28. §		
Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat
a)
D:20 mezőjében a „megyeszékhely szerinti járási” szövegrész helyébe a „járási” szöveg,
b)
D:34 mezőjében a „Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg
lép.

11. A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
módosítása
29. §		
A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok
foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdést” szövegrész helyébe
az „(1) bekezdést” szöveg lép.
30. §		
Hatályát veszti a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése.

12. Záró rendelkezések
31. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. §, az 5–22. §, a 24–28. §, a 32. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

32. §

(1) Ez a rendelet
1.
az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK
tanácsi irányelvnek,
2.
a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
3.
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
4.
a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
5.
a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és
az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 16-i 2010/35/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
6.
az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2014. február 26-i 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
7.
a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
8.
a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i
2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
9.
a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

5696

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 137. szám

10.

a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó
tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
11.
a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/35/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek,
12.
a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklete
R4. fejezetével összhangban álló szabályozást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelethez
1. A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet I. Fejezetének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Építmény építési engedélyezési tervdokumentációjához a berendezésekre vonatkozóan, továbbá ezen
berendezések létesítésének, áthelyezésének, átalakításának műszaki-biztonsági dokumentációjához az alábbi
dokumentumokat kell csatolni a kérelem, bejelentés részeként:”
2. A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet I. Fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Építmény építési engedélyezési tervdokumentációjához a berendezésekre vonatkozóan, továbbá ezen berendezések
létesítésének, áthelyezésének, felújításának, átalakításának és cseréjének műszaki-biztonsági dokumentációjához
az alábbi dokumentumokat kell csatolni a kérelem, bejelentés részeként:)
„3. A 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező
nevét, a tervezési jogosultság számát, az elérhetőségét és a tervező sajátkezű aláírását, továbbá – a felvonókra és
mozgólépcsőkre vonatkozó műszaki előírásoktól való eltérés esetén – az alkalmazott eltérés megfelelőségét és
egyenértékűségét igazoló tanúsítvány megjelölését tartalmazó aláírólapot.”

1. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:
(A
1.

15.

Közigazgatási hatósági eljárás

Célvezeték engedélyezése.

B
Szakkérdés

Annak vizsgálata, hogy
a célvezetékké minősítés feltételei
adottak-e.

C
Bevonás és közreműködés feltétele

Ha az eljárás meglévő vezeték célvezetékké
történő minősítésére irányul.

D

E

Elsőfokon eljáró

Másodfokon eljáró

szakhatóság

szakhatóság

Magyar
Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal

–

F
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)

30 nap
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2. melléklet a 198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

2. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„
A
1.

Közigazgatási hatósági eljárás

B
Szakkérdés

C
Bevonás és közreműködés feltétele

D

E

Elsőfokon eljáró

Másodfokon eljáró

szakhatóság

szakhatóság

F
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje

2.

A veszélyes folyadékok
vagy olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési, és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.

A tervezett tárolótartály a felszíni
vizek és a felszín alatti vizek védelme
követelményeinek a kérelem szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.

Tárolótartály létesítése és üzembe helyezése
esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.

Területi vízvédelmi
hatóság

Országos
vízvédelmi hatóság

–

3.

A veszélyes folyadékok
vagy olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.

A tervezett tárolótartály a vízbázisvédelem követelményeinek a kérelem
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

Tárolótartály létesítése és üzembe helyezése
esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.

Területi vízügyi
hatóság

Országos vízügyi
hatóság

–

5697

5698

A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve

A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve

–

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.

A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltet
esetében tárolótartály létesítése és üzembe
helyezése esetén.

A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve

A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve

–

6.

A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és üzembevételi
engedélyezési eljárása.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.

Éghető töltetű nyomástartó berendezés
létesítése és üzembevétele esetén, ha
az eljárás az alábbi létesítményeket,
építményeket érinti: polgári repülőtér,
a metró és földalatti vasúti létesítmény,
az Országház, az Országgyűlés Irodaháza,
a Miniszterelnökség létesítménye.

A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve

A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve

–

7.

A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és üzembevételi
engedélyezési eljárása.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.

A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltetű
nyomástartó berendezés létesítése és
üzembevétele esetén.

A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve

A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve

–

8.

A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és üzembevételi
engedélyezési eljárása.

Minden esetben annak elbírálása, hogy
a tervezett nyomástartó berendezés
a felszíni vizek és a felszín alatti vizek
védelme követelményeinek a kérelem
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

Az oxigén és nitrogén kivételével
a veszélyes töltetű nyomástartó
berendezés létesítése és üzembevétele
esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.

Területi vízvédelmi
hatóság

Országos
vízvédelmi hatóság

–

4.

5.

A veszélyes folyadékok
vagy olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 137. szám

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.

Éghető töltet esetében tárolótartály
létesítése és üzembe helyezése esetén,
ha az eljárás az alábbi létesítményeket,
építményeket érinti: polgári repülőtér,
a metró és földalatti vasúti létesítmény,
az Országház, az Országgyűlés Irodaháza,
a Miniszterelnökség létesítménye.

A veszélyes folyadékok
vagy olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.

Területi vízügyi
hatóság

Országos vízügyi
hatóság

–

A távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet
10.
[a továbbiakban:
157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet] szerinti
vezetékjog engedélyezési
eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele, valamint a létesítmény
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett – a közúti
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára gyakorolt
hatása alapján – engedélyezhető-e.

A fővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közút területén,
az alatt vagy felett, valamint a közutak
külterületi szakaszán a közút tengelyétől
számított 50 méteren belül tervezett
távhővezeték nyomvonalának vagy
biztonsági övezetének kijelölése esetén,
ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.

Fővárosi
önkormányzat
főjegyzője

–

–

A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
11.
vezetékjog engedélyezési
eljárás.

Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének közvetlen
és közvetett hatása a polgári célú
légi közlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és a polgári
célú légi közlekedés biztonságára.

Távhővezeték nyomvonala, biztonsági
övezete magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs
ponttól számított 4 kilométeren belüli
kijelölése esetén.

Légiközlekedési
hatóság

–

–

A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
12.
vezetékjog engedélyezési
eljárás.

Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének közvetlen
és közvetett hatása az állami célú
légiközlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és az állami
célú légiközlekedés biztonságára.

Távhővezeték nyomvonala, biztonsági
övezete magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs
ponttól számított 4 kilométeren belüli
kijelölése esetén.

Katonai légügyi
hatóság

–

–

A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
13.
vezetékjog engedélyezési
eljárás.

A vezeték megvalósítása a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.

Minden eljárásban.

A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve

A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve

–

9.

A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és üzembevételi
engedélyezési eljárása.
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Minden esetben annak elbírálása
kérdésében, hogy a tervezett nyomástartó
berendezés a vízbázis-védelem
követelményeinek a kérelem szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.

Az oxigén és nitrogén kivételével
a veszélyes töltetű nyomástartó
berendezés létesítése és üzembevétele
esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.

5699

5700

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.

Éghető töltet esetében tárolótartály
létesítése és üzembe helyezése esetén.

Honvédelemért
felelős miniszter

–

21 nap

A nyomástartó
berendezések létesítési
és üzembevételi
15.
engedélyezési eljárása
honvédelmi létesítmény
területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.

Éghető töltetű nyomástartó berendezés
létesítése és üzembevétele esetén.

Honvédelemért
felelős miniszter

–

18 nap

A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
16.
vezetékjog engedélyezési
eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a távhővezeték
megvalósítása esetén a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi
feladatai biztosíthatóak-e.

Ha a távhővezetéket honvédelmi és
katonai célú építmény működési vagy
védőterületén valósítják meg.

Honvédelemért
felelős miniszter

–

21 nap

A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
17.
vezetékjog engedélyezési
eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosítottak-e
a vízi utakra vonatkozó nemzetközi
szerződéseken alapuló hajózási
űrszelvényméretek.

Ha a távhővezeték nyomvonala, illetve
biztonsági övezete a vízi úttól vagy hajózási
létesítménytől legfeljebb 50 méteres
távolságra helyezkedik el.

Közlekedésért felelős
miniszter

–

–

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység
az ivóvízbázisok védelme
követelményeinek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges, továbbá ha a távhővezetéket
külterületen, továbbá – egyedi tájérték,
természeti terület és országos jelentőségű
védett természeti terület, Natura 2000
terület vagy barlang védőövezete esetén –
belterületen valósítják meg.

A vezeték
elhelyezkedése
szerint illetékes
vízügyi hatóság

Országos vízügyi
hatóság

–

A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
18.
vezetékjog engedélyezési
eljárás.

”
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A veszélyes folyadékok
és olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
14.
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása honvédelmi
létesítmény területén.

5701
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3. Hatályát veszti az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
3. pontjában foglalt táblázat 16–23. sora,
b)
10. pontjában foglalt táblázat 27. sora és
c)
17. pontja.

A Kormány 199/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 199/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelethez
A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.415. alponttal egészül ki:
(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások listája)
„1.415. A 3. számú főút Detk és Kápolna közötti szakasz áthelyezése és kapcsolódó közúti beruházások.”

2. melléklet a 199/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelethez
A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1. pontja a következő 1.272. alponttal egészül ki:
(Közúti közlekedési projektek)
„1.272. A 3. számú főút Detk és Kápolna közötti szakasz áthelyezése és kapcsolódó közúti beruházások.”
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A Kormány 200/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelete
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 200/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelethez
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Melléklete a következő 34. sorral egészül ki:
(A
1.

