MAGYAR KÖZLÖNY

184. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2019. november 19., kedd

Tartalomjegyzék

267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról

7615

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

7623

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

7624

A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló
119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

7626

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők
időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

7627

1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

Az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről

7629

1646/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes
programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges
feladatokról

7629

A Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló,
a kistelepüléseket érintő további útfelújítás előkészítéséhez szükséges
2019. évi forrás biztosításáról

7630

A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes
programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint
azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat módosításáról

7630

A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam
részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges
2019. évi forrás biztosításáról

7631

A Magyar Nemzeti Múzeum által ellátott régészeti feladatokhoz
szükséges forrásigényről

7633

Az „Autópálya rendelkezésre állási díj” megnevezésű fejezeti kezelésű
előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének jóváhagyásáról

7633

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról szóló
1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

7634

268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

270/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

1647/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

1648/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

1649/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

1650/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

1651/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

1652/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

7614

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 184. szám

Tartalomjegyzék

1653/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

1654/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

1655/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

129/2019. (XI. 19.) ME határozat

Az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról szóló
1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

7634

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1–3. és 6. prioritása
keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

7635

A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya
közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

7639

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring
bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság
elnökének kinevezéséről

7639

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 184. szám

III.

7615

Kormányrendeletek

A Kormány 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelete
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés a)–e) és g)–s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 13. §, a 15. § és a 16. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti
közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló
végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot
elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény
9. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 340. § 13. pontjában és 340/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 12. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. §-a a következő
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a külpolitikáért felelős miniszter védelme külföldi utazására is
kiterjed.”
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2. §		
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„7. § Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód
vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
4. §		
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében
a „2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet szerint” szövegrész helyébe a „2019. január 16-i (EU) 2019/125
európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete szerint” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 8. §-a.

3. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 19/A. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elektronikus úton történő megfizetésre vonatkozó kötelezettség hiányában az (1) bekezdés szerinti bírságot
az eljáró hatóság végleges döntésében megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított
beszedési számlaszámra átutalási megbízás útján vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetni, a bírságot
kiszabó döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül. Az átutalási megbízás vagy készpénzátutalási
megbízás közlemény rovatában a „bírság” szó feltüntetése mellett a kötelezett nevére és a döntés számára kell
hivatkozni.”
(2) A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 19/A. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti bírság elektronikus úton történő megfizetésére vonatkozó kötelezettség az eljáró
hatóság által rendszeresített elektronikus eszköz használatával vagy az eljáró hatóság által meghatározott más
módon teljesíthető.”

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 18/A. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A hatóság a kishatárforgalmi engedélyt a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes
formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik
országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti kártyaformátumban állítja ki.”
8. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdés 4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„4. a 18/A. §-ban és a 78/B. §-ban
a) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet,
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b) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint
c) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi
rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
a) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet,
b) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli
állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet,
c) az érintett tagállam által el nem ismert útiokmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok
beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról szóló, 2002. február 18-i 333/2002/EK tanácsi rendelet,
d) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet,
e) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet,
f ) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
g) a vízumok, köztük az átutazó tengerészek számára kibocsátandó vízumok határon történő kiadásáról szóló,
2003. február 27-i 415/2003/EK tanácsi rendelet,
h) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) című,
2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
i) a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint
a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
j) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok
tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) című, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
k) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) című, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
l) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról
szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
m) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)
létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról
szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet,
az 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
n) az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és
eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
valamint
o) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról
szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendelet
módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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10. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 2. pontjában az „1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló,
2008. április 18-i 380/2008/EK” szövegrész helyébe az „1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló,
2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és” szöveg lép.

6. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 117. §
(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
a) a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac”
létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet,
b) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról
szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet,
c) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet,
d) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet,
e) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
f ) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról
szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1561/2003/EK rendelet
módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet, valamint
g) az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és
eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
12. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
1. mellékletében az „1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK” szövegrész helyébe
az „1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és”
szöveg lép.

7. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ORFK gazdasági feladatkörében ellátja a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet
szerinti központi bírságkezelő szerv feladatait.”
14. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Kormány a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között
a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények
határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek
a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges
módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény 5. § (5) és (7) bekezdése szerinti magyar nemzeti kapcsolattartó
pontként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságot jelöli ki.”
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15. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:)
„p) lefolytatja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2) bekezdés b) pontjában a rendőrség
hatáskörébe utalt bírságolással kapcsolatos eljárást.”
16. §		
Hatályát veszti a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.)
Korm. rendelet
a)
10. § (3) bekezdés a) pontjában a „ , valamint j)” szövegrész,
b)
11. § (2) bekezdés j) pontja.

8. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadásátvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és
azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
a)
12. § (2) bekezdésében az „a Központi Ellátó Szerv 13. § (2) bekezdésében meghatározott jelentése, valamint”
szövegrész,
b)
13. § (2) bekezdése.

9. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint
a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012.
(IX. 28.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Rendészeti szakvizsgára önkéntesen az a rendvédelmi igazgatási alkalmazott jelentkezhet, aki
a) rendészeti szakképzettséggel,
b) felsőfokú végzettséggel és rendészeti tárgyú szakképesítéssel, valamint
c) felsőfokú végzettséggel és
ca) közigazgatási szakvizsgával, jogi szakvizsgával, közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy
kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel, továbbá
cb) legalább három év közigazgatási gyakorlattal
rendelkezik.”
19. §		
A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint
a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012.
(IX. 28.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendészeti alapvizsgára kötelezett hivatásos állományú felkészítési díját, valamint első alkalommal
a vizsgadíját a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, illetve a rendészetért felelős miniszter
irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak esetében a továbbképzési hozzájárulás keretéből
(a továbbiakban: normatív hozzájárulás) kell biztosítani. A rendészeti alapvizsgára kötelezett hivatásos állományú
felmerülő szállás- és utazási költségét, valamint a rendészeti szakvizsgára kötelezett hivatásos állományú felmerülő
szállás- és utazási költségét az őt foglalkoztató szerv biztosítja. A rendészeti szakvizsgára kötelezett hivatásos
állományú felkészítési díjának, valamint az első alkalommal a vizsgadíjának a fedezetét a belügyminiszter
irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint
a továbbképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint az arra kötelezett központi szervek által teljesített
normatív hozzájárulás biztosítja.”
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20. §		
A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint
a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012.
(IX. 28.) Korm. rendelet
1.
1/A. §-ában az „a)–e) és g)” szövegrész helyébe az „a)–f ) és h)” szöveg,
2.
3. § (3) bekezdésében az „ , a kormánytisztviselő és állami tisztviselő” szövegrész helyébe az „és a kormánytisztviselő” szöveg,
3.
4. § (3) bekezdésében és 10. § (4) bekezdésében a „ , kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati” szövegrész
helyébe a „vagy kormányzati szolgálati” szöveg,
4.
5. § (1) bekezdésében a „meghatározott tananyag” szövegrész helyébe a „meghatározott felkészítő tananyag”
szöveg,
5.
5. § (2) bekezdésében a „kiadott tananyag” szövegrész helyébe a „kiadott felkészítő tananyag” szöveg,
6.
5. § (4) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében az „A tananyagot” szövegrész helyébe az „A felkészítő
tananyagot” szöveg,
7.
5. § (5) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében az „a tananyaghoz” szövegrész helyébe az „a felkészítő
tananyaghoz” szöveg,
8.
5. § (6) bekezdésében és 11. § (4) bekezdésében az „a tananyag” szövegrész helyébe az „a felkészítő tananyag”
szöveg,
9.
9. § (7) bekezdésében a „köztisztviselő, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő” szövegrész helyébe
a „köztisztviselő vagy kormánytisztviselő” szöveg,
10.
11. § (2) bekezdésében az „A tananyag” szövegrész helyébe az „A felkészítő tananyag” szöveg,
11.
11. § (2a) bekezdésében a „szerinti tananyaghoz” szövegrész helyébe a „szerinti felkészítő tananyaghoz”
szöveg,
12.
20. § (1) bekezdésében a „RASZB elnöke” szövegrész helyébe a „központi szerv vezetője” szöveg,
13.
23. § (4) bekezdés c) pontjában az „az állami vezető” szövegrész helyébe az „a politikai felsővezető,
közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár” szöveg,
14.
28. § (1a) bekezdésében a „vizsgadíját, a” szövegrész helyébe a „vizsgadíját a normatív hozzájárulás
keretéből, a” szöveg,
15.
28. § (1b) bekezdésében a „vizsgadíját a” szövegrész helyébe a „vizsgadíját a normatív hozzájárulás
keretéből a” szöveg, valamint
16.
2. melléklet I. pontjában, valamint II. pont II.1., II.2., II.4. és II.5. alpontjában az „A tananyag” szövegrész helyébe
az „A felkészítő tananyag” szöveg
lép.

10. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból
és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet
4. alcímében a „sem” szövegrész helyébe az „az egyszerűsített elszámolási módok alapján történő támogatás
elszámolása esetén nem” szöveg lép.

11. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról
szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015.
(VII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az éves kártalanításról való döntéshozatalra irányuló eljárást a kormányhivatal a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályai szerint folytatja le.
(2) Az éves kártalanítást egy összegben, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv választása
szerint bírósági letétbe helyezés útján, bírói letéti számlára történő átutalással vagy a tulajdonos részére annak
fizetési számlájára történő átutalással kell megfizetni, a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül.
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(3) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az éves kártalanítás bírói letéti számlára történő
átutalással megvalósuló teljesítésének megtörténtét a bírói letéti számlára történő átutalás bizonylatával igazolja
a kormányhivatal számára.
(4) A bírói letéti számlára történő utalás (3) bekezdés szerinti igazolását követően a kormányhivatal a honlapján,
valamint az önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra haladéktalanul tájékoztatást tesz közzé, amely tartalmazza
a) az eljáró hatóság megjelölését,
b) az ügy tárgyát,
c) az érintett ingatlan helyrajzi számát,
d) az éves kártalanítás bírói letéti számlára történő átutalásának napját.
(5) A kormányhivatal a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak megtörténtéről az Ákr. döntés közlésére vonatkozó
általános szabályai szerint értesíti az érintett ügyfeleket.”

12. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó
beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló
316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a Met. 80/E. §-ában meghatározott, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséhez
szükséges beszerzésekre terjed ki, ha a beszerzés becsült értéke a központi költségvetésről szóló törvény szerinti
nemzeti közbeszerzési értékhatár összegét eléri.”
24. §		
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló
316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „A rendelet” szövegrész helyébe az „Az e rendelet”
szöveg lép.

13. Az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
25. §		
Hatályát veszti az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet.

14. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló
180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
26. §

(1) A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől (a továbbiakban: EMET) a társadalmi felzárkózással kapcsolatos
költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolításával foglalkozó szervezeti egységek és azok feladatai
(a feladatok ellátásához kötődő magánjogi jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a feladatok ellátásához
szükséges eszközökkel) az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválással 2020. július 1-től
a Főigazgatósághoz kerülnek.”
(2) A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.)
Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az EMET között, a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési
támogatások felhasználásának lebonyolítása vonatkozásában létrejött, 2020. június 30-ig nem teljesített lebonyolító
szervi megállapodások esetében az EMET jogai és kötelezettségei tekintetében 2020. július 1-től a Főigazgatóság
az EMET jogutódja.”
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27. §		
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.)
Korm. rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az 5. § (2) és (5) bekezdése 2020. június 30-án lép hatályba.
(4) A 4. § (5) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.”

15. Záró rendelkezések
28. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 26. § 2020. június 30-án lép hatályba.

29. §

(1) A 3–5. § az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy
büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) A 7–12. § a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról
szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelethez
1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont
d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)
„d) az Állami Számvevőszék Apáczai Csere János utcai és Lónyay utcai épületei,”
2. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont
g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)
„g) a Miniszterelnökségnek a Miniszterelnökséget vezető miniszter elhelyezését biztosító épülete,”
3. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
2. pontja a következő p) alponttal egészül ki:
(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)
„p) a miniszterelnök elhelyezését biztosító épület, valamint az annak megközelítését és elhagyását biztosító
kiszolgálólétesítmény.”
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A Kormány 268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelete
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
80. § b) pontjában, valamint 80. § m) pont ma) és mb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(I. osztályba kell sorolni azokat a településeket, amelyek)
„b) veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem vagy a veszélyes katonai objektumokkal
kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló kormányrendelet szerinti veszélyes katonai objektum (a továbbiakban:
veszélyes katonai objektum) által veszélyeztetettek és külső védelmi terv készítésére kötelezettek,”
(2) Az R. 24. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(II. osztályba kell sorolni azokat a településeket, amelyek)
„b) veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy küszöbérték alatti üzem által veszélyeztetettek, és külső védelmi
terv készítésére nem kötelezettek, vagy”

