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Kormányrendeletek

A Kormány 161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelete
a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
A Kormány
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–d)
és f )–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 23. § (1) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § (2) bekezdése tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 23. § (3) bekezdése tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 23. § (4) bekezdése tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat
a)
a közúti közlekedés,
b)
a vasúti közlekedés,
c)
a légiközlekedés,
d)
a víziközlekedés és
e)
a logisztikai központok
alágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények (a továbbiakban: létfontosságú rendszerelem)
azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
üzemeltető:
aa)
a közútnak a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdése szerinti kezelője,
ab)
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 37. § (2) bekezdése szerinti repülőtér üzemben
tartója és a légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezés üzemben tartója,
ac)
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerinti hajózási létesítmény üzemben tartója,
ad)
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti pályahálózat-működtető és integrált
vasúti társaság,
ae)
a logisztikai központok üzemben tartója;
b)
schengeni övezet: a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia
Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló,
1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról Schengenben 1990. június 19-én aláírt egyezmény
részes tagállamai területe;
c)
TEU: a 20 láb hosszúságú konténerrel egyenértékű nagyságot kifejező egység (twenty-foot equivalent unit).
3. §		
Az e rendeletben meghatározott határidők számítása során az építési beruházás előkészítése és a szükséges
hatósági engedélyek kiadásához szükséges időtartam nem számít bele a helyreállítás időtartamába.
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2. Az eljáró hatóságok
4. §		
A létfontosságú rendszerelem meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként és helyszíni ellenőrzést lefolytató
szervként
a)
a közúti közlekedés alágazat tekintetében az útügyi közlekedési hatóság,
b)
a vasúti közlekedés alágazat tekintetében a vasúti közlekedési hatóság,
c)
a légiközlekedés alágazat tekintetében a légiközlekedési hatóság,
d)
a víziközlekedés alágazat tekintetében a hajózási hatóság,
e)
a logisztikai központok alágazat tekintetében
ea)
– az eb) alpontban foglalt kivétellel – az útügyi közlekedési hatóság,
eb)
– a létfontosságú rendszerelem vasúti kapcsolata esetén – a vasúti közlekedési hatóság
jár el.

3. Az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölésének ágazati kritériumai
5. §

(1) A közúti közlekedés alágazat tekintetében európai létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki a transzeurópai
úthálózat törzshálózatának (Trans-European Network for Transport, Core Network, a továbbiakban: TEN-T) kiépült
gyorsforgalmi útszakasza.
(2) A közúti közlekedés alágazat tekintetében európai létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki az (1) bekezdés
szerinti TEN-T gyorsforgalmi közúthálózati elemek folyami hídja.
(3) A közúti közlekedés alágazat tekintetében európai létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki az (1) bekezdés
szerint TEN-T gyorsforgalmi közúthálózati elemek schengeni övezet külső határán lévő, nemzetközi személy- és
áruforgalom lebonyolítását végző határátkelőhelye.

6. §

(1) A vasúti közlekedés alágazat tekintetében európai létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki a TEN-T vasúthálózat
azon magyarországi szakasza, amelynek
a)
kiesése esetén helyettesítése más közlekedési móddal nem biztosítható,
b)
kieséséből származó menettávolság-növekedés mértéke meghaladja az 500 km-t, vagy
c)
kiesése miatt megközelíthetetlenné válnak megyeszékhelyek, megyei jogú városok és a főváros,
és üzemképtelenné válása esetén a legalább ideiglenes jelleggel történő, teljes kapacitást biztosító helyreállítása
– az adott európai létfontosságú rendszerelem vonatkozásában – az 1 évet meghaladja.
(2) A vasúti közlekedés alágazat tekintetében európai létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki a schengeni övezet
külső határán lévő, nemzetközi személy- és áruforgalom lebonyolítását végző vasúti határátkelőhely.

