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Törvények

2019. évi XX. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek
szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő
csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről*
(A Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. január 1-jén lépett hatályba.)
1. §		
Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti,
a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz
történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyvet
(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.
2. §		
A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti,
a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai
Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről
szóló
JEGYZŐKÖNYV
AZ EURÓPAI UNIÓ
és
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. március 19-i ülésnapján fogadta el.
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A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
MAGYARORSZÁG,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG, és
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
a továbbiakban: „a tagállamok”,
egyrészről,
továbbá
A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG,
a továbbiakban: „Svájc”,
másrészről,
a továbbiakban: a „Szerződő Felek”,
TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti,
a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás), amely
2002. június 1-jén lépett hatályba,
TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti,
a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt
Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak,
a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak
az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről
szóló, 2004. október 26-i jegyzőkönyvre (a továbbiakban: a 2004. évi jegyzőkönyv), amely 2006. április 1-jén lépett
hatályba;
TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti,
a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként
való részvételéről szóló, 2008. május 27-i jegyzőkönyvre (a továbbiakban: a 2008. évi jegyzőkönyv), amely
2009. június 1-jén lépett hatályba,
TEKINTETTEL arra, hogy a Horvát Köztársaság 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz,
MIVEL a Horvát Köztársaságnak a megállapodás szerződő felévé kell válnia,
MEGÁLLAPODTAK A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSEKBEN:
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1. cikk
(1) A Horvát Köztársaság a megállapodás szerződő felévé válik.
(2) E jegyzőkönyv hatálybalépésétől kezdődően a megállapodás rendelkezései Horvátország tekintetében
– az e jegyzőkönyvben megállapított feltételeknek megfelelően – a megállapodás jelenlegi Szerződő Feleivel
azonos módon kötelezőek.