2. §		
Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a Kat. 44. §-ában meghatározott természeti, civilizációs és egyéb eredetű
veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése alapján egységes okmányrendszerbe foglalja
a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, valamint végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi
és technikai eszközök hozzárendelésével. A veszélyelhárítási tervezés részét képezi a katasztrófakockázat-kezelési
válaszok, azok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzésük módjának meghatározása.”
3. §		
Az R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A települési veszélyelhárítási terv az adott településre készített kockázatelemzés és kockázatértékelés alapján
kimutatott veszélyeztető hatásokra és azok következményeinek kezelésére vonatkozó, a 2. melléklet c) pontjában
meghatározott elégséges védelmi szint biztosításához szükséges – különösen a 2. melléklet d) pontjában
meghatározott – elemeket tartalmazza.”
4. §		
Az R. 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője az érintett ágazatok bevonásával központi
veszélyelhárítási tervet készít a katasztrófakockázatok megelőzése, csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás,
valamint a katasztrófaveszély elhárítása és a katasztrófa következményeinek lehető legkisebb mértékűre
csökkentése érdekében.
(2) A központi veszélyelhárítási terv különösen az alábbiakat tartalmazza:
a) az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének rendje,
b) a kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni védelmének rendje,
c) a lakosság alapvető ellátása biztosításának rendje,
d) a fő katasztrófakockázatok azonosítása, értékelése és prioritási sorrendjük meghatározása,
e) megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározása a katasztrófakockázatok megelőzése, csökkentése és
az azokhoz való alkalmazkodás érdekében, valamint
f ) az intézkedések végrehajtási rendszere.”
5. §		
Az R. 103. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„103. § E rendeletnek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2019. (XI. 19.)
Korm. rendelettel megállapított 25. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében,
valamint 2. melléklet d) pont 9. alpontjában foglaltakat a veszélyelhárítási terv átdolgozásával 2021. január 1-jétől
a VI. Fejezetben meghatározott eljárási rend és határidő alapján kell teljesíteni.”
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(1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. §		
Az R. 24. § (1) bekezdés c) pontjában az „illetve” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép.
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–5. §, a 6. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelethez
1. Az R. 2. melléklet a) pont 2. alpont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A veszélyeztető hatások
Veszélyeztető hatás
ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek)
„a) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy küszöbérték alatti üzem”
2. Az R. 2. melléklet a) pont 2. alpont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A veszélyeztető hatások
Veszélyeztető hatás
ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek)
„e) veszélyes katonai objektum”

2. melléklet a 268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelethez
Az R. 2. melléklet d) pontja a következő 9. alponttal egészül ki:
(A települési veszélyelhárítási terv tartalmazza különösen:)
„9. a kockázatkezelésre vonatkozóan
a) a fő katasztrófakockázatok azonosítását, értékelését és prioritási sorrendjük meghatározását,
b) a megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározását a kockázatok megelőzése, csökkentése és azokhoz
való alkalmazkodás érdekében,
c) a katasztrófakockázat-kezelési válaszok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzése módjának
meghatározását.”

A Kormány 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelete
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
23. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) „Beépítésre szánt területek” alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 1/1. melléklet 2–81. pontjában meghatározott településeken
(a továbbiakban: Agglomerációs település) – a Trtv.-ben meghatározott követelmények teljesítése mellett –
új lakóterület csak akkor jelölhető ki, ha a meglévő lakóterületek beépítettségének vizsgálatát követően
megállapítható, hogy a lakóterületi fejlesztési igényt a település csak új lakóterület kijelölésével tudja biztosítani.
(2) Az Agglomerációs településen az új lakóterület kijelölése során biztosítani kell
a) a kialakításra kerülő építési telkeken a villamosenergia-ellátást és a víziközmű-ellátást, a lakóterület helyi
közúthálózata és tartozékai – ideértve a legalább féloldali járdát – vonatkozásában a szilárd burkolatot, továbbá
a közvilágítást, a csapadékvízelvezető-rendszert és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást,
b) az óvodai, általános iskolai és egészségügyi alapellátásban, a lakosságszám növekedéséből származó
kapacitásbeli többletigényt
ba) 5000 fő feletti településeken a település közigazgatási határán belüli intézményekben,
bb) 5000 fő alatti településeken a település közigazgatási határán belüli, vagy a közvetlenül szomszédos
településeken elérhető intézményekben,
c) a fővárossal való kapcsolatát biztosító úthálózati elemek, különösen csomópontok és összekötő szakaszok
tekintetében azt, hogy azok keresztmetszeti kapacitása nem merül ki, szolgáltatási szintje nem romlik, és többletútvonalhasználat nem keletkezik, és
d) a lakóterület területhatárán belül legalább egy játszóteret és pihenést, rekreációt szolgáló zöldterületet.”
2. §		
Az OTÉK a következő 118. §-sal egészül ki:
„118. § E rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR5.)
megállapított 10/A. § a MódR5. hatálybalépésekor folyamatban lévő településrendezési eszköz készítést vagy
módosítást követő új lakóterület kijelölése során alkalmazni kell.”

