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Kormányrendeletek

A Kormány 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelete
a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló
449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti
rendelkezésekről
A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §		
Hatályát veszti a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló
449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet.
2. §		
A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.)
Korm. rendelet hatályvesztésekor folyamatban lévő és a megismételt eljárásokat a 3–5. § szerint kell lefolytatni.
3. §

(1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: állami tulajdonjog
gyakorlója) az igénylő által előterjesztett okiratokat és egyéb bizonyítékokat megvizsgálja. Ennek során azokat
a tényeket és körülményeket veszi figyelembe, amelyek alapján az igénylő tulajdonjoga kétséget kizáróan
bizonyítható.
(2) Az állami tulajdonjog gyakorlója az igény bejelentését követő 10 napon belül megkeresi az érintett közgyűjteményt,
továbbá a Magyar Nemzeti Levéltárat, amely 30 napon belül szolgáltatja az igényelt, őrzésében lévő vagyontárgyak
listáját, az azokra vonatkozó, a kezelésében lévő – továbbá, ha a közgyűjtemény tudomása szerint más
közgyűjtemény további bizonyítékokkal rendelkezik, az ezektől beszerzett –, az állami tulajdonjog fennállását
bizonyító vagy az őrzés ettől eltérő egyéb jogcímére vonatkozó iratokat.
(3) Ha az igénylő állampolgárságától való megfosztására és vagyona elkobzására az eljárás során adat merül fel,
akkor az állami tulajdonjog gyakorlója az illetékes kormányhivatalt is megkeresi a szükséges okiratok beszerzése
érdekében.

4. §

(1) Az állami tulajdonjog gyakorlója az igénylő által előterjesztett okiratokról, valamint egyéb bizonyítékokról és a 3. §
(2) és (3) bekezdésében beszerzett adatokról, valamint az általa kezelt adatokról összesítést készít, amelyet az igény
kézhezvételétől számított 100 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) részére megküld. Az összesítésben – a 3. §-ban foglaltakon túl – a vagyontárgy történetére vonatkozóan
feltárható szakirodalmi adatok is feltüntethetőek. Ha a megküldés határidejéig a közgyűjtemény nem szolgáltatta
az állami tulajdonjog gyakorlója részére a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat, és emiatt ezeket nem volt
mód az összesítésben szerepeltetni, ennek tényét az állami tulajdonjog gyakorlója az összesítésben feltünteti.
(2) Ha a miniszter az összesítést nem tartja alkalmasnak, illetve elegendőnek a döntés meghozatalához, 30 napos
határidővel a 3. §, valamint az (1) bekezdés szerinti adatok kiegészítését írhatja elő.
(3) Ha az összesítés alapján megállapítható, hogy az igénylő kérelme az igényelt vagyontárgy vonatkozásában
a)
kétséget kizáróan megalapozott, a miniszter 15 napon belül dönt a vagyontárgynak az igénylő részére
történő visszaadásról, vagy
b)
nem megalapozott, a miniszter dönt az igény elutasításáról
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. §
(2) bekezdése alapján kiadott meghatalmazása alapján.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti visszaadás nem eredményezi a tulajdonjogi igény eldöntését.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti döntést követően a vagyontárgy a közgyűjtemény őrzésében marad. Az igény
elutasítása nem akadálya annak, hogy az igénylő a vagyontárgyra vonatkozó tulajdoni igényének érvényesítése és
a vagyontárgy kiadása iránt a bíróságnál keresetet terjesszen elő.
(6) Ha a miniszter az összesítés alapján az igényt elutasítja, arról az állami tulajdonjog gyakorlóját tájékoztatja.
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(7) A miniszter (3) bekezdés szerinti döntését az állami tulajdonjog gyakorlója haladéktalanul közli
a)
az igénylővel,
b)
a közgyűjteménnyel,
c)
a közgyűjtemény fenntartójával és
d)
– valószínű örökösi bizonyítvány kiállítása esetén – a bizonyítványt kiállító közjegyzővel.
(8) A miniszter (3) bekezdés a) pontja szerinti döntését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy indokolt-e
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 47. §-a szerinti védetté nyilvánítási eljárást megindítani.
5. §

(1) Ha a miniszter döntést hozott a vagyontárgynak az igénylő részére történő visszaadásáról, a közgyűjtemény köteles
a vagyontárgyat – az igénylővel egyeztetett időpontban – az igénylő részére birtokba adni, az időpontban való
megegyezés hiányában pedig 3 napon belül lehetőséget biztosítani arra, hogy a vagyontárgyat az igénylő birtokba
vegye.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint a vagyontárgyat több, igényüket együttesen előterjesztő igénylő részére kell visszaadni,
a közgyűjteménynek azt az igénylők mindegyike által meghatalmazott személy részére, ennek hiányában
az igénylők közös birtokába kell adnia.
(3) A miniszteri döntéssel visszaadott vagyontárgy átvételére az igénylő a visszaadásról szóló miniszteri döntés
kézbesítésétől számított 6 hónapos – jogvesztő – határidőn belül jogosult.