A nyilvántartás megnevezése

B
Adatfeldolgozó

KOPINT-DATORG
A magyarországi lakcímmel nem
Informatikai és
rendelkező választópolgárok
Vagyonkezelő Kft.
levélben benyújtott névjegyzéki
34.
kérelmének regisztrációs
előfeldolgozását végző informatikai
rendszer

C

D

Az adatfeldolgozó által végzett

Az adatfeldolgozó

adatfeldolgozás köre

igénybevételének jellege)

elektronikus
adatfeldolgozás

az adatkezelő
döntésétől függő
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelete
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, valamint az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, a vasúti közlekedésről
szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény
(COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és
kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. § (2) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában, az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló
2015. évi LXXXIV. törvény 6. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában, valamint a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró agrárminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosítása
1. §		
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi
alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Ez a rendelet
a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló, 2014. november 21-i
2014/103/EU bizottsági irányelvnek,
c) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek
a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309
bizottsági irányelvnek,
d) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek
a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i
(EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
2. §		
Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosítása
3. §		
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló
62/2013. (X. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„4. § Ez a rendelet
a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló, 2014. november 21-i
2014/103/EU bizottsági irányelvnek,
c) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek
a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309
bizottsági irányelvnek,
d) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek
a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i
(EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
4. §		
Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt
Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet módosítása
5. §		
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi
alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Ez a rendelet
a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek
a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309
bizottsági irányelvnek,
b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek
a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i
(EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
6. §		
Az R3. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló,
2018. november 23-i (EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

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

1. melléklet a 20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelethez
1. Az R1. 1. melléklete a következő 2a. ponttal egészül ki
(Az ADR Szabályzat előírásait a veszélyes áruk belföldi közúti szállítására a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:)
„2a. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet és a növényvédő szerrel szennyezett
csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet szállításra vonatkozó előírásainak
betartása esetén az előzőleg növényvédő szert tartalmazó üres csomagolóeszközök szállítása akkor sem tartozik
az ADR Szabályzat hatálya alá, ha az ADR Szabályzat 5.1.3.1 bekezdése szerinti jelölések és bárcák nincsenek
eltávolítva.”
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2. Az R1. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ADR Szabályzat előírásait a veszélyes áruk belföldi közúti szállítására a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:)
„4. Az ADR Szabályzat 1.3.2.4 bekezdését a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„A következő ismeretfelújító oktatást legalább az előző oktatást követő két éven belül meg kell tartani. Ezenkívül
az ADR Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény
bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron
kívüli oktatást kell tartani.””
3. Az R1. 1. melléklete a következő 25. ponttal egészül ki:
(Az ADR Szabályzat előírásait a veszélyes áruk belföldi közúti szállítására a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:)
„25. Az ADR Szabályzat 1.7.2 szakasza szerinti sugárvédelmi programnak meg kell felelnie a radioaktív anyagok
szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletben és az ionizáló sugárzás
elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. A sugárvédelmi program alkalmazásához az Országos Atomenergia
Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő
feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,
a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti engedély szükséges.”
4. Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 14. pont b) alpontja.

2. melléklet a 20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelethez
1. Az R2. 1. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
(A RID Szabályzat előírásait a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:)
„1a. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet és a növényvédő szerrel szennyezett
csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet szállításra vonatkozó előírásainak
betartása esetén az előzőleg növényvédő szert tartalmazó üres csomagolóeszközök szállítása akkor sem tartozik
a RID Szabályzat hatálya alá, ha a RID Szabályzat 5.1.3.1 bekezdése szerinti jelölések és bárcák nincsenek eltávolítva.”
2. Az R2. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A RID Szabályzat előírásait a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:)
„3. A RID Szabályzat 1.3.2.4 bekezdését a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„A következő ismeretfelújító oktatást legalább az előző oktatást követő két éven belül meg kell tartani. Ezenkívül
az RID Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény
bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron
kívüli oktatást kell tartani.””
3. Az R2. 1. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:
(A RID Szabályzat előírásait a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:)
„8. A RID Szabályzat 1.7.2 szakasza szerinti sugárvédelmi programnak meg kell felelnie a radioaktív anyagok
szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletben és az ionizáló sugárzás
elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.”

3. melléklet a 20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelethez
1. Az R3. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az ADN Szabályzat 1.3.2.4 bekezdését a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„A következő ismeretfelújító oktatást legalább az előző oktatást követő két éven belül meg kell tartani. Ezenkívül
az ADN Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény
bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron
kívüli oktatást kell tartani.””
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2. Az R3. 1. melléklet 9. pont (4) bekezdés g) pontjában az „a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe
az „az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak” szöveg lép.
3. Az R3. 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Az ADN Szabályzat 1.7.2 szakasza szerinti sugárvédelmi programnak meg kell felelnie a radioaktív anyagok
szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletben, és az ionizáló sugárzás
elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. A sugárvédelmi program alkalmazásához az Országos Atomenergia
Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő
feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,
a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti engedély szükséges.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 322/2019. (VIII. 1.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 38. § (1) bekezdés
d) pontja és (3) bekezdése alapján – a Gazdasági Versenyhivatal elnökének előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Grimm Krisztina, a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagjának e megbízatása 2019. augusztus 31-ei
hatállyal megszűnik.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03622-2/2019.

A Kormány 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális
Agrár Stratégiájáról
A Kormány
1. elfogadja a Digitális Jólét Program részeként bemutatott, a magyar polgárok, a szakmai és civil szervezetek,
a digitális ökoszisztéma szereplői alkotó közreműködésével, széles körű összefogásával elkészült „Magyarország
Digitális Agrár Stratégiáját” (a továbbiakban: Stratégia), és felhívja az innovációért és technológiáért felelős
minisztert, hogy a Stratégiát a kormányzati portálon tegye közzé;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. célja a Stratégia végrehajtása során fenntartani a széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, várja a magyar
polgárok, valamint a szakmai, társadalmi és tudományos szervezetek és a piac szereplőinek javaslatait annak
gazdagítására vonatkozóan;
3. a korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében támogatja a mezőgazdasági
termelők digitális kompetenciáinak és ismereteinek fejlesztését, ezért felhívja
a)
az agrárminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával tekintse át az e célok
megvalósulását támogató, szakképzési és kapcsolódó felnőttképzési („Okos Gazda”) programok indítását,
valamint a digitális kompetenciák és ismeretek megszerzésének, fejlesztésének szakmai megalapozását
és a mezőgazdaság digitális átalakulásához szükséges tudásbázis működtetését szolgáló Digitális Agrár
Akadémia működésének lehetőségét,
b)
az emberi erőforrások miniszterét, hogy az agrárminiszter és az innovációért és technológiáért felelős
miniszter bevonásával tekintse át – az agrár-felsőoktatás hatékonyságának és színvonalának növelése
érdekében – az agrár-felsőoktatási intézmények lehetőségeit a mezőgazdaság digitális átalakulásának
elősegítése érdekében,
továbbá tegyenek javaslatot a fejlesztéshez szükséges intézkedések megtételére, és terjesszék azt a Kormány elé;
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Felelős:

4.

5.

6.

7.

8.

az a) alpont tekintetében: agrárminiszter
		
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a b) alpont tekintetében: emberi erőforrások minisztere
		