7. §		
A légiközlekedés alágazat tekintetében európai létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki a TEN-T repülőtérhálózat részét képező nemzetközi kereskedelmi repülőtér, amelynek végleges üzemképtelenné válása esetén
a legalább ideiglenes jelleggel történő, teljes kapacitást biztosító helyreállítása – az adott európai létfontosságú
rendszerelem vonatkozásában – az 1 évet meghaladja.
8. §		
A víziközlekedés alágazat tekintetében európai létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki:
a)
TEN-T víziút-hálózat részét képező víziút, amely kiesése esetén más közlekedési móddal nem kiváltható,
b)
olyan TEN-T hálózati kikötő, amelynek az azonosítási jelentés elkészítését megelőző két év átlagában éves
forgalma a 2 000 000 árutonnát, vagy kezelt konténerforgalma az 500 000 TEU-t eléri,
c)
a schengeni övezet külső határán lévő határkikötő.
9. §		
A logisztikai központok alágazat tekintetében európai létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki az az intermodális
terminál, amelynek kiesése esetén a tárolási kapacitása kétharmadának 72 óra időtartamon belüli helyettesítése
nem biztosítható, és
a)
TEN-T hálózatról 20 km-en belül megközelíthető, vagy
b)
tárolókapacitása eléri a 15 000 TEU-t.
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4. A nemzeti létfontosságú rendszerelemek kijelölésének ágazati kritériumai
10. §		
A közúti közlekedés alágazat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemnek jelölhető ki
a)
az 5. §-ban meghatározott európai létfontossági rendszerelemeken túl az az országos közúthálózat
részét képező közúthálózati elem, amely a TEN-T-ről a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok közúti
elérhetőségét magasabb útosztályban, több azonos útosztály esetén a legrövidebb útvonalon biztosítja,
b)
az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a Duna folyam hídja,
c)
a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok közúti elérhetőségét biztosító közúthálózati elem
forgalomirányítását, felügyeletét biztosító rendszer,
d)
a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok közúti elérhetőségét biztosító közúthálózati elem intelligens
közlekedési rendszere.
11. §		
A vasúti közlekedés alágazat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemnek jelölhető ki
a)
az országos törzshálózati vasúti pálya elemei közül a vasúti alagút, híd, támfal, amelynek helyreállítási
időszükséglete meghaladja a 180 napot, és ideiglenes helyreállítása 60 napon belül nem biztosítható,
b)
az a) pontban meghatározott vasútvonalak forgalomirányítását hálózati szintű felügyelettel biztosító
rendszer,
c)
a felszín alatti vasút és tartozéka, valamint az utasforgalmi kiszolgálótere.
12. §		
A légiközlekedés alágazat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemnek jelölhető ki
a)
a nemzetközi kereskedelmi repülőtér,
b)
a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezet, valamint a légiforgalmi irányító szolgáltatás ellátásához
szükséges rendszer.
13. §		
A víziközlekedés alágazat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemnek jelölhető ki az a kikötő, amelynek
a)
az éves kezelt konténerforgalma meghaladja a 100 000 TEU-t, vagy
b)
az azonosítási jelentés elkészítését megelőző két év átlagában éves forgalma a 400 000 árutonnát eléri.
14. §		
A logisztikai központok alágazat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemnek jelölhető ki
az az intermodális terminál, amelynek
a)
kiesése esetén a tárolási kapacitása kétharmadának 72 óra időtartamon belüli helyettesítése nem
biztosítható, vagy
b)
a TEN-T hálózatról 20 km-en belül megközelíthető, és tárolókapacitása eléri a 10 000 TEU-t.

5. A létfontosságú rendszerelemek azonosításának és kijelölésének különös szabályai
15. §

(1) Az üzemeltető az alágazatába tartozó lehetséges létfontosságú rendszerelemek tekintetében folytat le azonosítási
eljárást.
(2) Az üzemeltető az azonosítási jelentésben nyilatkozik arról, hogy az alágazatába tartozó lehetséges létfontosságú
rendszerelem milyen védelemmel rendelkezik.

16. §

(1) Ha a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének a tevékenységében bekövetkezett változásról
szóló bejelentése alapján a kijelölő hatóság úgy ítéli meg, hogy a változás hatással lehet a kijelölésre, kötelezi
az üzemeltetőt, hogy 180 napon belül nyújtson be új azonosítási jelentést a már kijelölt nemzeti létfontosságú
rendszerelemekre is kiterjedően.
(2) Ha az üzemeltető rendszerében az utolsó azonosítás óta az akkor vizsgált lehetséges létfontosságú rendszerelemek
egyikét érintően sem történt változás, a soron következő azonosítási jelentés benyújtása helyett az üzemeltető
nyilatkozhat úgy, hogy a rendszerének felülvizsgálata alapján nem indokolt új azonosítási jelentés benyújtása.
Ha a kijelölő hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján az új azonosítási jelentés benyújtását indokoltnak tartja,
az új azonosítási jelentés 120 napon belül való benyújtására kötelezi az üzemeltetőt.
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6. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatási feltételei
17. §