6. §		
A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.)
Korm. rendelet hatályvesztésének időpontjában miniszteri döntéssel befejezett, de az igénylőnek birtokba
nem adott vagyontárgyak átvételére az igénylő 6 hónapos – jogvesztő – határidőn belül jogosult akkor, ha
az igénylő a birtokbavételt e rendelet hatálybalépéséig nem kezdeményezte. Az igénylő halála esetén az örökös
kérheti a birtokbaadást, ebben az esetben a 6 hónapos jogvesztő határidő a hagyatéki eljárás időtartamával
meghosszabbodik.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 23/2019. (II. 25.) Korm. rendelete
a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló
143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés a), c) és
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendeletet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) IV/A. Fejezetében szabályozott,
a) a 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmény vagy annak valamely 400 m2 vagy azt meghaladó
bruttó alapterületű önálló rendeltetési egysége rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatására,
b) kereskedelmi építmény vagy annak kereskedelmi rendeltetésű önálló rendeltetési egysége építési engedélyhez
nem kötött átalakítására, ha a kereskedelmi építmény vagy az önálló rendeltetési egység bruttó alapterülete így
eléri vagy meghaladja a 400 m2-t,
c) kereskedelmi építmény 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű árusítóterének olyan átalakítására, amely
építési engedélyhez nem kötött,
(a továbbiakban együtt: rendeltetésmódosítási eljárás) kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában árusítótér a kereskedelemről szóló törvény szerinti árusítótér.”
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2. §		
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a 400 m2-nél nagyobb bruttó
alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem
tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015.
(I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete határozza meg, azzal, hogy a kereskedelmi építményre
vonatkozó jelenlegi és tervezett alaprajzot, valamint az építészeti műszaki leírást is csatolni kell. Nem szükséges
csatolni az R. 1. melléklet
a) 1. pont c) alpontjában,
b) 2. pont h), k), m), p), q) alpontjában,
c) 3. pontjában,
d) 5. pont a) alpontjában megjelölt közúti biztonsági hatásvizsgálatot és közúti biztonsági auditot, valamint f ), g),
i) alpontjában,
e) 6., 8. és 9. pontjában
megjelölt dokumentumokat.”
3. §		
Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018.
(VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2019. (II. 25.) Korm. rendelet által megállapított 1. és 3. §-át
a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §		
Az R. 4. §-ában, 5. §-ában, 6. § (4) bekezdésében, 10. § c) pontjában az „A rendeltetésmódosítási hatóság” szövegrész
helyébe az „Az elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti az R. 9. §-a.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1063/2019. (II. 25.) Korm. határozata
a büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztéséről
A Kormány
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági szintjének fokozása érdekében,
a büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztéséhez gondoskodjon
a 2019. évben egyszeri jelleggel legfeljebb 2 700 000 000 forint rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím részére;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2019. évben a felmerülés ütemében
2. felhívja a belügyminisztert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontja
alapján legfeljebb 2 700 000 000 forint keretösszeg erejéig intézkedjen az 1. pont szerinti feladatok ellátása
érdekében szükséges kötelezettségvállalások megtételére.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1064/2019. (II. 25.) Korm. határozata
a 2021–2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról
A Kormány a 2021–2027 programozási időszak sikeres végrehajtása érdekében
1. egyetért azzal, hogy a forráselosztási mechanizmus felülvizsgálata és új eszközök kidolgozása szükséges;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával – a végrehajtási tapasztalatok,
az uniós és hazai szabályozási környezet, valamint a sikeres nemzetközi példák figyelembevételével tegyen
javaslatot a feltételesen visszatérítendő támogatások keretrendszerének kialakítására;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. december 31.
3. egyetért azzal, hogy az adminisztratív terhek csökkentése érdekében ki kell terjeszteni az egyszerűsített elszámolási
módszerek alkalmazását;
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával – dolgozza ki az egyszerűsített
elszámolási módszerek alkalmazásának kiterjesztéséhez szükséges módszertant;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. december 31.
5. egyetért azzal, hogy az európai uniós forrásból támogatott, közvetlen vagy többségi állami vagy önkormányzati
tulajdonon megvalósítandó infrastrukturális beruházások esetén a projektek elszámolható összköltségéhez,
támogatási összegéhez vagy más szemponthoz kötött független értékelemzés alkalmazásának bevezetése
szükséges;
6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával – vizsgálja meg az 5. pont szerinti
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7.

8.

9.

10.