agrárminiszter
		
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. október 31.
az Országos Meteorológiai Szolgálat mezőgazdasági termelés során hasznosítható meteorológiai adatainak és
információinak a mezőgazdasági termelők számára történő térítésmentes hozzáférhetővé tétele érdekében,
valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat földfelszíni mérőhálózatának megújítása, fejlesztése céljából felhívja
az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. december 31.
a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatainak mezőgazdasági termelők számára történő térítésmentes
hozzáférhetővé tétele érdekében felhívja az érintett minisztereket, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket
előkészítő projekt megvalósítása érdekében nyújtsanak be előterjesztést a Kormány számára;
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. január 31.
a mezőgazdasági üzemi folyamatokat digitális eszközökkel térben és időben követő, adminisztratív terheket
csökkentő, a digitális átállás versenyképességi hatásait vizsgáló rendszer („Okos Tesztüzemi Rendszer”) Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központban történő kialakítása érdekében felhívja az érintett minisztereket
a megvalósításához szükséges intézkedések megtételére;
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. december 31.
a nemzeti adatvagyonpolitika körében az agráriumban keletkezett adatállomány társadalmi hasznosulása,
az ágazati adatintegráció kívánt mértékének elérése érdekében támogatja a mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékek digitális nyomonkövethetőségét (a blockchain megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával),
a kapcsolódó adatok gyűjtését, feldolgozását, és tudásbázis működtetését biztosító Nemzeti Élelmiszerlánc
Adatszolgáltatási Központ létrehozását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bázisán, amely keretében
felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. december 31.
támogatja a Digitális Élelmiszerlánc Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ létrehozását az Állatorvostudományi
Egyetemen, amely élelmiszerlánc (állattartás, takarmány-előállítás, élelmiszeralapanyag-termesztés stb.)
vizsgáló, adatelemző, oktató, kutató, fejlesztő és innovációs központként, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által
működtetett élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszertől elkülönülten biztosítja az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését és az élelmiszerlánc
szemléletű, digitális technológián alapuló komplex állatorvosképzést, amely érdekében felhívja az érintett
minisztereket az ehhez szükséges intézkedések előkészítésére;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. március 31.
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9. szükségesnek tartja a hazai mezőgazdasági termékek értékesítését támogató, valamint az agráriumban keletkezett
hulladékok újrahasznosítását segítő, digitális alapú elosztó és értékesítési sharing economy módszerek fejlesztését,
a kereskedelmi láncok rövidítését (a blockchain megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával), és támogatja
e célok elérését segítő ajánlások kidolgozását, amely érdekében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges
intézkedések megtételére;
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
10. a mezőgazdasági termelők által használt precíziós technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében egyetért
a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által működtetett műholdas helymeghatározási szolgáltatás
és referenciaállomás-hálózat korszerűsítésével (GNSS) és bővítésével, valamint a helymeghatározási szolgáltatás
hozzáférhetőségének kiterjesztésével, támogatja annak ingyenessé tételét, amely keretében felhívja az érintett
minisztereket, hogy az ehhez szükséges intézkedések megtétele érdekében nyújtsanak be előterjesztést a Kormány
számára;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. március 31.
11. egyetért a felsőoktatás és a szaktanácsadás gyakorlati képzőhelyének létrehozása, a digitális kutatási, fejlesztési
és innovációs tevékenység körülményeinek biztosítása, valamint az agrár digitális megoldások innovációs
és módszertani tudásbázisának kialakítása érdekében a Digitális Agrár Innovációs Központ létrehozásával
a Szent István Egyetemen, az Irinyi Terv alapján tervezett agrárgépgyártási, kutatási és fejlesztési központ és
az Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ bevonásával, amely érdekében felhívja
az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. december 31.
12. felhívja az érintett minisztereket, hogy – a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával –
a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság mezőgazdasági gépek
és technológiák, megoldások fejlesztésére, kipróbálására alkalmas tesztkörnyezetet is magába foglaló digitális agrármintagazdasággá történő fejlesztése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2020. december 31.
13. felhívja az agrárminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve –
az élelmiszeripari érdekképviseletek bevonásával dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Stratégiához szervesen
kapcsolódó Digitális Élelmiszeripari Stratégiát, amely tartalmazza a szükséges költségvetési forrásokat és
a végrehajtását támogató intézkedésekre tett javaslatokat;
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. március 31.
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14. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az agrárminiszterrel és a pénzügyminiszterrel
együttműködve a Stratégia végrehajtása érdekében készítsen részletes – az egyes részfeladatokat, a felelősöket,
a határidőket, a végrehajtáshoz szükséges források európai uniós forrásokból vagy a hazai költségvetésből történő
meghatározását és ütemezését is tartalmazó – intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv), és terjessze azt
a Kormány elé;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. szeptember 30.
15. felhívja az érintett minisztereket, hogy a jelen kormányhatározat végrehajtása során az intézkedési tervben foglaltak
szerint járjanak el;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
16. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2020 utáni európai uniós költségvetési ciklus tervezése során legyenek
tekintettel a 14. pontban foglaltakra;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a tervezés ütemében
17. elrendeli
a)
a Stratégia mérő- és értékelő-, valamint indikátorrendszerének folyamatos fejlesztését,
b)
a Stratégia megvalósulásának figyelemmel kísérését, a Stratégia végrehajtásával kapcsolatos folyamatos
társadalmi egyeztetést, a Stratégia kétévente történő értékelését és szükség szerinti felülvizsgálatát,
c)
a Stratégia határon túli közösségek és vállalkozások számára történő kiterjesztésének és hozzáférhetővé
tételének vizsgálatát.
Felelős:
az a) alpont tekintetében: agrárminiszter
		
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a b) alpont tekintetében: agrárminiszter
		
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a c) alpont tekintetében: innovációért és technológiáért felelős miniszter
		
agrárminiszter
		
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében: folyamatos
a b) alpont tekintetében: első alkalommal 2020. december 1., majd kétévente december 1.
a c) alpont tekintetében: 2020. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1471/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról
A Kormány elkötelezett szándéka, hogy Magyarország a jövőben is a legbiztonságosabb külső határokkal rendelkező
tagállam maradjon az Európai Unión belül, valamint hozzájáruljon a migrációs folyamatok és a határokon átnyúló bűnözés
hatékony kezeléséhez, a belső biztonság garantálásához, továbbá a schengeni térségen belüli szabad mozgás fenntartásához.
E célok elérése érdekében a Kormány
1. elfogadja a „Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiája 2019–2021” című dokumentumot
(a továbbiakban: Stratégia), és elrendeli a kormányzati portálon történő közzétételét;
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2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületen gondoskodjanak a Stratégia
céljainak megvalósulásáról;
Felelős:
belügyminiszter
agrárminiszter
honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja az érintett minisztereket, hogy biztosítsák a meglévő és tervezett ágazati, szakpolitikai és intézményi
stratégiáik igazgatási elemeinek illeszkedését a Stratégia célrendszeréhez;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a belügyminisztert mint a Stratégia végrehajtásának koordinációjáért felelős minisztert, hogy
a Stratégia végrehajtását követően számoljon be a Kormánynak annak végrehajtásáról.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2022. március 15.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1472/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a 2014–2020. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2019. évi módosításáról
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva jóváhagyja a 2014–2020. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2019. évi módosításáról szóló javaslatot;
2. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti módosítási javaslatnak az Európai Bizottság
részére elfogadásra történő benyújtásáról.
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1473/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a 2021. évi FIG Ritmikus Gimnasztika Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához
szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja, hogy a Magyar Torna Szövetség (a továbbiakban: MATSZ) a 2021. évi FIG Ritmikus Gimnasztika
Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság) megrendezésére vonatkozó pályázatot nyújtson be a Nemzetközi
Torna Szövetséghez;
2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés d) pontja alapján garanciát vállal a Világbajnokság
megrendezésére;
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3. támogatja, hogy a Világbajnokság rendezési jogának elnyerése esetén a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság a MATSZ közreműködésével megrendezze a Világbajnokságot Magyarországon;
4. egyetért azzal, hogy a Világbajnokság megpályázásával, illetve a rendezési jog elnyerése esetén a rendezvény
szervezési szerződés megkötésével kapcsolatos kormányzati feladatokat a kiemelt budapesti fejlesztésekért és
nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos lássa el;
5. egyetért azzal, hogy a MATSZ a Világbajnokság megrendezésére irányuló pályázat során a kiemelt budapesti
fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztossal és a KKBK Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködjön;
6. felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy
az emberi erőforrások minisztere és a MATSZ bevonásával a rendezési jog elnyerése esetén készítsen előterjesztést
a Világbajnokság megrendezésének költségei bemutatása és a szükséges költségvetési forrás biztosítása tárgyában.
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a rendezési jog elnyerését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről
A Kormány
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az agrárminiszter, valamint az innovációért és technológiáért felelős
miniszter bevonásával – a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.)
Korm. határozat 1. pont e) alpontjában foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodjon a 1. mellékletben
meghatározott fejlesztési beruházások megvalósításához
a)
a 2020. költségvetési évben szükséges 2 523 000 000 forint biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára;
b)
a 2020. költségvetési évben szükséges 2 014 000 000 forint biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés
XII. Agrárminisztérium fejezet javára;
c)
a 2021. költségvetési évben szükséges 365 000 000 forint biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára;
d)
a 2021. költségvetési évben szükséges 3 908 000 000 forint biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés
XII. Agrárminisztérium fejezet javára;
e)
a 2022. költségvetési évben szükséges 1 475 600 000 forint biztosításáról a 2022. évi központi költségvetés
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára;
f)
a 2022. költségvetési évben szükséges 2 296 000 000 forint biztosításáról a 2022. évi központi költségvetés
XII. Agrárminisztérium fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) és b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során,
a felmerülés ütemében, legkésőbb 2020. február 15-ig
a c) és d) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
az e) és f ) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
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2. felhívja az agrárminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pont szerinti
források terhére a támogatói körükbe tartozó fejlesztési beruházások megvalósításához nyújtsanak támogatást, és
gondoskodjanak a 2. mellékletben meghatározott kedvezményezettekkel támogatási jogviszony létrehozásáról;
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az 1. pont a) és b) alpontja szerinti források esetében 2020. március 31.
az 1. pont c) és d) alpontja szerinti források esetében 2021. január 15.
az 1. pont e) és f ) alpontja szerinti források esetében 2022. január 15.
3. felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy
a)
az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodjon
a hazai kisvasutak egységes marketingjének tervezéséről és felügyeletéről, valamint
b)
alakítsa ki a kisvasutak hatékony működtetésének egységes szakmai koncepcióját;
Felelős:
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő:
2020. március 31.
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a miniszterelnök
kabinetfőnöke bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére annak érdekében, hogy a keskeny nyomközű
vasúton történő személyszállítási szolgáltatás Széchenyi Pihenő Kártyával is igénybe vehető legyen.
Felelős:
pénzügyminiszter
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2019. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
Pálya és járműállomány felújításának költségei a II. ütemben 2020., 2021. és 2022. évben
A

B

1.

C

2.