2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 11. §-a a következő (9)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Trtv.) 1/1. melléklet 2–81. pontjában meghatározott településeken (a továbbiakban:
Agglomerációs település) – a Trtv.-ben meghatározott követelmények teljesítése mellett – új lakóterület csak akkor
jelölhető ki, ha az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) 10/A. §-ában foglaltak teljesülnek.
(10) Az Agglomerációs településen a (9) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségét az új lakóterület kijelölésére
irányuló településrendezési eszköz készítése vagy módosítása során
a) új lakóterület kijelölésének indokoltságát és szakmai megalapozottságát külön lakóterületek fejlesztése
fejezetben,
b) a 3. mellékletnek a közlekedési javaslatok, közművesítési javaslatok és zöldfelületi rendszer fejlesztése
fejezetében,
c) az óvodai, általános iskolai és egészségügyi alapellátás tekintetében külön humán infrastruktúra javaslatok
fejezetben, és
d) a forgalomterhelés tekintetében külön forgalomszimulációs vizsgálattal
kell igazolnia a szakági munkarész felelős tervezőjének.
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(11) A települési önkormányzat a záró szakmai vélemény megkérésével egyidejűleg nyilatkozik az OTÉK
10/A. §-ában foglaltak részéről való teljesítéséről.
(12) Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a (10) és (11) bekezdésben foglaltak
meglétét érdemben vizsgálja, és a településrendezési eszköz elfogadásához egyetértő záró szakmai véleményt
akkor ad, ha az OTÉK 10/A. §-a szerinti követelmények teljesítését megalapozottnak tartja.”
4. §		
Az R. a következő 46/I. §-sal egészül ki:
„46/I. § E rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.9.)
megállapított 11. § (9)–(12) bekezdését a MódR9. hatálybalépésekor folyamatban lévő, új lakóterület kijelölésére
irányuló településrendezési eszköz készítése és módosítása során is alkalmazni kell.”
5. §		
Az R.
a)
28. § (3) bekezdésében az „országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK)” szövegrész helyébe az „OTÉK” szöveg,
b)
45. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 46. § (1) és (3) bekezdésében a „2019. december 31-ig” szövegrész
helyébe a „2021. december 31-ig” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 270/2019. (XI. 19.) Korm. rendelete
a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 21. és 22. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Kiemelt
Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. §		
A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. egyszerű közlekedési eszköz: olyan – járműnek nem minősülő – személyszállító eszköz, amely emberi erővel, illetve
elektromos vagy más gépi meghajtással hozható mozgásba.”
2. §

(1) A Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A védett várakozási övezetbe – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – járművel nem lehet behajtani.”
(2) A Korm. rendelet 13/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a védett várakozási övezetet jelző tábla alatt „Kivéve engedéllyel” kiegészítő tábla van elhelyezve, a védett
várakozási övezetbe – a (2)–(4) bekezdésben meghatározottakon túl – kizárólag az engedéllyel rendelkező járművel
vagy kerékpárral szabad behajtani.”
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3. §		
A Korm. rendelet a következő 13/E. §-sal egészül ki:
„13/E. § (1) A védett várakozási övezet területére – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – egyszerű
közlekedési eszközt használva nem lehet behajtani.
(2) A védett várakozási övezet területén egyszerű közlekedési eszközt – a (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – nem lehet használni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik
a) a mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekesszékre és az olyan gépi
meghajtású kerekesszékre, amely sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,
b) a gyermekek szállítására szolgáló eszközre, valamint
c) a gyermekek közlekedését szolgáló játékeszközre.”
4. §		
A Korm. rendelet 14/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kötv. 61/L. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási bírság (a továbbiakban: bírság) és a Kötv. 61/L. §
(3) bekezdése szerinti helyszíni bírság (a továbbiakban: helyszíni bírság) a 13/E. §-ban és a 14. §-ban meghatározott
szabályok megsértése esetén szabható ki.”
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelete
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők
időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f ) pontjában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 20. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„20. § Ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelőségének kérdésében szakértő
kirendelése szükséges, a működést engedélyező szerv
a) a b)–d) pontban meghatározottak, valamint a Főigazgatóság által fenntartott engedélyesek kivételével
a Főigazgatóságot,
b) gyermekek napközbeni ellátása esetén a miniszter által kijelölt szervezetet (a továbbiakban: bölcsődei
módszertani szervezet),
c) gyermekek esélynövelő szolgáltatása esetén – a d) pontban meghatározottak kivételével – a Társadalmi
Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: TEF),
d) a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén – ide nem értve magát a kijelölt egyházi módszertani
intézményt – a kijelölt egyházi módszertani intézményt
rendeli ki szakértőnek.”
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2. §		
Az Sznyr.
a)
36. § (3) bekezdésében a „szervezetnek” szövegrész helyébe a „szervezetnek, a TEF-nek” szöveg,
b)
37. § (1) bekezdésében a „szervezetet” szövegrész helyébe a „szervezetet, a TEF-et” szöveg, a „20. §
(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „20. §-ban” szöveg,
c)
37. § (2) bekezdésében a „szervezet” szövegrész helyébe a „szervezet, a TEF” szöveg,
d)
37. § (4) bekezdésében a „Főigazgatóság, a bölcsődei módszertani szervezet és a kijelölt egyházi módszertani
intézmény szakértői véleményének” szövegrész helyébe a „szakértői vélemény” szöveg
lép.