(1) Az üzemeltető által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek a Vhr. 6. §-ában foglalt képesítési
követelményeken kívül a (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek kell megfelelnie.
(2) A biztonsági összekötő személy a közúti közlekedés alágazat, a vasúti közlekedés alágazat, a vízközlekedés alágazat
és a logisztikai központok alágazat tekintetében megfelelő végzettségűnek minősül, ha szakirányú műszaki vagy
védelmi igazgatási szakképzettséggel és egyetemi végzettség vagy mesterfokozat esetén legalább 2 év, főiskolai
végzettség vagy alapfokozat esetén legalább 4 év, okirattal igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(3) A biztonsági összekötő személy a légiközlekedés alágazat tekintetében megfelelő végzettségűnek minősül, ha
a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és
működésének rendjéről szóló kormányrendelet szerint jóváhagyott, érvényes védelmi tiszti kijelöléssel rendelkezik.
(4) A (2) bekezdés szerinti szakmai gyakorlatként szakterületi üzemeltetői vagy egyéb, a szakterületnek megfelelő
területen végzett tevékenység, vagy rendvédelmi, katasztrófavédelmi, vagyonvédelmi szakterületen szerzett, és
okirattal igazolt gyakorlat vehető figyelembe.

7. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba.
19. §		
Az üzemeltető a létfontosságú rendszerelemek első azonosítási jelentését e rendelet hatálybalépését követő
90 napon belül köteles benyújtani az eljáró hatósághoz.
20. §		
Ez a rendelet az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása
szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-ai 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
21. §		
Ez a rendelet a hálózati és információs rendszer biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
22. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 132. § (1) bekezdése a következő
f ) ponttal egészül ki:
(A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében előkészíti)
„f ) a közlekedési ágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítására, kijelölésére és
védelmére”
(vonatkozó jogszabályokat.)
23. §