Pályafelújítás

felújítás

(millió forint)

(millió
forint)

Erdészeti kisvasutak

Pálya-

Jármű-

felújítás

felújítás

(millió forint)

(millió forint)

Pályafelújítás

Járműfelújítás

(millió forint)

(millió forint)

2733

931

1799

241

12

594

0

122

306

721,6

582

2642,6

1129

Nemzeti Park és önkormányzat

276

5.

2220

6.

Salgótarjáni Kisvasút megvalósíthatósági
tanulmány

7.

Hajtánypálya tervezés

9.

G
2022. év

231,1

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Összesen

F

1782,9

4.

8.

E
2021. év

Jármű-

3.

D

2020. év

15
15
4293,9

243,1
4537

3342

931
4273

3771,6
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2. melléklet az 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

1.

A

B

C

Vasút

Kedvezményezett

Támogató

2.

Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút

EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Agrárminisztérium

3.

Mátravasút

EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Agrárminisztérium

4.

Szilvásvárad Állami Erdei Vasút

EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Agrárminisztérium

5.

Gemenci Állami Erdei Vasút

Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Agrárminisztérium

6.

Kaszói Állami Erdei Vasút

KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Agrárminisztérium

7.

Almamelléki Állami Erdei Vasút

Mecsekerdő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Agrárminisztérium

8.

Lillafüredi Állami Erdei Vasút

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Agrárminisztérium

9.

Hortobágy-Halastavi Kisvasút

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Agrárminisztérium

10.

Tiszakécskei kisvasút

Tiszekécske Város Önkormányzata

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

11.

Nyíregyháza-Sóstó vonal felújítása

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

12.

Salgótarjáni Kisvasút megvalósíthatósági
tanulmány

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

13.

Hajtánypálya tervezése és prototípus
fejlesztése

14.

Mesztegnyői Állami Erdei Kisvasút

SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Agrárminisztérium

15.

Csömödér Állami Erdei Vasút

Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Agrárminisztérium

16.

Pálházi Állami Erdei Vasút

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Agrárminisztérium

17.

Királyréti Állami Erdei Vasút

IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Agrárminisztérium

18.

Balatonfenyvesi kisvasút

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

19.

Nagybörzsöny-Nagyirtás Erdei Vasút

Nagybörzsöny Község
Önkormányzata

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

20.

Börzsöny Kisvasút (Szob-Márianosztra)

Szob Város Önkormányzata

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Aktív és Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
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A Kormány 1475/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének címrendjét – 2019. augusztus 8-i fordulónappal –
az 1. melléklet szerint módosítja;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2019. augusztus 8.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál
a)
az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b)
az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő előirányzatra és azon belül rovat mélységű
előirányzatra történő besorolásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. augusztus 5.
3. felhívja a pénzügyminisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2019. január 1-jei határnappal az 1. pont
szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg – a Miniszterelnökséget vezető miniszter adatszolgáltatása
alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó
költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. augusztus 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1475/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése
Új címrendi besorolás
ÁHT-T

JogFejezet

Cím

Alcím

címcsoport

Régi címrendi besorolás
Jog-

Megnevezés

cím

JogFejezet

Cím

Alcím

címcsoport

Jogcím

360428

10

03

00

00

00

Magyarország Európai Unió melletti Állandó
Képviseletének igazgatása

11

05

00

00

00

263067

10

20

02

30

00

EU utazási költségtérítések

11

30

07

01

00
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A Kormány 1476/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
A Kormány
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a Vtv.
36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba
tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába
kerüljenek;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy az 1. mellékletben felsorolt önkormányzatokkal a tulajdonosváltozás ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések (a továbbiakban együtt: Szerződések) megkötésre
kerüljenek;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Szerződések megkötése előtt az MNV Zrt. a Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű
eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az önkormányzatokat
az ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű
ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő öt hónapon belül
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Szerződések – a tulajdon-átruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi
követelményeken túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy
a)
mennyi az ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értéke,
b)
az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan környezeti állapotának
felmérését, kármentesítését, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor
a szükséges engedélyek megszerzését, az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését,
c)
az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,
d)
az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem
támaszt,
e)
a tulajdon-átruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében
az önkormányzat vállalja a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben
támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást,
f)
az önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. §
(4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási
kötelezettségének – a Szerződések hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31.
napjáig írásban tesz eleget,
g)
ha az önkormányzat az f ) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan szerződésben
rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,
h)
az ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat az 1. mellékletben és
a Szerződésekben az adott ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles
hasznosítani, ha az önkormányzat e kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, az MNV Zrt.
az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az önkormányzat a nemteljesítési kötbért
köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek megfizetni,
i)
az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a jelenlegi vagyonkezelő, annak
felügyeleti szerve vagy a védettség jellege szerinti miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges
hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
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5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy az Ikervár külterület, 0139/2 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza azt is, hogy az érintett önkormányzat
vállalja az ingatlanon létesített monitoring kút tekintetében a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt feltételek
teljesítését;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a szerződés megkötésekor
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Budapest belterület, 29737/1, 29834/18 és 29834/20 helyrajzi számú ingatlanok esetében
a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza azt is, hogy
a)
a Budapest belterület, 29737/1 helyrajzi számú ingatlan egy része a villamosművek, valamint a termelői,
magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet szerinti és
az E.101. sz. utasítás szerinti biztonsági övezeten belül helyezkedik el, és hogy a nagy kiterjedésű
fémtárgyakkal kapcsolatban az 1/2003. (MÁV Ért. 8.) TEB ig. R. Vasúti érintésvédelmi szabályzatban foglaltak
szerint kell eljárni,
b)
tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 38. § (10) bekezdése szerint a vasút 50 méteres védőtávolságán belül
helyezkednek el, ezért bármilyen építési tevékenység, területrendezés engedélyezéséhez be kell szerezni
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) Budapesti
Pályavasúti Területi Igazgatóságától a vasút-üzemeltetői hozzájárulást, a munkálatok során a MÁV Zrt.-t
költség nem terhelheti,
c)
a tulajdoni lapra kerüljön bejegyzésre az építésügyi korlátozás az 50 méteres vasúti védősávon belül levő
területeknél,
d)
a vasúti védőtávolságon belül maradó területeken – szükség esetén – az építendő építménynél a zaj- és
rezgésvédelemről az építtetőnek kell gondoskodnia,
e)
az új tulajdonos nem léphet fel kártérítési igénnyel a MÁV Zrt.-vel szemben a vasúti környezeti hatások
(zaj, rezgés, por stb.) miatt,
f)
az ingatlanok megközelítése csak közterületről történhet, vasúti területre kaput nyitni, a telket vasúti
területről megközelíteni nem lehet,
g)
az ingatlanok területén összegyűlő csapadékvíz elvezetéséről oly módon kell gondoskodni, hogy azt
a MÁV Zrt. területére, illetve annak vízelvezető rendszerébe vezetni nem lehet;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a szerződés megkötésekor
7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a 4. pont szerinti Szerződések megkötésére kizárólag abban az esetben kerüljön sor,
ha a kedvezményezett a szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak
minősül, vagy a köztartozásmentes adózói minőséget a kedvezményezett az állami adó- és vámhatóság által
30 napnál nem régebben kiállított, köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolással igazolja, és a tulajdonosi
joggyakorlóval szemben lejárt tartozással nem rendelkezik.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a szerződés megkötésekor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1476/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő ingatlanok jegyzéke
Ingatlan-nyilvántartási

Terület

megnevezés

(m2)

helyi közutak, közterek és
parkok kezelése, fejlesztése és
üzemeltetése feladat ellátása/
helyi közút kezelése, fejlesztése
és üzemeltetése

kivett közút

5942

Budapest,
külterület,
0196098 hrsz.*
1/1

helyi településrendezés,
településfejlesztés/helyi közút
kezelése, fejlesztése, üzemeltetése

kivett saját
használatú út

5700

Dunaalmás Község
Önkormányzata

Dunaalmás,
belterület,
4161 hrsz.
1/1

településüzemeltetési feladat,
parkoló kialakítása, utca
kiszélesítése céljából

kivett beépítetlen
terület

103

Gönyű Község
Önkormányzata

Gönyű,
külterület,
093/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetési feladat,
helyi közutak fenntartása és
kerékpárút üzemeltetése

kivett kerékpárút

1634

5.

Gönyű Község
Önkormányzata

Gönyű,
külterület,
093/6 hrsz.
1/1

településüzemeltetési feladat
helyi közutak fenntartása és
kerékpárút üzemeltetése

közforgalom
számára
megnyitott
magánút

8362

6.

Ikervár Község
Önkormányzata

Ikervár,
külterület,
0139/2 hrsz.
1/1

turizmussal és sporttal
kapcsolatos feladat/szabadidő
park

kivett
szemétlerakó
telep

21 728

7.

Kecskemét
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét,
belterület,
21922 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/helyi
közösségi közlekedés biztosítása

kivett út

7098

8.

Kecskemét
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét,
belterület,
21930 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/helyi
közösségi közlekedés biztosítása

kivett út

7931

9.

Kecskemét
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét,
belterület,
21945/1 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/helyi
közösségi közlekedés biztosítása

kivett közút

6920

Mosonudvar Község
Önkormányzata

Mosonudvar,
belterület,
8022 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/helyi
közösségi közlekedés biztosítása

kivett út

3385

Sor-

Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni hányad

Segítendő feladat/cél

1.