2. cikk
A megállapodás fő szövegrészét, valamint annak I. mellékletét a következőképpen kell módosítani:
a)
A Szerződő Felek jegyzéke Horvátországgal egészül ki, az Európai Unióval és tagállamaival együtt.
b)
A megállapodás 10. cikkében az (1c), (2c), (3c), (4d), (4e) és (5c) bekezdést be kell illeszteni a megfelelő (1b),
(2b), (3b), (4c) és (5b) bekezdés után:
„(1c) A Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv
hatálybalépésétől számított második év végéig Svájc mennyiségi korlátozást tarthat fenn a Horvát Köztársaság
olyan állampolgárai tekintetében, akik Svájcban munkavállalók vagy önálló vállalkozók, a következő két
tartózkodási kategóriához való hozzáférés vonatkozásában: négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb
tartózkodás, valamint egy évnek megfelelő vagy azt meghaladó időtartamra szóló tartózkodás. A négy hónapnál
rövidebb tartózkodásra nem tarthatók fenn mennyiségi korlátozások.
A fent említett átmeneti időszak vége előtt Svájc jelentése alapján a vegyes bizottság felülvizsgálja a Horvátország
állampolgárai vonatkozásában alkalmazott átmeneti időszak működését. A felülvizsgálat befejezésekor, de
legkésőbb a fent említett időszak végén Svájc értesíti a vegyes bizottságot arról, hogy továbbra is alkalmaz-e
mennyiségi korlátozásokat a Svájcban alkalmazott munkavállalókra. Svájc a fent említett jegyzőkönyv
hatálybalépése után öt éven keresztül továbbra is alkalmazhat ilyen jellegű intézkedéseket. Ilyen értesítés
hiányában az átmeneti időszak az első albekezdésben meghatározott kétéves időszak végén jár le.
Az e bekezdésben meghatározott átmeneti időszak végén a Horvátország állampolgárai vonatkozásában
alkalmazott valamennyi mennyiségi korlátozást el kell törölni. Horvátország ugyanilyen időszakokra ugyanilyen
mennyiségi korlátozásokat vezethet be a svájci állampolgárok vonatkozásában.”;
„(2c) Svájc és Horvátország a valamely másik Szerződő Félnek a saját területén alkalmazott munkavállalói
vonatkozásában a Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló
jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított második év végéig fenntarthatja a szervezett munkaerőpiacon jelen
lévő munkavállalók elsőbbségére és a másik Szerződő Fél állampolgáraira vonatkozó díjazási és munkafeltételek
szabályozását. Ugyanilyen ellenőrzések tarthatók fenn a megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében említett
következő négy ágazatban szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában: kertészet; építőipar, ideértve
a kapcsolódó tevékenységeket is; biztonsági tevékenységek; ipari takarítás, tisztítás (NACE-kódok (1) 01.41;
45.1-től 4-ig; 74.60; valamint 74.70). Az (1c), (2c), (3c) és (4d) bekezdésben említett átmeneti időszakok alatt Svájc
a munkavállalási jogosultság tekintetében előnyben részesíti a horvát állampolgár munkavállalókat az olyan
munkavállalókkal szemben, akik nem EU- és nem EFTA-országok állampolgárai. A szervezett munkaerőpiacon jelen
lévő munkavállalók elsőbbségének ellenőrzését nem kell alkalmazni a Szerződő Felek közötti, a szolgáltatások
nyújtásáról szóló külön megállapodás által liberalizált szolgáltatókra (beleértve a közbeszerzések bizonyos
szempontjairól szóló megállapodást is, amennyiben az kiterjed a szolgáltatások nyújtására). Ebben az időszakban
a képesítési követelmények a négy hónapnál rövidebb időre szóló tartózkodási engedélyek vonatkozásában
fenntarthatók (2), csakúgy, mint a megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében említett, a fenti négy ágazatban
szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában.
A Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv
hatálybalépésétől számított két éven belül a vegyes bizottság az átmeneti intézkedéseket végrehajtó Szerződő Felek
mindegyike által készített jelentés alapján áttekinti az e bekezdésben foglalt átmeneti intézkedések működését.
A felülvizsgálat befejeztével, és legkésőbb a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított két év után
az a Szerződő Fél, amely végrehajtotta az e bekezdésben foglalt átmeneti intézkedéseket, és értesítette a vegyes
bizottságot arról, hogy továbbra is szándékában áll ilyen átmeneti intézkedéseket alkalmazni, azokat a fent említett
jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított ötödik év végéig továbbra is alkalmazhatja. Ilyen értesítés hiányában
az átmeneti időszak az első albekezdésben meghatározott kétéves időszak végén jár le.
Az e bekezdésben meghatározott átmeneti időszak végén az e bekezdésben említett valamennyi korlátozást meg
kell szüntetni.”
„(3c) A Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv
hatálybalépésétől az (1c) bekezdésben említett időszak végéig Svájc – a harmadik országokra vonatkozó teljes
kvótáján belül – Horvátország olyan állampolgárai vonatkozásában, akik Svájcban munkavállalók vagy önálló
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vállalkozók, évente (pro rata temporis) minimális számú új tartózkodási engedélyt
a következő ütemezésnek megfelelően:

(3)

tesz hozzáférhetővé

Az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló

A négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb

engedélyek száma

időtartamra szóló engedélyek száma

54

543

Második év

78

748

Harmadik év

103

953

Negyedik év

133

1 158

Ötödik év

250

2 000

Határidő

Első év

(3d) Amennyiben Svájc és/vagy Horvátország az (1c), (2c) és (3c) bekezdésben meghatározott intézkedéseket
alkalmaz a területén foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában, és munkaerőpiacán súlyos zavar alakul ki, vagy
ennek kialakulása fenyeget, ezekről a körülményekről az (1c) bekezdésben meghatározott időszak vége előtt értesíti
a vegyes bizottságot.
A vegyes bizottság eldönti, hogy az értesítést küldő állam továbbra is alkalmazhatja-e az átmeneti intézkedéseket
az értesítés alapján. A vegyes bizottság kedvező véleménye esetén, az értesítést küldő állam továbbra is
alkalmazhatja az (1c), (2c) és (3c) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a területén foglalkoztatott
munkavállalók vonatkozásában a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hét év végéig. Ebben
az esetben az (1c) bekezdésben említett tartózkodási engedélyek száma évente:
Az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló

A négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb

engedélyek száma

időtartamra szóló engedélyek száma

Hatodik év

260

2 100

Hetedik év

300

2 300 .”;

Határidő

„(4d) Az (1c) és (3d) bekezdésben meghatározott időszak végén, illetve a Horvát Köztársaságnak a megállapodásban
szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított tíz éven keresztül, a következő
rendelkezések alkalmazandóak: Amennyiben egy adott évben Horvátország munkavállalói és önálló vállalkozói
számára az (1c) bekezdésben említett tartózkodási kategóriák egyikében kiadott új engedélyek száma több mint
10 %-kal meghaladja a referenciaévet megelőző három év átlagát, akkor Svájc, az alkalmazás évére vonatkozóan,
egyoldalúan korlátozhatja az alkalmazást megelőző három év átlagának 5 %-kal megnövelt mértékében
Horvátország munkavállalóinak és önálló vállalkozóinak az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló,
valamint az alkalmazást megelőző három év átlagának 10 %-kal megnövelt mértékében a négy hónapnál hosszabb,
de egy évnél rövidebb időtartamra szóló új tartózkodási engedélyek számát. Az alkalmazás évét követő évben
az engedélyek száma ugyanezen módon korlátozható.
Az előző albekezdéstől eltérően, a következő rendelkezések alkalmazandóak a hatodik és hetedik referenciaév
végén: Amennyiben egy adott évben Horvátország munkavállalói és önálló vállalkozói számára az (1c) bekezdésben
említett tartózkodási kategóriák egyikében kiadott új engedélyek száma több mint 10 %-kal meghaladja
a referenciaévet megelőző év átlagát, akkor Svájc, az alkalmazás évére vonatkozóan, egyoldalúan korlátozhatja
az alkalmazást megelőző három év átlagának 5 %-kal megnövelt mértékében Horvátország munkavállalóinak és
önálló vállalkozóinak az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló, valamint az alkalmazást megelőző három
év átlagának 10 %-kal megnövelt mértékében a négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló
új tartózkodási engedélyek számát. Az alkalmazás évét követő évben az engedélyek száma ugyanezen módon
korlátozható.
(4e) A (4d) bekezdés alkalmazásában:
(1) A „referenciaév” kifejezés egy adott évet jelent, amelyet annak a hónapnak az első napjától kell számítani,
amelyben a jegyzőkönyv hatályba lép;
(2) Az „alkalmazás éve” kifejezés a referenciaévet követő évre vonatkozik.”;
„(5c) Az (1c), (2c), (3c) és (4d) bekezdés átmeneti rendelkezéseit, különösen a (2c) bekezdésnek a szervezett
munkaerőpiacon jelen lévő munkavállalók elsőbbségét, valamint a díjazási és munkafeltételek szabályozását
érintő átmeneti rendelkezéseit nem kell alkalmazni a fenti bekezdésekben említett, a Horvát Köztársaságnak
a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésekor a Szerződő Felek
területén gazdasági tevékenység folytatására jogosult munkavállalókra és önálló vállalkozókra vonatkozóan.
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Az ilyen személyek élvezik különösen a foglalkozás szabad megválasztásához és a földrajzi mobilitáshoz fűződő
jogot.
Az egy évnél rövidebb időre szóló tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogosultak engedélyük megújíttatására;
velük szemben nem lehet a kvóta kimerülésére hivatkozni. Az egy évre vagy azt meghaladó időtartamra szóló
tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogosultak engedélyük automatikus meghosszabbítására. A fent említett
jegyzőkönyv hatálybalépésétől kezdve az ilyen munkavállalók vagy önálló vállalkozók élvezik az e megállapodás
alapvető rendelkezéseivel, és különösen a 7. cikkel a letelepedett személyeknek biztosított szabad mozgáshoz való
joghoz kapcsolódó jogokat.”.
c)
A megállapodáshoz csatolt I. melléklet 27. cikkének (2) bekezdésében a 10. cikk (2), (2a), (2b), (4a), (4b) és
(4c) bekezdésére való hivatkozás helyébe a 10. cikk (2b), (2c), (4c) és (4d) bekezdésére való hivatkozás lép.”