2. A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Távitr.)
a 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatásra való jogosultságnak az Szt. 44/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján történő megállapításához
igazolni kell, hogy
a) a kérelmező általa ápolt, gondozott gyermeke a jogosultsághoz szükséges 20 éves időtartam alatt az Szt. 41. §
(3) bekezdés a) pontja szerint súlyosan fogyatékosnak vagy az Szt. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerint tartósan
betegnek minősült, és
b) a kérelmező a jogosultsághoz szükséges 20 éves ápolási, gondozási időtartam alatt legfeljebb napi 4 órában
végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.”
4. §		
A Távitr. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról
szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr.) megállapított 2. § (3) bekezdésében foglaltakat a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről
A Kormány
1. elkötelezett az áldozati jogok szélesebb körű érvényesülése mellett, és egyetért az áldozatsegítés hatékonyabb
megvalósítása és elősegítése érdekében az áldozatsegítő központok országos hálózattá történő bővítésével;
2. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon az áldozatsegítő központok országos hálózatának
kiépítéséről;
Felelős:
igazságügyi miniszter
Határidő:
2025. december 31.
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az igazságügyi miniszter bevonásával – biztosítsa az áldozatsegítés
fejlesztéséhez szükséges forrást a központi költségvetés terhére, az Igazságügyi Minisztérium fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
a 2020. évi költségvetés tekintetében annak végrehajtása során, a 2021. évtől a központi
költségvetés tervezése során
4. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére az áldozatok közvetlen elérésén
alapuló állami áldozatsegítési rendszer létrehozásáról.
Felelős:
igazságügyi miniszter
Határidő:
2020. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1646/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések
végrehajtásához szükséges feladatokról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Falu Program óvodai sport alprogram keretében az óvodai sportpályák megvalósításával
(a továbbiakban: Irány a pálya program);
2. egyetért az Irány a pálya program előkészítésének és megvalósításának programszerű kormányzati beruházásként
történő megvalósításával azzal, hogy a létrejövő vagyonelemek – az állami magasépítési beruházások
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban –
az érintett helyi önkormányzatokat mint az óvodai sportpálya beruházások helyszínéül szolgáló ingatlanok
tulajdonosait illetik meg térítésmentesen;
3. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti beruházások kormányzati felelőse a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli miniszter, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pont szerinti beruházások
megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány
részére a beruházások megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések
ütemezésének bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az egyes fejlesztések megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatását
követően, ütemezetten
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1647/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, a kistelepüléseket érintő további útfelújítás
előkészítéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról szóló
1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat] alapján megvalósuló
útfelújításokon (előkészítés és kivitelezés) felüli további útfelújítások előkészítésével (a továbbiakban: további
előkészítés) azzal, hogy a további előkészítés az 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban biztosítottakon felül,
további költségvetési támogatással valósuljon meg;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a további előkészítés finanszírozása érdekében – a Miniszterelnökséget vezető
miniszter és a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjon a 2019. évben
további 3 000 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 1. Falusi Útalap jogcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1648/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések
végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat módosításáról
1. A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról,
valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat] a következő 7. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„7. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti alprogramokra meghatározott összegek fel nem használt része a Magyar
Falu Program más, az 1. pontban meghatározott alprogramjainak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §-a szerinti tartaléklista keretére kerüljön felhasználásra.”
2. Az 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat 4. pontjában az „amelyet a sikeresen pályázó óvodák beépítenek” szövegrész
helyébe az „amelyet az óvodák beépítenek” szöveg lép.
3. A Kormány visszavonja az 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat 1. pont o) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1649/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások
ellentételezéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról
A Kormány a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes
szolgáltatások ellentételezéséhez a 2019. évben szükséges forrás biztosítása érdekében az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 522 700 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára,
a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím,
1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 6. Az NVTNM tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1649/2019. (XI. 19.) Korm. határozathoz
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XIV. Belügyminisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XXII.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének
367684
6
ellentételezése
K5
Egyéb működési célú kiadások
XIV.
Belügyminisztérium
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Ágazati célfeladatok
347762
56
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3
Dologi kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
21

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1.