Budapest Főváros
XVIII. kerület
PestszentlőrincPestszentimre
Önkormányzata

Budapest,
külterület,
0156045 helyrajzi szám*
(a továbbiakban: hrsz.)
1/1

2.

Budapest Főváros
XVIII. kerület
PestszentlőrincPestszentimre
Önkormányzata

3.

4.

szám

10.

5719

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 137. szám

Sorszám

11.

12.

13.

14.

Ingatlan-nyilvántartási

Terület

megnevezés

(m2)

településüzemeltetési
feladatainak ellátása érdekében,
helyi közút céljára

kivett iparvasút

7758

Budapest,
belterület,
29737/1 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés, az országos
szerepkörrel összefüggő
kulturális szolgáltatás,
közművelődési tevékenység,
mint segítendő önkormányzati
feladat megvalósítása
érdekében a Fővárosi Állat- és
Növénykert gazdasági kiszolgáló
tevékenységéhez szükséges
terület-felhasználás céljára

kivett közforgalmú
vasút

673

Budapest,
belterület,
29834/18 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés, az országos
szerepkörrel összefüggő
kulturális szolgáltatás,
közművelődési tevékenység,
mint segítendő önkormányzati
feladat megvalósítása
érdekében a Fővárosi Állat- és
Növénykert gazdasági kiszolgáló
tevékenységéhez szükséges
terület-felhasználás céljára

egyéb épület és
üzem

350

Budapest,
belterület,
29834/20 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés, az országos
szerepkörrel összefüggő
kulturális szolgáltatás,
közművelődési tevékenység,
mint segítendő önkormányzati
feladat megvalósítása
érdekében a Fővárosi Állat- és
Növénykert gazdasági kiszolgáló
tevékenységéhez szükséges
terület-felhasználás céljára

beépítetlen terület

900

Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni hányad

Segítendő feladat/cél

Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata

Szigetszentmiklós,
belterület,
5905 hrsz.
1/1

Budapest Főváros
Önkormányzata

Budapest Főváros
Önkormányzata

Budapest Főváros
Önkormányzata

* Az ingatlanok folyamatban lévő belterületbe vonásának hatósági engedélyezése esetén a belterületbe vont ingatlan azonosító adatai
alkalmazandóak.
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A Kormány 1477/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése
alapján, tekintettel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2019. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Értéke (Ft)

1.

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

10

13 000 000

2.
3.

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés
1 HUF fejlesztés

Hitel
Hitel

7
7

120 000 000
300 000 000

3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.

KAPOSMÉRŐ KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF fejlesztés
1 HUF fejlesztés
2 HUF fejlesztés

Hitel
Hitel
Hitel

11
2
4

38 000 000
48 256 803
8 000 000

SZÉCSISZIGET KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

6

4 073 945

TÓALMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF fejlesztés

Hitel

10

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
1 világítási rendszer korszerűsítése
2 3.1. Kulturális célú beruházások
4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének
1 fejlesztését szolgáló beruházások
1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása
1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

1 7.8. Köztemető fejlesztése
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
2 rendszer korszerűsítése
3 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása
4 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása
5 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása
6 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
7 teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
8 teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások
9 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása
4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási
10 rendszer korszerűsítése

8.8.
8.9.
8.10.

9.3.

1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés
2.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
1 rendszer korszerűsítése

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

13

Fejlesztési
célhoz az ügylet
mekkora
értékkel járul
hozzá

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

2019

2020

2021

2022-től

13 000 000

13 000 000 Igen

408 200

1 444 444

1 444 444

9 702 912

120 000 000 Igen

120 000 000
139 000 000

0
161 000 000

0
0

0
0

139 000 000
161 000 000

139 000 000 Igen
161 000 000 Igen

38 000 000
48 256 803
8 000 000

38 000 000 Igen
48 256 803 Igen
8 000 000 Igen

38 000 000
48 256 803
8 000 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4 073 945

0

0

0

1 843 742
2 230 203

1 843 742 Igen
2 230 203 Igen
29 886 396

0

0

0

670 000

670 000 Igen

75 000 000

75 000 000

0

0

3 500 000
444 500
4 831 593
2 540 000
635 000

3 500 000
444 500
4 831 593
2 540 000
635 000

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

457 200

457 200 Igen

807 720
10 966 155

807 720 Igen
10 966 155 Igen

5 034 228

5 034 228 Igen

46 000 000

46 000 000 Igen

89 000 000

89 000 000 Igen

15 000 000

15 000 000 Igen

150 000 000
1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés
2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
2 korszerűsítése
4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási
3 rendszer korszerűsítése

Jóváhagyott ügylet adatai
Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság
nagysága szerint (Ft)

120 000 000

29 886 396

8.7.

9.2.

Fejlesztés célja

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása
2 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

9.
9.1.

Fejlesztés
sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai
Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai
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1. melléklet az 1477/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1478/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügylet 2019. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet adatai
Devizanem

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje (év)

Értéke

1.

BALATONFÜRED
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

PROBIO ZRT.

1

HUF

fejlesztés

Hitel

7

60 000 000

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

60 000 000

Igen

60 000 000

2.

KAPOSVÁR MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Kaposvári Élményés Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.

1

HUF

fejlesztés

Kölcsön

11

225 000 000

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

225 000 000

Igen

225 000 000

Sorszám

Ügylet sorszáma

Kormány
Kormány által
az ügylethez/
engedélyezett
fejlesztéshez
fejlesztéshez/működé
hozzájárul
shez kapcsolódó
(Igen, Nem,
ügyletérték
Részben)

Önkormányzat neve

Kérelemmel érintett
gazdasági
társaság neve

Fejlesztés célja

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében)
keletkeztetett adósság nagysága szerint

2019

2020

2021

2022-től
összesen
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1. melléklet az 1478/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1479/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
az Alkotmánybíróság épületének felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az Alkotmánybíróság Budapest I. kerület, Donáti utca 35–45. szám alatti épületének hőszigetelésére,
nyílászáróinak cseréjére, árnyékoló szerkezetek elhelyezésére irányuló beruházás érdekében többletforrás
biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról,
a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 3. pont c) alpontjában meghatározott forrásokon felül
gondoskodjon az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az árnyékoló szerkezetek elhelyezése érdekében
a)
a 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
III. Alkotmánybíróság fejezet javára 200 000 000 forint,
b)
a 2020. évben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
III. Alkotmánybíróság fejezet javára 356 000 000 forint
rendelkezésre állásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2020. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 44. Egyes kisvárosi
települések fejlesztési feladatainak támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő
kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti települési önkormányzatok
fejlesztési feladatainak támogatása érdekében 1 758 184 828 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv.
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő
támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 44. Egyes kisvárosi
települések fejlesztési feladatainak támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő
egyedi támogatást nyújtson az 1. melléklet szerinti önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
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4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
Alcím
szám

Alcím név

Támogatási cél

Támogatási összeg
(forint)

1.

Kapuvár Városi Önkormányzat fejlesztési
feladatainak támogatása

Bentlakásos idősek otthona
kialakítása

540 000 000

2.

Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési
feladatainak támogatása

Városháza épületének felújítása

538 920 000

3.

Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési
feladatainak támogatása

Városi piac és belterületi utak
fejlesztése

169 143 497

4.

Tiszavasvári Város Önkormányzata fejlesztési
feladatainak támogatása

Belterületi út- és járdafejlesztés,
egészségügyi központ
felújítása, sportpályák építése

310 000 000

Újszász Városi Önkormányzat fejlesztési
feladatainak támogatása

Temető és vasútállomás
környezetének infrastrukturális
fejlesztése, civil közösségi pont
kialakítása

200 121 331

5.
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2. melléklet az 1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

IX.

381840
381851

Cím
szám

44

381862

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
K8

2

381873

K8

3

381884

K8

4

381895

K8

5

359017

Kiemelt
előir.
szám

K8

2

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása
Kapuvár Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszavasvári Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Újszász Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