3. cikk
A megállapodás I. mellékletének 25. cikkétől eltérve, az e jegyzőkönyv 1. mellékletének átmeneti időszakait kell
alkalmazni.

4. cikk
A megállapodás II., és III. melléklete e jegyzőkönyv 2. és 3. mellékletének megfelelően módosul.

5. cikk
(1) E jegyzőkönyv 1., 2. és 3. melléklete a jegyzőkönyv szerves részét képezi.
(2) E jegyzőkönyv a 2004. évi és a 2008. évi jegyzőkönyvvel együtt a megállapodás szerves részét képezi.

6. cikk
(1) Az Európai Unió Tanácsa – az Európai Unió tagállamainak nevében – és Svájc e jegyzőkönyvet saját eljárásaikkal
összhangban kötelesek megerősíteni vagy jóváhagyni.
(2) A Szerződő Felek értesítik egymást ezen eljárások befejezéséről.

7. cikk
E jegyzőkönyv a megerősítéséről vagy jóváhagyásáról szóló utolsó értesítést követő első hónap első napján lép
hatályba.

8. cikk
E jegyzőkönyv a megállapodással megegyező időtartamra és ugyanazon részletes szabályoknak megfelelően marad
hatályban.

9. cikk
(1) E jegyzőkönyv, valamint az ahhoz csatolt nyilatkozatok két eredeti példányban, angol, bolgár, horvát, cseh, észt,
dán, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd,
szlovák és szlovén nyelven készültek, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.
(2) A megállapodás – valamennyi mellékletet, jegyzőkönyvet és záróokmányt is beleértve – horvát nyelvi változatai
egyaránt hitelesek. A megállapodás horvát nyelven készült hiteles szövegét a megállapodás 14. cikke alapján
létrehozott vegyes bizottság hagyja jóvá.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.

NACE: A Tanács 1990. október 9-i 3037/90/EGK rendelete az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról (HL L 293.,
1990.10.24., 1. o.).
(2)
A munkavállalók a (3c) albekezdésben említett kvóták szerint négy hónapnál rövidebb időre szóló tartózkodási engedélyt is igényelhetnek.
(3)
Ezeket az engedélyeket a megállapodás 10. cikkében említett kvótákon felül kell megadni, amely kvótákat a megállapodás aláírásának
időpontjában (1999. június 21.) tagállami állampolgárságú, vagy az e megállapodáshoz csatolt 2004. évi és 2008. évi jegyzőkönyvek révén szerződő
féllé vált tagállamok állampolgárságával rendelkező munkavállalók és önálló vállalkozók részére tartják fenn. Ezeket az engedélyeket a Svájc és az új
tagállamok között már fennálló kétoldalú gyakornokcsere-megállapodások alapján megadott engedélyeken felül kell megadni.
(1)
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1. MELLÉKLET
A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK
A Horvátország e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hét éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban
foglalt, a mezőgazdasági földterületnek a svájci állampolgárok, illetve Svájc jogszabályai szerint létrehozott jogi
személyek által történő megszerzésére vonatkozó szabályokat. A svájci állampolgárok a mezőgazdasági földterület
szerzése vonatkozásában nem részesíthetők kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amilyenben e jegyzőkönyv
aláírása napján részesültek, illetve nem vonatkozhatnak rájuk szigorúbb korlátozások, mint azon országok
állampolgáraira, amelyek nem szerződő felei a megállapodásnak, vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló
megállapodásnak.
Svájc azon állampolgárai, akik önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni és tartózkodni
Horvátországban, nem tartoznak az előző fenti bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható
más eljárás, mint amelyet Horvátország saját állampolgáraira kell alkalmazni.
E jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános
felülvizsgálatára kerül sor. A vegyes bizottság az első bekezdésben megjelölt átmeneti időszak lerövidítéséről vagy
lezárásáról határozhat.
Ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra nézve, hogy az átmeneti időszak lejártával Horvátországban
a mezőgazdasági földterületek piacának súlyos zavara alakul ki, vagy ennek kialakulása fenyeget, Horvátország
ezekről a körülményekről az első bekezdés meghatározott hétéves átmeneti időszak vége előtt értesíti a vegyes
bizottságot. Ebben az esetben Horvátország a jegyzőkönyv hatálybalépését követően további tíz évig alkalmazhatja
az első bekezdésben ismertetett intézkedéseket. Ez a meghosszabbítás különösen érintett, kiválasztott földrajzi
területekre korlátozható.