11.

független értékelemzés alkalmazása bevezetésének végrehajtási feltételrendszerét, és erről készítsen jelentést
a Kormány számára, figyelemmel az állami magasépítési beruházások megvalósítására vonatkozó jogszabályi
környezetre is;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. augusztus 31.
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával – vizsgálja meg az 5. pont szerinti
értékelemzés 2021–2027 programozási időszakra történő bevezetésének szabályozási feltételeit;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. december 31.
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával – vizsgálja meg
a 2014–2020 programozási időszakban a többlet-kötelezettségvállalások vagy a visszahulló források terhére pilot
felhívás (a továbbiakban: pilot felhívás) indításának jogszabályi feltételeit, és – ha szükséges – tegyen javaslatot
az érintett jogszabályok módosítására;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. március 31.
felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy – a szakpolitikai felelősök bevonásával – vizsgálják meg pilot felhívás indításának lehetőségét
a feltételesen visszatérítendő támogatási forma alkalmazásával;
Felelős:
az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására
kijelölt miniszterek
Határidő:
2019. április 15.
felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy a 9. pont szerinti vizsgálat eredményére tekintettel gondoskodjanak pilot felhívás
megindításáról a feltételesen visszatérítendő támogatási forma alkalmazásával;
Felelős:
az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására
kijelölt miniszterek
Határidő:
2019. szeptember 30.
felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy a 10. pont szerinti felhívások lebonyolítása során szerzett tapasztalatok felhasználásával
gondoskodjanak a 2021–2027 programozási időszakban megvalósítandó felhívások, projektek kidolgozása
megkezdéséről.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2019. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1065/2019. (II. 25.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2015-00003 azonosító számú („A természetvédelmi területkezelési infrastruktúra
fejlesztés a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című) projekt támogatásának
növeléséről
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-4.1.0-15-2015-00003 azonosító számú, „A természetvédelmi területkezelési infrastruktúra
fejlesztés a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 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. március 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:368 mezőjében a „0,45” szövegrész helyébe
a „0,47” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-4.1.015-2015-00003

B
Projekt megnevezése

A természetvédelmi
területkezelési
infrastruktúra fejlesztés
a Duna–Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság
működési területén
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1. melléklet az 1065/2019. (II. 25.) Korm. határozathoz
C
Kedvezményezett neve

Duna–Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság

D
Eredeti támogatás
(forint)

446 400 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

15 499 680

461 899 680

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a zöld infrastruktúra
fejlesztése és a leromlott ökoszisztémák
helyreállítása.
A projekt helyszínein a hagyományos,
extenzív mezőgazdasági művelés
módszereit alkalmazzák, a területek
természetvédelmi kezeléséhez megfelelően
fejlesztik a műszaki, technikai eszközparkot.
A szemléletformálás erősítése érdekében
a bemutatóközpontot felújítják, kiállítást
hoznak létre, és egy tanösvényt alakítanak
ki. A projekt eredményeként a jobb
védettségi állapot érdekében támogatott
élőhelyek területe 587,6939 hektár.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 29. szám

655

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 29. szám

A Kormány 1066/2019. (II. 25.) Korm. határozata
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú („VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című)
nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról, 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-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú, „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” 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 1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. március 31.
2. A Kormány
a)
jóváhagyja az 1. pontnak megfelelő projektet mint nagyprojekt-javaslatot (a továbbiakban: nagyprojektjavaslat), a 2. melléklet szerint,
b)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a nagyprojekt-javaslat
támogatására irányuló kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. október 31.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:55 mezőjében a „14,16” szövegrész helyébe a „15,83”
szöveg lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

2.
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1. melléklet az 1066/2019. (II. 25.) Korm. határozathoz
A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

KEHOP-1.4.0-152016-00014

VTT Hullámtér rendezése
a Közép-Tiszán

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
és Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság

D

E

F

Eredeti támogatás

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

14 155 555 555

1 674 199 253

15 829 754 808

G

Projekt rövid bemutatása

A projekt közvetlen célja a Közép-Tisza
Kisköre és Csongrád közötti szakaszán
a nagyvízi meder árvízlevezető
képességének növeléséhez való
hozzájárulás, az árvízi biztonság növelése.
A projekt eredményeként az árvízvédelmi
intézkedések előnyeiben részesülő
lakosság 146 976 fő.

2. melléklet az 1066/2019. (II. 25.) Korm. határozathoz

1.

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

VTT Hullámtér rendezése
a Közép-Tiszán

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság

KEHOP-1.4.0-152016-00014

D
Projekt támogatása
(forint)

15 829 754 808

E

Projekt rövid bemutatása

A projekt közvetlen célja a Közép-Tisza Kisköre és Csongrád
közötti szakaszán a nagyvízi meder árvízlevezető képességének
növeléséhez való hozzájárulás, az árvízi biztonság növelése.
A projekt eredményeként az árvízvédelmi intézkedések
előnyeiben részesülő lakosság 146 976 fő.
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2.

A

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