540 000 000
538 920 000
169 143 497
310 000 000
200 121 331
-1 758 184 828

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár

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

Kiemelt előirányzat
neve

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

1 758 184 828

III.n.év

IV.n.év

1 758 184 828
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* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
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A Kormány 1481/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
egyházi közösségi célú beruházás megvalósításának támogatásáról
A Kormány
1. támogatja a Svábhegyi Református Egyházközségnek a svábhegyi református óvoda, valamint a kapcsolódó
kiszolgáló létesítmények megvalósítására irányuló szándékát;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – az 1. pontban foglalt
cél megvalósítása érdekében a 2020. évben gondoskodjon 944 335 000 forint, továbbá a kifizetéshez kapcsolódó
kincstári díjak fedezetét biztosító költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
jogcímcsoport, 28. Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében, a 2. pont alapján biztosított forrás terhére
a miniszterelnök általános helyettese a Svábhegyi Református Egyházközség részére támogatást nyújtson,
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről
A Kormány
1. egyetért a 2019. június 27-én történt rendkívüli időjárási eseménnyel érintett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
települések esetében az egyházi, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előzetes felmérése
szerinti lakhatatlanná vált természetes személyek tulajdonában álló ingatlanokban bekövetkezett, a biztosításból
vagy más forrásból meg nem térülő károk állami forrásból történő enyhítésével, az alábbi szempontok
figyelembevételével:
1.1. a támogatás az előzetes kárfelmérés alapján megsemmisült, károsodott, lakhatásra alkalmatlanná vált
lakóépületek tulajdonosai, haszonélvezői, használati jogosultjai lakhatási feltételeinek megteremtésére
használható fel – figyelembe véve az egyéb forrásból, különösen biztosításból, megtérülő károkat –, abban
az esetben, ha a személy az adott ingatlanban életvitelszerűen lakott, vagy az ingatlan-nyilvántartás szerint
az az állandó lakhelye vagy tartózkodási helye volt;
1.2. a támogatás a károsodott lakóingatlanok lakhatóvá tételét szolgálja; használt lakóingatlan vásárlására
kizárólag abban az esetben nyújtható támogatás, ha a károsodott ingatlant igazoltan nem lehet lakhatóvá
tenni, mert az költségesebb, mint egy hasonló tulajdonságú lakóingatlan helyi forgalmi értéke;
1.3. nem nyújtható támogatás
a)
a lakóingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló építményekre (pl. gazdasági épületekre, garázsra,
műhelyre, kerítésre),
b)
a nem lakás céljára szolgáló egyéb építményre, illetve a tulajdonos vagy haszonélvező által nem
életvitelszerűen lakott ingatlanra (pl. bérlakás céljára hasznosított lakóingatlanra),
c)
annak a tulajdonosnak, akinek a lakcíme nem a károsodott ingatlan címére van bejelentve,
d)
a lakhatás tényét nem befolyásoló tisztasági, esztétikai jellegű károkra;
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1.4.

a károsultnak a szerződés megkötését megelőzően nyilatkoznia szükséges arról, hogy az ingatlanra a kár
keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása, továbbá arról, hogy ezek révén milyen összegű
kártérítésben részesül, és mekkora a biztosítási önrész összege; a károsult köteles az önkormányzat felé
a biztosítótól származó igazolást benyújtani;
2. a természetes személyek tulajdonában lévő károsodott ingatlanok tekintetében
2.1. elrendeli – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
a 41. Az egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos időjárás okozta
lakossági károk enyhítése címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2.2. elrendeli, az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 69 494 109 forint egyszeri
átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő
támogatási cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 41. Az egyes
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos időjárás okozta lakossági károk
enyhítése cím, 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2.3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2.2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban
meghatározott támogatási célra pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó vissza
nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján,
2019. december 31-ei felhasználási határidővel;
2.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2.3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára;
2.5. felkéri az önkormányzatokat, hogy a támogatás felhasználása érdekében szükséges intézkedéseket tegyék
meg;
3. az egyházi tulajdonú ingatlanok tekintetében
3.1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
az egyházi ingatlanokat 2019 júniusában ért károk enyhítése érdekében szükséges 177 730 500 forint
rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások jogcímcsoporton;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3.2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettesének bevonásával,
a 3.1 pont szerinti forrás terhére adjon ki – az egyházi épületekben okozott károk helyreállításának és
a védekezési költségeknek a fenntartó egyházak pénzügyi teljesítőképességét meghaladó, más forrásból
meg nem térülő költségek finanszírozása érdekében – támogatói okiratot a 3. melléklet szerinti egyházi
ingatlanok vonatkozásában elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében
pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

Alcím
szám

Lakhatatlanná
Alcím név

vált ingatlanok

Támogatás
Cél

száma

1.

Ajaki lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

2.

Dombrádi lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

3.

Gemzsei lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

4.

Gyulaházai lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

5.

Kántorjánosi településen
lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

6.

Kisvárda településen
lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

7.

Mátészalka településen
lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

8.

Nyírkarász településen
lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

9.

Nyírkáta településen
lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

10.

Nyírmeggyesi lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

11.

Pap településen lakhatatlanná
vált magántulajdonú
ingatlanokhoz kapcsolódó
kárenyhítés

összege
(Ft)

3

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

9 109 000

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

770 000

2

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

1 188 000

6

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

4 166 100

2

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

4 500 000

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

2 976 000

2

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

3 781 180

9

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

16 311 000

6

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

8 418 440

2

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

1 450 139

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

6 000 000
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12.

Porcsalma településen
lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

13.

Rétközberencsi lakhatatlanná
vált magántulajdonú
ingatlanokhoz kapcsolódó
kárenyhítés

14.

Szabolcsbákai lakhatatlanná
vált magántulajdonú
ingatlanokhoz kapcsolódó
kárenyhítés

15.

Tiszakanyári lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

16.

Vajai lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

1 300 000

9

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

7 488 250

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

1 500 000

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

486 000

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált
magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb
forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

50 000

2. számú melléklet a …../2019. …. Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2019.
Államházt
artási
egyedi
azonosító
359017

Fejezet
szám
IX.

381239
381240
381251
381262
381273
381284
381295

forintban

Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím
JogJogA módosítás jogcíme
Módosítás
szám szám cím cím előir.
név
név
név
cím
cím
KIADÁSOK
(+/-)
csop. szám szám
csop.
név
Kiemelt előirányzat
szám
név
neve
Helyi önkormányzatok támogatásai
2
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5
-69 494 109
Egyéb működési célú kiadások
41
Az egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos időjárás okozta lakossági károk enyhítése
1
Ajaki lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
9 109 000
K5
Egyéb működési célú kiadások
2
Dombrádi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
770 000
K5
Egyéb működési célú kiadások
3
Gemzsei lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
K5
Egyéb működési célú kiadások
1 188 000
4
Gyulaházai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
K5
Egyéb működési célú kiadások
4 166 100
5
Kántorjánosi településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
K5
Egyéb működési célú kiadások
4 500 000
6
Kisvárda településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
K5
Egyéb működési célú kiadások
2 976 000

381306

7

381317

8

381328

9

381339

10

381340

11

381351

12

381362

13

381373

14

381384

15

381395

16

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Mátészalka településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Nyírkarász településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Nyírkáta településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Nyírmeggyesi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Pap településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Porcsalma településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Rétközberencsi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Szabolcsbákai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Tiszakanyári lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Vajai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások

K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

3 781 180
16 311 000
8 418 440
1 450 139
6 000 000
1 300 000
7 488 250
1 500 000
486 000
50 000

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Fejezet
szám

Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

5731

Államháztartási
egyedi
azonosító

381373

14

381384

15

381395

16

7 488 250

Egyéb működési célú kiadások
Szabolcsbákai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Tiszakanyári lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások
Vajai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Egyéb működési célú kiadások

K5
K5
K5

1 500 000
486 000
50 000

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

5732

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

K5

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás

Kiemelt előirányzat
neve

(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Összesen

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

69 494 109

III.n.év

IV.n.év

69 494 109

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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3. melléklet az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
A 2019. június 27-én történt rendkívüli időjárási események következtében károsodott
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken található egyházi tulajdonú építmények
No.

Település

Ingatlan címe

Felmért kár

(utca, házszám)

összege (Ft)

1.

Ajak

Hajnal utca 11.

60 000 000

2.

Ajak

Rákóczi utca 55.

9 000 000

3.

Anarcs

Kossuth út 35.

900 000

4.

Anarcs

Kossuth út 37.

2 000 000

5.

Döge

Osváth tér 2.

500 000

6.

Jármi

Kossuth utca 26–29.

800 000

7.

Kékcse

Fő út 282 HRSZ

500 000

8.

Kékcse

Szent László út 1.

600 000

9.

Kisvárda

Flórián tér 3.

49 000 000

10. Kisvárda

Flórián tér 5.

11. Kisvárda

Várday utca 19–21.

6 000 000

12. Őr

Kálvin János út 2–4.

13. Rétközberencs

Fő u. 22.

14. Szabolcsbáka

Kossuth u. 90.

600 000

15. Szabolcsbáka

Petőfi u. 7.

200 000

16. Tiszakanyár

Fő u. 25.

17. Papos

Ságvári u. 1.

18. Papos

István kir. u. 15.

19. Ópályi

Bajcsy-Zs. u. 1.

13 000 000
150 000
11 000 000

2 000 000
150 000
1 200 000
380 000

20. Ópályi

Kálvin tér 1.

1 780 000

21. Nagydobos

Fő u. 172.

7 000 000

22. Nyírmada

Kálvin tér 19–21.

360 000

23. Nyírmada

Kálvin tér 19–21.

30 000

24. Nyírmada

Kálvin tér 19–21.

3 500 000

25. Pusztadobos

Kossuth u. 20.

26. Nyírkarász

Fő u. 17.

1 800 000

27. Nyírkarász

Fő u. 98

1 000 000

28. Nyírkarász

Fő u. 73.

1 300 000

29. Gyulaháza

Petőfi út 17.

2 300 000

2 500

30. Petneháza

Arany J. utca 6.

403 000

31. Tiszanagyfalu

Kossuth utca 49.

200 000

32. Rohod

Petőfi utca 7.

25 000

33. Rohod

Jókai utca 5.