2. MELLÉKLET
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a személyek
szabad mozgásáról szóló megállapodás II. melléklete a következőképpen módosul:
1. Az A. szakasz (Hivatkozott jogi aktusok) 1. pontjában a következő jogi aktus kerül beillesztésre:
A Tanács 2013. május 13-i 517/2013/EU rendelete (HL L 158., 2013.6.10., 1. o.) az áruk szabad mozgása,
a személyek szabad mozgása, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, állat- és
növény-egészségügyi politika, a közlekedéspolitika, az energia, az adózás, a statisztika, a transzeurópai hálózatok,
az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság, a környezetvédelem,
a vámunió, a külkapcsolatok, a kül-, biztonság- és védelempolitika, valamint az intézmények területén elfogadott
egyes rendeleteknek és határozatoknak a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról.
2. A jegyzőkönyv II. mellékletének a munkanélküliségi biztosításra vonatkozó szakasza (1) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hetedik év végéig kell alkalmazni a Horvát Köztársaság
állampolgárai vonatkozásában.

3. MELLÉKLET
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a személyek
szabad mozgásáról szóló egyezmény III. melléklete a következőképpen módosul:
Az 1a. pont a következő francia bekezdésekkel egészül ki:
–
A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya (HL L 112., 2012.4.24., 10. o.), III. melléklet (A Horvát Köztársaság
csatlakozási okmányának 15. cikkében említett lista: az intézmények által elfogadott jogi aktusok kiigazítása –
(HL L 112., 2012.4.24., 41. o.),
A 2005/36/EK irányelv 23. cikke (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(5) A 43b. cikk sérelme nélkül minden tagállam elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában
lévő, általános orvosi és szakorvosi szakmai tevékenység megkezdésére feljogosító, továbbá általános

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 51. szám

–

–

–

–

1705

ápolói, fogorvosi, fogszakorvosi, állatorvosi, szülésznői, gyógyszerészi és építészmérnöki előírt képesítés
megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében
az érintettek a képzést,
a)
Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt, és
b)
Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
kezdték meg, amennyiben a fent említett tagállamok hatóságai tanúsítják, hogy az előírt képesítés
megszerzését tanúsító, kérdéses okirat – az általános orvosi és szakorvosi, általános ápolói, fogorvosi,
fogszakorvosi, állatorvosi, szülésznői és gyógyszerészi szakmai tevékenység gyakorlásának megkezdése
tekintetében a 45. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységek vonatkozásában, az építészmérnöki
szakmai tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében a 48. cikkben említett tevékenységek
vonatkozásában, valamint az e tevékenységek gyakorlása tekintetében – területükön jogilag
ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat, illetve,
az építészmérnökök tekintetében a VI. melléklet 6. pontjában e tagállamokra vonatkozóan megjelölt, előírt
képesítés megszerzését tanúsító okirat.
Az ilyen tanúsítványhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kibocsátott igazolást, amely szerint ezek
a személyek a kérdéses tevékenységet területükön az igazolás keltét megelőző öt év folyamán legalább
három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.”
A 2005/36/EK irányelv a következő 43b. cikkel egészül ki:
„A szülészettel kapcsolatos szerzett jogok nem alkalmazandók a 2013. július 1-je előtt Horvátországban
szerzett következő képesítésekre: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (szülészetinőgyógyászati főápoló), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (szülészeti-nőgyógyászati ápoló),
viša medicinska sestra primaljskog smjera (szülésznői diplomával rendelkező főápoló), medicinska sestra
primaljskog smjera (szülésznői diplomával rendelkező ápoló), ginekološko-opstetrička primalja (szülészetinőgyógyászati szülésznő) és primalja (szülésznő).”
A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén
elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról
(HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet A. rész
A 2a. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:
A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén
elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról
(HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet B. rész (1).
A 3a. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:
A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén
elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról
(HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet B. rész (2).
A 5a. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:
A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén
elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról
(HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet C. rész.