-1 522 700 000

1 522 700 000
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
347762
56
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
20

1

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

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

1 522 700 000

Összesen

I. n.év
1 522 700 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
1 522 700 000
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* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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A Kormány 1650/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Múzeum által ellátott régészeti feladatokhoz szükséges forrásigényről
A Kormány a Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: MNM) nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárásokhoz
kapcsolódó, országos hatókörű feladatainak ellátása érdekében
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az MNM részére
a)
a 2019. évben szükséges 272 300 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a 2020. évben szükséges legfeljebb 494 160 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a 2019. évi
működési tapasztalatokat figyelembe véve – készítsen előterjesztést az MNM nagyberuházásokat megelőző
régészeti feltárásokhoz kapcsolódó feladatellátásának új modelljéről, kiemelt figyelemmel a finanszírozás módjára
és a tartós, bázisba épülő kiadások körére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1651/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
az „Autópálya rendelkezésre állási díj” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás
nélküli túllépésének jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-ában, valamint 4. melléklet 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
3. Autópálya rendelkezésre állási díj jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 4 550 000 000 forint összeggel
történő túllépését.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1652/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról szóló 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
módosításáról
A Kormány
1. a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról szóló 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 5. pontját visszavonja,
2. a Korm. határozatot a következő 5. ponttal egészíti ki:
„5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a belügyminisztert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatainak és vonatkozó foglalkoztatotti létszámának a Társadalmi
Esélyteremtési Főigazgatóság általi, 2020. július 1. napjától történő átvételéhez szükséges költségvetési források
rendelkezésre állása érdekében, valamint a társadalmi felzárkózási szakterülethez kapcsolódó informatikai
infrastruktúra (hardver, szoftver, informatikai rendszerek műszaki leírása) és az ahhoz kapcsolódó jogok és
kötelezettségek tekintetében, a működési források biztosítása érdekében kössön költségvetési megállapodást.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
2020. április 30.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1653/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról szóló 1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
módosításáról
Az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról szóló 1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1653/2019. (XI. 19.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozathoz
1.

2.

Ló mikrochipszáma

348098100222615

348094100051363

Lóútlevél száma

HUN M NO152180000

HUN M NO110120000
“
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A Kormány 1654/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1–3. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes
projektek támogatásának növeléséről
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
2. 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
az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. és 10. sora szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során
a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
3. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1–3.
és 6. prioritásai rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

4.

TOP-1.1.1-15-KO12016-00001

Projekt megnevezése

Bokod Keleti
Könnyűipari Iparterület
kialakítása

C

Kedvezményezett neve

Bokod Község
Önkormányzata

D
Eredeti támogatás
(forint)

107 361 613

E
Többlettámogatás
legfeljebb
(forint)

31 360 370

F
támogatás
legfeljebb

138 721 983

A projekt keretében 4,2015 ha modern
infrastruktúrával ellátott iparterület kialakítására
kerül sor a helyi áttelepülő és más településekről
betelepülő kis- és középvállalkozások számára,
a vállalkozások beruházásai révén közvetetten
munkahelyek létrejöttének elősegítése,
foglalkoztatottsági szint növelése, az önkormányzati
vagyonelem (ingatlanegyüttes) hatékonyabb
hasznosítása, helyi és központi költségvetési
adóbevételek növelése, valamint a helyi gazdaság
diverzifikációjának elősegítése érdekében.
A fejlesztés keretében egy épület létesül: a helyi
népszokásokat, hagyományokat, emlékeket és a táj
sajátosságát bemutató „Berek Látogatóközpont”,
valamint az épület mellett tervezett tanösvény, ami
a Berek lápi növényállományát mutatja be.

Berek Látogatóközpont

Buzsák Község
Önkormányzata

440 000 000

64 312 703

504 312 703

TOP-1.3.1-16-SB12017-00001

Közlekedésfejlesztés
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 4.

Magyar Közút
Nonprofit
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

1 407 000 000

50 642 096

1 457 642 096

Az Ásotthalomi Tölgyfa
óvoda fejlesztése

Ásotthalom
Nagyközségi
Önkormányzat

95 000 001

27 930 000

Projekt rövid bemutatása

(forint)

TOP-1.2.1-15-SO12016-00016

TOP-1.4.1-15-CS12016-00018

G

Megnövelt

122 930 001

A projekt keretében mindösszesen 19,415 km
hosszan mellékúthálózati szakasz kerül felújításra.