(1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A Kormány útügyi közlekedési hatóságként első fokon országos illetékességgel a Budapest Főváros
Kormányhivatalát, másodfokon – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a minisztert jelöli ki
a) a közúti közlekedés alágazatba és
b) – a 6. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével – a logisztikai központok alágazatba
tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme
tekintetében ágazati kijelölő hatóságként és helyszíni ellenőrzést lefolytató szervként.”
(2) Az R. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vasúti közlekedési hatóság jár el
a) a vasúti közlekedés alágazatba és
b) – a létfontosságú rendszerelem vasúti kapcsolata esetén – a logisztikai központok alágazatba
tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme
tekintetében ágazati kijelölő hatóságként és helyszíni ellenőrzést lefolytató szervként.”
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(3) Az R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Kormány hajózási hatóságként első fokon a minisztert jelöli ki a víziközlekedés alágazatba tartozó
létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme
tekintetében ágazati kijelölő hatóságként és helyszíni ellenőrzést lefolytató szervként.”
(4) Az R. 9. § (4) bekezdése a következő 74. ponttal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)
„74. a légiközlekedés alágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése,
kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében ágazati kijelölő hatóságként és helyszíni ellenőrzést lefolytató
szervként jár el.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 8/2019. (VII. 4.) HM rendelete
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f ) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés
28. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,
valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 8. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. személyi állomány: a hivatásos és a szerződéses katona, a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos
katona, a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt, a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő,
honvédelmi alkalmazott vagy munkavállaló, valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési
intézménynél foglalkoztatott közalkalmazott.”
2. §		
Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyi állomány tagjai az e rendeletben meghatározott esetekben térítésmentes természetbeni
élelmezési ellátásra jogosultak, amelyet a természetbeni ellátás feltételeinek hiánya esetén, továbbá e rendeletben
meghatározott esetekben készpénzben kell megváltani (a továbbiakban: készpénz-megváltás).”
3. §		
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Készpénz-megváltás esetén a jogosultsági időszakot minden hónap első napján nyitni és utolsó napjával zárni
kell, és az így számfejtett megváltást a tárgyhónapot követő havi illetménnyel együtt kell folyósítani.”
4. §		
Az R. 5. § (4) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Élelmezési alap- és pótnormák általános forgalmi adóval növelt bruttó értéke:)
„i) tisztítószer norma: 38 Ft/fő/ebédétkezés,”
5. §		
Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A speciális élelmiszert fogyasztó személyi állomány részére – az MH főszakorvos engedélye alapján –
készpénz-megváltás biztosítható. A vegetáriánus életmódot folytató, valamint saját elhatározásból speciális diétát
követő személyek részére készpénz-megváltás nem biztosítható.”
6. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány és a katonai
oktatási intézmény hallgatója az alábbi esetekben jogosult:)
„2. a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkavállaló, honvédelmi alkalmazott és a miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó köznevelési intézménynél foglalkoztatott közalkalmazott a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 53. §-a, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi
CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj. tv.) 51. § (3) bekezdése vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 44/A. § (3) bekezdése szerinti esetben, valamint a honvédelmi szervezetek vagy
a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény által szervezett képzésre történő beiskolázás
időtartamára a munkaidőre eső főétkezésre, kivéve, ha
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a) napi munkába járó, vagy
b) a kinevezéstől vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, képzésre történő beiskolázás helye szerinti
település az eredeti munkavégzési helye szerinti településsel, a lakóhelyével vagy a tartózkodási helyével azonos,”
(2) Az R. 8. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány és a katonai
oktatási intézmény hallgatója az alábbi esetekben jogosult:)
„24. az MH KORK-ban kiképzési célú rendezvényeken részt vevő személyi állomány,”
(3) Az R. 8. § (1) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány és a katonai
oktatási intézmény hallgatója az alábbi esetekben jogosult:)
„26. az MHP törzsfőnökének helyettesei, MHP haderőnemi szemlélői és csoportfőnökei által megrendezett
munkaértekezleten, tanácskozáson részt vevő személyi állomány, évente legfeljebb két alkalommal, azzal, hogy
a berendelt vagy meghívott résztvevők körét a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó szolgálati elöljáró
határozza meg, és az élelmezési ellátásra jogosult résztvevők létszáma rendezvényenként nem haladhatja meg
a 100 főt,”
7. §		
Az R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátás a művelet ellátásáért felelős parancsnok felterjesztésének megfelelően,
a külföldi műveletért felelős elöljáró és az MHP élelmezési anyagnemért felelős főnökének együttes javaslata alapján
az MH PK jóváhagyásával biztosítható. A kiegészítő norma értékéről – a javaslatot figyelembe véve – az MH PK dönt.”
8. §		
Az R. 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A repülőműszaki élelmezési támogatás nem jár a 30. §-ban meghatározott igényjogosultnak,)
„a) ha e rendelet szerint a részére biztosított repülőműszaki támogatás egy napra vetített értékét elérő összegű
természetbeni élelmezési ellátásra vagy ennek kiváltására szolgáló készpénz-megváltásra jogosult,”
9. §		
Az R. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti élelmezési támogatás mértéke a 34. § alapján térítés ellenében igénybe vett ellátás
nyersanyag-költségének 30%-a, amelyet készpénz-megváltás formájában kell biztosítani.”
10. §		
Az R. a következő 40. §-sal egészül ki:
„40. § (1) E rendeletnek a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet
módosításáról szóló 8/2019. (VII. 4.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (1) bekezdését, 7. §
(2) bekezdését, 8. § (1) bekezdés 29., 37. és 38. pontját, 10. § (4), (7) és (9) bekezdését, 12. §-át, 14. §-át, 15. §-át, 16. §
(6) és (7) bekezdését – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. december 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy azon
jogosultak esetében, akik 2018. december 1-jét követően a térítésmentes természetbeni ellátás helyett étkezési
utalványban részesültek, ugyanazon időszakra készpénz-megváltást biztosítani nem lehet.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, e rendeletnek a Módr.-rel módosított 3. § (1) bekezdését, 7. § (2) bekezdését,
8. § (1) bekezdés 29., 37. és 38. pontját, 10. § (4), (7) és (9) bekezdését, 12. §-át, 14. §-át, 15. §-át, 16. § (6) és
(7) bekezdését 2018. szeptember 18-ától kell alkalmazni a 8. § (1) bekezdés 3. pontja alapján I. számú élelmezési
norma szerinti természetbeni ellátásra jogosult személyi állomány tekintetében, azzal, hogy azon jogosultak
esetében, akik 2018. szeptember 18-át követően a térítésmentes természetbeni ellátás helyett étkezési utalványban
részesültek, ugyanazon időszakra készpénz-megváltást biztosítani nem lehet.
(3) 2018. szeptember 18-ától legfeljebb a Módr. hatálybalépését megelőző napig terjedő időszakra a HM-nél,
a miniszter alárendeltségébe tartozó szervezeteknél, az MHP-n, a más magasabb szintű parancsnokság jogállású
katonai szervezetnél, illetve az MH középszintű vezető szervnél repülőműszaki szaktevékenységet folytató,
repülőműszaki MAK-kal vagy munkakörrel rendelkező személyi állomány részére a III. számú élelmezési norma
szerinti természetbeni ellátás biztosítása helyett készpénz-megváltást kell kiadni, ha az adott időszakban olyan
honvédelmi szervezetnél teljesítettek szolgálatot, ahol a III. számú élelmezési norma szerint nem gazdálkodnak és
ugyanazon időszakra a térítésmentes természetbeni ellátás helyett étkezési utalványban nem részesültek.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti készpénz-megváltást a Módr. szerint kell számfejteni és legkésőbb
a Módr. hatálybalépését követő második hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.”
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11. §		
Az R.
1.
2. § 1. pontjában a „honvédelmi szervezetek” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek és
a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési
intézmény” szöveg,
2.
2. § 4. pontjában a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM),
a miniszter” szöveg,
3.
2. § 6. pont b) alpontjában az „a nyugállományú katonákat” szövegrész helyébe az „a nyugállományú
katonákat, a honvédségi nyugdíjasokat” szöveg,
4.
5. § (3) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)” szövegrész helyébe
a „Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK)” szöveg,
5.
8. § (1) bekezdés 5., 10. és 27. pontjában, 8. § (2) bekezdésében az „a HVKF” szövegrész helyébe az „az MH PK”
szöveg,
6.
8. § (1) bekezdés 6. pontjában a „személyi állomány” szövegrész helyébe a „személyi állomány, ide nem értve
az 1. és 2. pont szerint vezényelteket,” szöveg,
7.
8. § (1) bekezdés 11. pontjában a „bevonulás napján,” szövegrész helyébe a „bevonulás napján, de kizárólag”
szöveg,
8.
8. § (1) bekezdés 19. pontjában a „nyugállományú katona” szövegrész helyébe a „nyugállományú katona,
honvédségi nyugdíjas” szöveg,
9.
8. § (1) bekezdés 25. pontjában az „MH középszintű vezető szerve parancsnokának haderőnemi helyettesei”
szövegrész helyébe az „MH PK helyettese, az MH Parancsnokság (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke” szöveg,
10.
8. § (1) bekezdés 28. és 30. pontjában a „katonai állomány” szövegrész helyébe a „személyi állomány” szöveg,
11.
8. § (1) bekezdés 29. pontjában, 10. § (9) bekezdésében, 12. § (1) és (5) bekezdésében, 14. §-ában
az „élelmiszer-utalványt” szövegrész helyébe a „készpénz-megváltást” szöveg,
12.
8. § (1) bekezdés 37. és 38. pontjában, 12. § (2) és (3) bekezdésében az „élelmiszer-utalvánnyal” szövegrész
helyébe a „készpénzben” szöveg,
13.
10. § (1) bekezdés 4. pontjában, 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, 15. §-ában az „a más magasabb szintű
parancsnokság jogállású katonai szervezetnél, a HM-nél, a honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe
az „az MHP-n, más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezetnél, a HM-nél, a miniszter”
szöveg,
14.
10. § (1) bekezdés 6. pontjában az „a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezethez” szövegrész helyébe az „a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezethez,
az MHP-hoz” szöveg,
15.
10. § (4) bekezdésében, 16. § (7) bekezdésében az „az állomány tagjának” szövegrész helyébe az „a hivatásos
és a szerződéses katonának” szöveg,
16.
10. § (4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés g) pontjában, 14. § f ) pontjában, 15. §-ában, 16. §
(7) bekezdésében az „az élelmiszer-utalvány” szövegrész helyébe az „a készpénz-megváltás” szöveg,
17.
10. § (7) bekezdésében, 16. § (3), (4) és (6) bekezdésében az „Élelmiszer-utalványt” szövegrész helyébe
a „Készpénz-megváltást” szöveg,
18.
11. §-ában az „élelmezési utalvánnyal” szövegrész helyébe a „készpénzben” szöveg,
19.
12. § (2) bekezdésében az „élelmiszer-utalvány” szövegrész helyébe a „készpénz-megváltás” szöveg,
20.
12. § (4) bekezdésében, 15. §-ában az „az élelmiszer-utalványt” szövegrész helyébe az „a készpénz-megváltást”
szöveg,
21.
19. § (1) bekezdés 3. pontjában az „Mt. 53. §-a vagy a Kjt. 44/A. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe
az „Mt. 53. §-a, a Haj. tv. 51. § (3) bekezdése vagy a Kjt. 44/A. § (4) bekezdése” szöveg,
22.
19. § (3) bekezdésében a „miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél” szövegrész helyébe
a „miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetnél, az MHP-n” szöveg,
23.
19. § (4) bekezdésében az „5. pontja” szövegrész helyébe a „4. pontja” szöveg,
24.
20. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés l) pontjában, 26. § (3) és (5) bekezdésében a „honvédelmi szervezet”
szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezet és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési
intézmény” szöveg,
25.
20. § (1) bekezdés a) pontjában az „önkéntes tartalékos katona, közalkalmazott” szövegrész helyébe
az „önkéntes tartalékos katona, honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott” szöveg,
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26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.