50 000

5734
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A Kormány 1483/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti Városháza felújítása érdekében szükséges többletforrás
biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1131/2016. (III. 10.)
Korm. határozat] 4. pont b) alpontjának megvalósítása céljából
1. egyetért a kecskeméti Városháza felújítása (a továbbiakban: Felújítás) érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata mint kedvezményezett részére – a Modern Városok Program keretében, a Modern Városok Program
részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosításáról szóló 1202/2017. (IV. 10.) Korm.
határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján megállapított költségvetési támogatáson felül – a 2021. évben
1 474 015 371 forint költségvetési többlettámogatás biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a Felújítás 2021. évi
végrehajtása érdekében gondoskodjon legfeljebb 1 474 015 371 forint központi költségvetési forrás biztosításáról
a 2021. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben az 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont
a) alpontjának megvalósítása érdekében tervezett forrás terhére;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a)
a Korm. határozat alapján kiadott támogatói okiratot az 1. pont szerinti költségvetési többlettámogatás
biztosítása, valamint a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítása érdekében módosítsa,
b)
a támogatói okirat módosítását követően a 2021. évi többletforrást a fedezet rendelkezésre állásától
számított harminc napon belül támogatási előlegként folyósítsa.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a fedezet rendelkezésre állásától számított harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1484/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium területén megvalósuló „Tornacsarnok és vívóterem” beruházáshoz szükséges támogatás
biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 7. pontjára –
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
területén megvalósuló „Tornacsarnok és vívóterem” beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával,
azzal, hogy a Beruházás az egyes egyházi beruházások támogatásáról szóló 1944/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1944/2017. (XII. 12.) Korm. határozat] alapján megállapított költségvetési támogatáson felül
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés
b) pontjában foglaltak szerint kiadott támogatói okirat módosítás alapján – a 2020. évben 731 749 563 forint
költségvetési támogatás biztosításával valósuljon meg;

5735
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2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához – a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – a 2020. költségvetési évben
szükséges 732 115 438 forint biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben
a Korm. határozat 4. pontjának megvalósítása érdekében tervezett forrás terhére;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – 2. pont szerinti forrás biztosítását követően –
a miniszterelnök általános helyettesének bevonásával, a Beruházás megvalósításához a 2020. évi központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78.
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 30.
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
jogcímcsoport javára történő fejezeten belüli átcsoportosítás céljából készítsen előterjesztést az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. február 15.
4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1944/2017. (XII. 12.) Korm. határozat alapján kiadott
támogatói okiratot az 1. pont szerinti támogatás biztosítása érdekében – a 3. pont szerinti fedezet rendelkezésre
állását követően – módosítsa, és azt támogatási előlegként folyósítsa.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1485/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat] 1. pont e) alpontjában a „14,06” szövegrész
helyébe a „14,05” szöveg lép.
2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
2.1. 1. pontjában foglalt táblázat
2.1.1.
C:5a mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,98” szöveg,
2.1.2.
C:5b mezőjében az „1,13” szövegrész helyébe az „1,06” szöveg,
2.1.3.
C:12 mezőjében a „0,77” szövegrész helyébe a „0,75” szöveg,
2.1.4.
C:20 mezőjében az „1,97” szövegrész helyébe az „1,88” szöveg,
2.1.5.
C:23 mezőjében a „12,47” szövegrész helyébe a „12,44” szöveg,
2.1.6.
C:23b mezőjében a „4,30” szövegrész helyébe a „4,23” szöveg,
2.1.7.
C:26a mezőjében a „2,66” szövegrész helyébe a „2,69” szöveg,
2.1.8.
C:28 mezőjében a „12,78” szövegrész helyébe a „13,28” szöveg,
2.1.9.
C:29 mezőjében a „36,07” szövegrész helyébe a „36,58 szöveg,
2.1.10. C:31 mezőjében a „21,32” szövegrész helyébe a „19,50” szöveg,
2.1.11. C:33 mezőjében a „6,34” szövegrész helyébe az „5,93” szöveg,
2.1.12. C:37 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,97” szöveg,
2.1.13. C:38d mezőjében a „3,72” szövegrész helyébe a „3,62” szöveg,
2.1.14. C:38e mezőjében az „1,45” szövegrész helyébe az „1,41” szöveg,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.1.15. C:38f mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „3,07” szöveg,
2.1.16. E:38f mezőjében a „2019. február” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2019. májusban” szöveg,
2.1.17. C:46a mezőjében a „6,02” szövegrész helyébe a „6,01” szöveg,
2.1.18. C:46b mezőjében a „4,46” szövegrész helyébe a „4,41” szöveg,
2.1.19. E:46c mezőjében a „2019. február” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2019. áprilisban” szöveg,
2.1.20. C:46d mezőjében a „0,79” szövegrész helyébe a „0,78” szöveg,
2. pontjában foglalt táblázat
2.2.1.
C:3 mezőjében az „5,50” szövegrész helyébe a „4,87” szöveg,
2.2.2.
C:5 mezőjében a „25,34” szövegrész helyébe a „25,27” szöveg,
2.2.3.
C:16a mezőjében az „1,17” szövegrész helyébe az „1,45 ” szöveg,
2.2.4.
C:16d mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „7,99” szöveg,
2.2.5.
C:16f mezőjében az „1,08” szövegrész helyébe az „1,72” szöveg,
2.2.6.
C:18 mezőjében a „0,24” szövegrész helyébe a „0,22” szöveg,
2.2.7.
C:19 mezőjében a „0,46” szövegrész helyébe a „0,43” szöveg,
3. pontjában foglalt táblázat
2.3.1.
C:7 mezőjében a „6,98” szövegrész helyébe a „8,13” szöveg,
2.3.2.
C:8b mezőjében a „0,58” szövegrész helyébe a „0,47” szöveg,
2.3.3.
C:26 mezőjében a „0,48” szövegrész helyébe a „0,49” szöveg,
2.3.4.
C:32a mezőjében a „7,75” szövegrész helyébe a „7,65” szöveg,
4. pontjában foglalt táblázat
2.4.1.
C:7 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,86” szöveg,
2.4.2.
C:8 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,99” szöveg,
5. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjében az „1,08” szövegrész helyébe a „0,69” szöveg

2.5.
lép.
3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:62 mezőjében a „0,48” szövegrész helyébe
a „0,49” szöveg lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú („Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című)
kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése”
című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. január 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:39 mezőjében a „8,99” szövegrész helyébe a „9,01” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E
Projekt hatályos támogatási

1.

Projekt azonosító

Projekt

Kedvezményezett

Eredeti támogatás

szerződés szerinti

száma

megnevezése

neve

(bruttó, forint)

támogatási összege
(bruttó, forint)

2.

EFOP-2.2.0-162016-00001

Egészségügyi
szakellátók
szállóinak
fejlesztése

Állami
Egészségügyi
Ellátó Központ

8 500 000 000

8 758 389 621

F

G

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

247 697 766

9 006 087 387

H

Projekt rövid bemutatása

A projekt keretében 17 megvalósítási
helyszínen történik meg a nővérszállók
férőhelyeinek bővítése új építésű
ingatlanokon, valamint meglévő ingatlanok
felújításával, illetve átalakításával.
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1. melléklet az 1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1487/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
az IKOP-2.1.0-15-2018-00049 azonosító számú („Csepeli Szabadkikötő kapacitásbővítő fejlesztése, valamint
a csepeli gerincút 2. ütemét magában foglaló projekt előkészítése” című) projekt címének módosításáról,
támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért az IKOP-2.1.0-15-2018-00049 azonosító számú, „Csepeli Szabadkikötő kapacitásbővítő
fejlesztése, valamint a csepeli gerincút 2. ütemét magában foglaló projekt előkészítése” című projekt
(a továbbiakban: projekt)
aa)
címének módosításával és
ab)
támogatásának növelésével
az 1. melléklet szerint, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján
hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön
alkalmazásra,
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
gondoskodjon az 1. melléklet szerinti többlettámogatásnak megfelelő összeg biztosításáról a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet,
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím,
4. Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) jogcímcsoporton,
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
c)
egyetért a projekt többlettámogatásának az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. prioritása
többlet-kötelezettségvállalásának terhére történő finanszírozásával, és hozzájárul a projekt megvalósításához
szükséges kötelezettségvállalás megtételéhez a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (IX. 5.) Korm. rendelet
44/C. § (3) bekezdése alapján,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
d)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a többletforrás rendelkezésre állását követően azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat
a)
1. pont f ) alpont fa) alpont faa) alpontjában a „119,29%-áig” szövegrész helyébe a „117,11%-áig” szöveg,
b)
1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „547,895” szövegrész helyébe az „547,938” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat B:65 mezőjében a „fejlesztése, valamint a csepeli gerincút 2. ütemét
magában foglaló projekt előkészítése” szövegrész helyébe az „infrastruktúra fejlesztés II. ütem tervezése”
szöveg,
d)
2. mellékletében foglalt táblázat C:65 mezőjében a „NIF Zrt. és a MAHART-Szabadkikötő Zrt. konzorciuma”
szövegrész helyébe a „MAHART-Szabadkikötő Zrt.” szöveg,
e)
2. mellékletében foglalt táblázat D:65 mezőjében a „0,20” szövegrész helyébe a „0,32” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

IKOP-2.1.0-152018-00049

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett neve

Csepeli
Szabadkikötő
kapacitásbővítő
MAHART-Szabadkikötő Zrt.
infrastruktúra
fejlesztés II. ütem
tervezése

D

E

F

Projekt

Eredeti

Többlettámogatás

támogatási

támogatás

legfeljebb

intenzitása

(forint)

(forint)