A projekt keretében a település óvodájának
fejlesztése, tornaszoba kialakítása, valamint
főzőkonyha fejlesztése valósul meg, amellyel
a projekt hozzájárul a felhívásban foglalt célok
eléréséhez. Ezáltal a projekt közvetve hozzájárul
a nevelő szülők munkaerőpiacra történő
visszatéréséhez és a foglalkoztatás növeléséhez.
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5.

Projekt azonosító száma

B
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1. melléklet az 1654/2019. (XI. 19.) Korm. határozathoz

7.

8.

9.

TOP-1.4.1-15-SB12016-00008

TOP-2.1.2-15-VE12016-00002

Óvoda-Bölcsőde
építése Petneházán

Herend zöld várossá
fejlesztése

Petneháza Község
Önkormányzata

Herend Város
Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-HE12017-00024

A Markazi többcélú
közoktatási intézmény
energetikai
korszerűsítése

Markaz Községi
Önkormányzat

TOP-6.6.2-15-DE12016-00001

Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ
infrastrukturális
fejlesztése
Debrecenben

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

300 000 000

355 466 179

58 000 000

500 000 000

90 000 000

53 283 243

17 398 510

71 722 069

390 000 000

408 749 422

A projekt keretében – a helyi termékek piacra
jutásának biztosítása, a helyi kereskedelem
fellendítése érdekében – fedett piacépület és
kültéri piactér kerül kialakításra árusítóstandokkal.
A közpark funkciójú területen a meglevő
adottságokat kihasználva lelátó és vízi színpad
létesül, sor kerül zöldfelületek és pihenőpadok
kialakítására, valamint játszótér elhelyezésére.

75 398 510

A projekt keretében az önkormányzati tulajdonban
lévő markazi többcélú közoktatási intézmény
épületének energiahatékonyságot célzó felújítása
a külső falak és a padlásfödém hőszigetelése,
a nyílászárók cseréje, a meglévő, elavult fűtési
rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer
telepítése és projektarányos akadálymentesítés
valósul meg.

571 722 069

A projekt keretében a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartásában működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
infrastrukturális fejlesztése valósult meg.
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6.

A projekt egy olyan intézmény megteremtését tűzte
ki célul, ahol a település jövője, illetve kiemelten
a sajátos nevelési igényű, hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű minősítéssel rendelkező
gyermekek érdekében a készségek és képességek
fejlesztésén túl megvalósulhat a tehetséggondozás,
az iskolai, és ezzel a sikeres életre való felkészítés,
különös tekintettel arra, hogy a gyermekek jelentős
hányada hátrányos szociokulturális környezetből
érkezik az intézménybe.

7637

11.

TOP-6.5.1-15-DE12016-00015

TOP-6.5.1-16-ZL12017-00001

Zalaegerszegi Liszt
Ferenc Tagiskola
energetikai
korszerűsítése

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

180 000 000

270 000 000

75 367 874

62 489 851

255 367 874

332 489 851

A projekt célja a zalaegerszegi Liszt Ferenc
Tagiskola épületének energetikai korszerűsítése.
A projekt keretén belül megvalósul
a külső határolószerkezetek, világítási és
fűtőrendszerek korszerűsítése (hőszigetelés- és
nyílászárócsere), fotovillamos rendszer kialakítása,
levegő-víz hőszivattyúrendszer telepítése és
akadálymentesítés.

7638

10.

A Fazekas Mihály
Gimnázium
Tóth Árpád utcai
épületének energetikai
korszerűsítése

A projekt célja a debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai
korszerűsítése. A projekt keretén belül megvalósul
a külső határolószerkezetek (hőszigetelés és
nyílászáró) cseréje, a fosszilisenergiahordozóalapú hőtermelő berendezések és a kül- és
beltéri világítási rendszerek korszerűsítése,
fotovillamos és hőszivattyúrendszer telepítése és
akadálymentesítés.
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A Kormány 1655/2019. (XI. 19.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 129/2019. (XI. 19.) ME határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és
a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
a)
Weingartner Balázs Józsefet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága
elnöki tisztségének ellátása alól – 2019. november 4-i hatállyal – felmentem, és
b)
Dr. Boros Anitát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program monitoring bizottsága elnökévé – 2019. november 5-i hatállyal – kinevezem.
2. Visszavonom a 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek
felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről szóló 90/2018. (VII. 2.) ME határozat 2. pont
c) alpontját.
		

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.