20. § (2) bekezdésében az „a logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású
katonai szervezet” szövegrészek helyébe az „az MHP” szöveg,
20. § (5) bekezdésében, 25. §-ában, 27. § (2) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében az „a logisztikai
tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet” szövegrész helyébe
az „az MHP” szöveg,
22. § (1) bekezdés k) pontjában a „csapatünnep” szövegrész helyébe a „csapatünnep, haderőnemi” szöveg,
27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 28. § (1) bekezdés c) pontjában
a „honvédelmi szervezetek” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek és a miniszter fenntartói irányítása
alá tartozó köznevelési intézmény” szöveg,
30. § (2) bekezdésében az „a más, magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezetnél,
a HM, a honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe az „az MHP-n, más magasabb szintű parancsnokság
jogállású katonai szervezetnél, a HM, a miniszter” szöveg,
32. § c) pontjában a „nyugállományú katonák,” szövegrész helyébe a „nyugállományú katonák, a honvédségi
nyugdíjasok és” szöveg,
33. § (1) bekezdés b) pontjában a „hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes
tartalékos katona” szövegrész helyébe a „személyi állomány” szöveg,
34. § (1) bekezdés a) pontjában az „altiszt, közalkalmazott” szövegrész helyébe az „altiszt, honvédelmi
alkalmazott, közalkalmazott” szöveg