100%

200 000 000

117 400 000

G

H

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

A projekt keretében előkészítési
tevékenységként a Szabadkikötő
fejlesztésének tervezési munkái és
a kapcsolódó megvalósíthatósági
317 400 000
tanulmány elkészítése valósul meg,
valamint terület- és beruházáselőkésztési munkák kerülnek
elvégzésre.
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1. melléklet az 1487/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1488/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
az IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosító számú, „Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének
fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése,
töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása” című projekt megnevezésének, és szakmai
elvárásainak módosításáról, továbbá az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
B:95 mezőjében a „47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású)” szövegrész helyébe
a „41 db új CNG meghajtású autóbusz” szöveg,
b)
E:95 mezőjében a „41 db CNG és 6 db elektromos hajtású új autóbusz beszerzése” szövegrész helyébe
a „41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése” szöveg
lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1489/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú („Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer
fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú, „Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer
fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével, a projekt
forrásszerkezetének módosításával,
b)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
c)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
d)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. augusztus 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:40 mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe
a „2,24” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-1.3.015-2015-00005

B
Projekt megnevezése

Hajdúhátsági
többcélú
vízgazdálkodási
rendszer
fejlesztése

C
Kedvezményezett neve

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság

D

E

F

Eredeti támogatás

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

1 500 000 000

734 623 363

2 234 623 363

G
Projekt rövid bemutatása

A projekttel szembeni szakmai elvárás
a hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási
rendszer fejlesztése, amely munkálatok
eredményeként javulnak a vízkészletekkel
történő fenntartható gazdálkodás
feltételei. A projekt sikeres megvalósítása
a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett
területek nagyságát 2300 hektár
kiterjedéssel növeli.
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A Kormány 1490/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú („Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő
denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén”
című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú, („Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő
denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén”
című) projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 4. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. augusztus 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:415 mezőjében a „0,15” szövegrész helyébe
a „0,18” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító száma

KEHOP-4.1.0-152016-00061

B

Projekt megnevezése

Kipusztulással
veszélyeztetett
Natura 2000 jelölő
denevérfajok in-situ
megőrzését szolgáló
gyakorlati védelmi
beavatkozások az ANPI
működési területén

C

Kedvezményezett neve

Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatóság

D

E

Eredeti

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(forint)

(forint)

150 000 000

22 124 592

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

172 124 592

A denevérvédelmi projekt fő
célja a kiemelkedő jelentőségű
denevérállományok megőrzése,
a denevérszállások fenntartása és
közvetlen védelme ÉK-Magyarország
területén. A jobb védettségi állapot
érdekében támogatott élőhelyek
területe 36 299,774 hektár.
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1. melléklet az 1490/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1491/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 azonosító számú („Innovációs iparterület elérhetőségének javítása” című)
projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. egyetért a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 azonosító számú, „Innovációs iparterület elérhetőségének javítása” című
projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,
2. egyetért a projekt 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
3. egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

B
Projekt megnevezése

C
Kedvezményezett neve

Innovációs
Debrecen
iparterület
TOP-6.1.5-16Megyei Jogú Város
DE1-2017-00001 elérhetőségének
Önkormányzata
javítása

D
Eredeti támogatás
(forint)

440 000 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

55 074 602

495 074 602

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt Debrecen úthálózatának fejlesztésére irányul, a város
gazdasági területei megközelíthetőségének javítását szolgálja.
2 projektelem valósul meg:
I. projektelem: Az István út – Szoboszlói úti csomópont
4. sz. főút szakaszának átépítése a 221+789–221+901 km
szelvényei között.
II. projektelem: A Gázvezeték utca – Mikepércsi út és Öreg J.
utca közötti szakasz burkolatszélesítése, valamint a Gázvezeték
utca – Mikepércsi út, Gázvezeték utca – Keve utca, Gázvezeték
utca – Epreskert utca csatlakozásának korrekciója.
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1. melléklet az 1491/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1492/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű
„Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása”, valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító
jelű „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások”
című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való
hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva hozzájárul, hogy
1. a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű, „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című,
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
a)
a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása a Bakonyerdő Zrt.-nél”,
b)
az EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
erdőkárok helyreállítása az EGERERDŐ Zrt. működési területén”,
c)
a Gemenci Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási
potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása a Gemenc Zrt. területén”,
d)
az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Aszálykárok felszámolása az Ipoly Erdő Zrt.
erdőfelújításaiban”,
e)
a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
erdőkárok helyreállítása a KASZÓ Zrt.-nél 2019”,
f)
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőkárok helyreállítása
a KEFAG Zrt. területén 2019-ben”,
g)
a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási
potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása a NEFAG Zrt. területén”,
h)
a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Természeti katasztrófák által
károsított területek helyreállítása a NYÍRERDŐ Zrt.-nél a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében”,
i)
a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőgazdálkodási potenciálban okozott
erdőkárok helyreállítása a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén”,
j)
a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdőgazdálkodási potenciálban
okozott erdőkárok helyreállítása a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. területén 2019”
című támogatási kérelmet benyújtsa;
2. a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését
célzó beruházások” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
a)
a Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. területén”,
b)
a DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Tarvágást követő teljes erdőszerkezet
átalakítás és intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása”,
c)
az EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Teljes erdőszerkezet átalakítás és kiegészítő
intézkedései az EGERERDŐ Zrt. működési területén”,
d)
az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Tarvágás utáni erdőszerkezet
átalakítás az ÉSZAKERDŐ Zrt. területén – 2019. ősz/2020. tavasz”,
e)
a Gemenci Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a Gemenc Zrt. területén”,
f)
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet átalakítás a Gyulaj Zrt.
területén I. és II. rész”,
g)
az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdők természetességi állapotának javítása az Ipoly
Erdő Zrt. területén”,
h)
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Idegenhonos faállományok fafajcserés
átalakítása őshonos állományokká a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. által kezelt erdőterületeken”,
i)
a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet átalakítás és invazív irtás
a KASZÓ Zrt.-nél 2019”,
j)
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet-átalakítások
a KEFAG Zrt. területén 2019”,
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k)

a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás”, és
„Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás”,
l)
a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „az erdei ökoszisztémák
ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a NEFAG Zrt. területén”,
m)
a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet átalakítás
a NYÍRERDŐ Zrt.-nél a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében”,
n)
a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „A Pilisi Parkerdő Zrt. területén tervezett
beavatkozások az erdők természetességi állapotának javítása érdekében”,
o)
a SEFAG Somogyi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a SEFAG Zrt. illetékességi területén
(2019–2020)”,
p)
a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén”,
q)
a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
területén 2019”,
r)
a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdei ökoszisztémák
ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások VADEX Mezőföldi Zrt. területén”,
s)
a Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a Vértesi Erdő Zrt. területén”,
t)
a ZALAERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a ZALAERDŐ Zrt. területén”
című támogatási kérelmet benyújtsa.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1493/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, életmentés
közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a belügyminiszter mint helyi önkormányzatokért felelős
miniszter javaslatára –
Kertész Gábor János ötvöskónyi lakosnak
„Életmentő Emlékérmet” adományoz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 85/2019. (VIII. 1.) ME határozata
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete elnökének és tagjainak kinevezéséről
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 42/D. § (1) bekezdésében
foglalt jogkörömben eljárva – az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének közös javaslatára –
Maróth Miklóst
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökévé
– 2019. augusztus 1-jei hatállyal, ötéves időtartamra –
kinevezem, egyidejűleg
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 2014. évi LXXVI. törvény 42/C. § (2) bekezdésében foglalt
jogkörömben eljárva – a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, valamint az innovációért és technológiáért felelős
miniszter javaslatára –
Ádám Veronikát, orvost, az MTA tagját, a Semmelweis Egyetem professor emeritusát,
Bokor Józsefet, villamosmérnököt, az MTA alelnökét, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének
tudományos igazgatóját,
Borhy Lászlót, történészt, az MTA tagját, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorát,
Borsos Balázst, etnográfust, az MTA levelező tagját, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi
Intézetének igazgatóhelyettesét,
Freund Tamást, neurobiológust, az MTA alelnökét, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatóját,
Gáspár Pétert, gépészmérnököt, az MTA levelező tagját, az MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti
Kutatólaboratóriumának vezetőjét
Grüner Györgyöt, fizikust, az MTA külső tagját, a Kaliforniai Egyetem, Los Angeles professor emeritusát,
Horváth Zitát, történészt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárát,
egyetemi tanárt,
ifj. Kellermayer Miklóst, biofizikust, az MTA doktorát, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának
dékánját,
Mezei Ferencet, fizikust, az MTA tagját, kutató professzor emeritust,
Pálfy Péter Pált, matematikust, az MTA tagját, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet korábbi igazgatóját és
Sótonyi Pétert, állatorvost, az MTA doktorát, az Állatorvostudományi Egyetem rektorát
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának Irányító Testülete tagjává
– 2019. augusztus 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 86/2019. (VIII. 1.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az emberi erőforrások minisztere előterjesztésére –
a Szegedi Tudományegyetemen
dr. Fendler Juditot
– a 2019. augusztus 1-jétől 2022. július 31-éig terjedő időtartamra –
a kancellári teendők ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 87/2019. (VIII. 1.) ME határozata
főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektor megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –
az Adventista Teológiai Főiskolán
dr. Szilvási József főiskolai tanárt rektori megbízatása alól – 2019. július 31-ei hatállyal – felmentem, egyúttal
dr. Tonhaizer Tibor egyetemi tanárt – a 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-éig terjedő időtartamra – a rektori
teendők ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