lép.
12. §		
Hatályát veszti az R.
a)
2. § 1. pontjában, 19. § (1) bekezdésében az „és a katonai oktatási intézmény hallgatója” szövegrész,
b)
2. § 4. pontjában az „ , a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény” szövegrész,
c)
5. § (1) bekezdésében az „MH-n belül az” szövegrész,
d)
13. § (1) bekezdés 7. pontjában a „vagy repülőműszaki” szövegrészek,
e)
21. § (1) bekezdés 5. pontjában a „ , tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona és a katonai
oktatási intézmény hallgatója” szövegrész,
f)
24. § (1) bekezdésében a „ , tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonai és a katonai oktatási
intézmény hallgatója” szövegrész,
g)
32. § b) pontja.
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1397/2019. (VII. 4.) Korm. határozata
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a külgazdasági tevékenység részeként a kereskedelem-fejlesztési feladatokat ellátó állami
tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok mellett 2019. szeptember 1. napjától a befektetés-ösztönzési feladatok is
állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság bevonásával valósuljanak meg;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat
végrehajtása érdekében a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a HIPA Nemzeti Befektetési
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: HIPA NZrt.) az állam 100%-os
tulajdonában álló gazdasági társaságként történő megalapítása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. pont
szerinti gazdasági társaság megalapításához szükséges forrás biztosítása érdekében elrendeli a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági
és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Fejezeti általános tartalék alcím terhére
250 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások
alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által
végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a HIPA NZrt. tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójaként
a külgazdasági és külügyminiszter kerüljön kijelölésre.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a HIPA NZrt. cégjegyzékbe történő bejegyzését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1397/2019. (VII. 4.) Korm. határozathoz
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XVIII.
197535
XLIII.

Cím
szám

7

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

7

2

296335

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

1
K6
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-250 000 000

250 000 000
forintban

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

XVIII.
197535

Cím
szám

7

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

7

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

-250 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

Összesen

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

250 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozata
az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari
alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások
hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. az építésgazdaság általános fejlesztése érdekében
1.1. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert,
a)
hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve, az ÉMI Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI Kft.)
és a Beruházási Ügynökség bevonásával gondoskodjon – a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési
Rendszer felhasználásával is – az állami és önkormányzati magasépítési infrastrukturális beruházások
2023-ig tartó időszakra vonatkozó volumenbecslését is tartalmazó adatbázis elkészítéséről, valamint
annak folyamatos aktualizálásáról,
b)
hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság a NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával vizsgálja meg
az a) alpont alapján elkészítendő adatbázis mélyépítési és vonalas infrastruktúra beruházásokra
történő kiterjesztésének lehetőségét és feltételrendszerét;
Felelős:
az a) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és
az innovációért és technológiáért felelős miniszter
a b) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2019. október 31.
1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a)
az építőiparban alkalmazandó modern technológiák hazai bevezetése és elterjesztése
érdekében, a magasépítési és mélyépítési ágazatok különböző szakmaspecifikus igényeinek
figyelembevételével, szakértők és szakmai szervezetek bevonásával hozza létre a Modern
Építésgazdaság Platformot,
b)
gondoskodjon a Modern Építésgazdaság Platform működéséhez a 2019. és 2020. évben szükséges
évi 100 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2019. július 31.
a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
1.3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel
és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve
a)
vizsgálja meg az épületinformációs tervezés (Building Information Modeling – BIM modell) és
a „tervez és épít” (Design & Build) konstrukció alkalmazásának célszerű területeit és feltételeit,
kötelezővé tételének lehetőségét bizonyos közbeszerzési összeghatár fölött, továbbá vizsgálja felül
a tervszolgáltatásra vonatkozó követelmények rendszerét,
b)
vizsgálja meg a tervezői és kivitelezői szakma gyakorlásának feltételrendszerét és felelősségi
rendszerét meghatározó szabályozást, és készítsen előterjesztést a Kormány számára
a megrendelők, a tervezők és az építőipari vállalkozások számára kedvező módosításokra,
c)
a szakmai kamarák bevonásával vizsgálja meg az építőipari kivitelezőkre és tervezőkre vonatkozó
kötelező felelősségbiztosítási keretrendszer kiterjesztésének lehetőségét,
d)
a szabálytalan kivitelezések visszaszorítása és az elszámolási viták hatékonyabb
rendezése érdekében vizsgálja felül az ágazati szakmai felelősségi szabályozást, és tegyen
javaslatot a megrendelések szabályszerű és hatékony teljesítése érdekében szükséges
jogszabály-módosításokra;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2019. december 31.
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1.4.

felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, a hazai
építőipari vállalkozások versenyképességének növelése érdekében tegyen intézkedéseket az építőipari
vállalkozásoknál lefolytatott munkaügyi és adóügyi, valamint munkavédelmi ellenőrzések hatékonyságának
növelésére, és vizsgálja felül az ellenőrzések során feltárt szabályszegésekhez kapcsolódó szankciórendszert;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. augusztus 31.
2. az építőanyagok hazai gyártása és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatása érdekében
2.1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat,
valamint a világörökségi vagy világörökségi várományos terület érintettsége esetén a Miniszterelnökséget
vezető miniszter bevonásával azonosítsa a Közép-magyarországi régióban, valamint a közvetlen közelében
található olyan területeket, ahol a kavics és sóder kitermelésének mértéke a környezetvédelmi, földvédelmi
és világörökségi szempontok figyelembevétele mellett is jelentősen növelhető, és mérje fel azon
bányavállalkozások fejlesztési igényeit, amelyek a kitermelés mennyiségi növelését meg tudják valósítani;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. szeptember 30.
2.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az agrárminiszter, a Miniszterelnökséget
vezető miniszter és a belügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a hatályos kavics-, sóder- és
homokbányák megnyitását szabályozó jogszabályi környezet felülvizsgálatára annak érdekében, hogy
az építőipari kivitelezésekhez szükséges mennyiségű nyersanyag folyamatosan rendelkezésre álljon;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2019. szeptember 30.
2.3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel
együttműködve a Magyarországon beépítésre kerülő építési termékek vonatkozásában
a)
a jelenlegi jogi szabályozási környezetet vizsgálja felül, az építési termékek forgalmazására
vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet)
szerint kiállítandó teljesítménynyilatkozatok egy kereshető paraméterekkel rendelkező központi
adatbázisba történő kötelező adatszolgáltatás előírása érdekben és a vizsgálat eredményeképp
készítsen előterjesztést a Kormány számára,
b)
az ÉMI Kft. bevonásával gondoskodjon az adatbázis létrehozásáról és működtetéséről, és biztosítsa
a fejlesztéshez szükséges 120 000 000 forint forrást;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont vonatkozásában 2019. október 31.
a b) alpont vonatkozásában 2020. június 30.
2.4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyarországon beépítésre kerülő építési termékek
vonatkozásában biztosítsa a 305/2011/EU rendelet szerint kiállítandó teljesítménynyilatkozatokra vonatkozó
adatbázis összehangolását az Országos Építésügyi Nyilvántartással;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. június 30.
2.5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával tegyen
javaslatot a hazai innovatív építőipari alapanyag-gyártó vállalkozásoknak a 2020–2021 közötti időszakban
nemzetközi fórumokon, nemzetközi vásárokon történő megjelenéséhez szükséges forrás biztosítására;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. augusztus 31.
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2.6.

felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel
együttműködve készítsen jelentést a szomszédos országok építési nyersanyag – elsősorban kavics –
exportkapacitásai vonatkozásában, hogy a hazai építési nyersanyag hiányt a határainkhoz minél közelebb
eső területekről lehessen pótolni;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. augusztus 31.
3. egyetért azzal, hogy a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló
1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat 2. pontjától eltérően a 2019. évi központi költségvetésben már rendelkezésre
álló 6 000 000 000 forint mellett a 2019. évben további 3 000 000 000 forint központi költségvetési forrás
kerüljön biztosításra a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 64. Belgazdasági
feladatok alcím, 5. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló
támogatás jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1399/2019. (VII. 4.) Korm. határozata
a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatásáról
A Kormány
1. fontosnak tartja és támogatja a csepeli sportélet újraszerveződését, a közösségépítő erejében rejlő lehetőségeket,
valamint a kerület sporthagyományaihoz méltó infrastruktúra-fejlesztést, ennek keretében egyetért a Kozma István
Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-0012424, székhely: 1213 Budapest, Hollandi út 8.,
a továbbiakban: Alapítvány) támogatásával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység
támogatása alcímnek a 39. Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatása jogcímcsoporttal
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az Alapítvány
2019. évi tevékenységének és fejlesztési céljainak támogatása érdekében 2 000 000 000 forint központi
költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 39. Kozma István Magyar Birkózó
Akadémia Alapítvány támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
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4. egyetért azzal, hogy a 3. pont alapján biztosított forrás terhére, az Alapítvány részére az emberi erőforrások
minisztere támogatást nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó
támogatói okirat alapján, azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány a támogatással megszerzett vagyont 15 éven belül
nem idegenítheti el, illetve azt főcélként sporttevékenység végzésére kell hasznosítani.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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X.

A Nemzeti Választási Bizottság határozatai

A Nemzeti Választási Bizottság 179/2019. (VII. 4.) NVB határozata
A Nemzeti Választási Bizottság a Kassai Dániel (a továbbiakban: Szervező) magánszemély által benyújtott országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában – 9 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek
vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt
adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?”
népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.
A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy
elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti
Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf. 547, e-mail: nvb@nvi.hu).
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. július 17-én 16.00 óráig
megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén
a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani.
A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsgabizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I. [A benyújtás körülményei, az NVI elnök előzetes vizsgálata]
[1] A népszavazásra javasolt kérdést Szervező – magánszemélyként – 2019. június 6-án személyesen eljárva nyújtotta
be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése
szerinti hitelesítés céljából. A népszavazásra javasolt kérdéshez Szervezőt is figyelembe véve 30 választópolgár
támogató aláírását mellékelte, amelyek közül mind a 30 megfelelt az Nsztv. 4. § (3) bekezdésében foglalt törvényi
feltételeknek.
[2] A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. § (1) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva a kérdés
benyújtásától számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai vizsgálatát. A népszavazási
kezdeményezés a jogszabályi követelményeknek megfelelt, így azt a Nemzeti Választási Iroda elnöke a Nemzeti
Választási Bizottság elé terjesztette.
II. [A népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének feltételei]
[3] Az Nsztv. 11. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az
Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.
[4] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben
megfogalmazott követelményeknek megfelel.
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[5] A Nemzeti Választási Bizottság jelen döntése meghozatalakor figyelembe vette azt is, hogy a Kúria
Knk.VII.37.592/2017/2. számú, 2017. október 24-én kelt végzésével, megváltoztatva a Bizottság 77/2017. számú
határozatát, jelen eljárásban vizsgált kérdéssel szó szerint megegyező kezdeményezést hitelesített. A hivatkozott
döntés óta a kezdeményezés által érintett jogszabályi környezetben a kérdés hitelesíthetőségét érintő változás nem
történt.
III. [Az Nsztv. 8. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény fennállásának vizsgálata]
[6] Az Nsztv. 8. § (3) bekezdése szerint „[k]ét kérdés abban az esetben tekintendő azonos tárgyúnak, ha azok – akár
részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre”. Az Nsztv. 11. § (2) bekezdése
szerint e körülmény fennállásáról a Nemzet Választási Bizottság a kérdést hitelesítő határozatában dönt.
[7] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Bizottság és – e határozat meghozatalának időpontjáig – a Kúria
nem hozott olyan döntést, amelyben a jelen eljárásban tárgyalt népszavazásra javasolt kérdéssel azonos tárgyú
kérdés hitelesítéséről úgy rendelkezett volna, hogy azt az Nsztv. 11. § (3)–(4) bekezdésében foglaltak szempontjából
figyelembe kellene venni.
IV. [A határozat indokolásának összegzése]
[8] A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva
a magánszemély Szervező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezésre irányuló kérdést hitelesíti.
V. [A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
[9] A határozat az Nsztv. 3. §-án, a 8. §-án, a 11. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának
(1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225. §-án, az illetékekről szóló
tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés
s) pontján alapul.
Budapest, 2019. július 2.
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