SVÁJC NYILATKOZATA AZ ALÁÍRÁS IDŐPONTJÁTÓL KEZDŐDŐ AUTONÓM INTÉZKEDÉSEKRŐL
Svájc – nemzeti jogszabályai alapján – munkaerőpiacán a Horvát Köztársaság állampolgárai számára
az e jegyzőkönyvben található átmeneti szabályok hatálybalépését megelőzően ideiglenesen lehetővé teszi
a munkavállalást. Ennek érdekében Svájc a jegyzőkönyv aláírásának időpontjától – a megállapodás 10. cikkének
(1) bekezdésében meghatározottak szerint – külön kvótákat nyit meg mind a rövid, mind a hosszú távú
munkavállalási engedélyek tekintetében a Horvát Köztársaság állampolgárai javára. A kvóta évente 50 hosszú távú
és 450 rövid távú engedélyre terjed ki. Ezenfelül évente 1 000 rövid távú engedéllyel rendelkező munkavállaló négy
hónapnál rövidebb tartózkodását engedélyezi.”
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3. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2019. évi XXI. törvény
az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény
Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség
és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, a 6. § és az 1. melléklet a Megállapodás 385. Cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép
hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. § és a 6. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter
– annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter és
a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
6. §		
Hatályát veszti az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti
partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt
jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 2011. évi X. törvény.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2019. évi XXI. törvényhez**

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. március 19-i ülésnapján fogadta el.
** A törvény 1. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_51_XXItv_1melleklet.pdf fájlnév alatt található. A törvény ezen részei jelen
Magyar Közlöny 1706/1–1706/499. oldalait képezik.
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2019. évi XXII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések
és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya
között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések
és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: a Felek)
törekedve az oktatás és a tudomány terén a kapcsolatok fejlesztésére Magyarország és az Oroszországi Föderáció
között,
a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban szerzett végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok
kölcsönös elismerésének megkönnyítését szorgalmazva,
a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban
aláírt egyezmény (a továbbiakban: Lisszaboni Egyezmény) rendelkezéseire támaszkodva,
figyelembe véve, hogy mindkét Fél állama a bolognai folyamat keretében az Európai Felsőoktatási Térségbe tartozik,
kiindulva a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a kultúra, a tudomány és
az oktatás területén folyó együttműködésről szóló, Moszkvában, 1993. szeptember 20-án aláírt egyezményből,
figyelembe véve, hogy a munkaerőpiacra való belépés és különösen a Magyarországon szabályozott szakmákhoz
való hozzáférés feltételeit, valamint a szakmai tevékenység folytatását a Felek államainak vonatkozó jogszabályai
szabályozzák, továbbá tekintettel Magyarországnak az Európai Unióban való tagságára,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
1. A jelen Egyezménynek az a célja, hogy a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban szerzett végzettségek,
képesítések és tudományos fokozatok kölcsönös elismerésével megkönnyítse a Felek államai jogszabályainak
megfelelően a továbbtanulást és a szakmai tevékenység folytatását a Felek államaiban.
2. A jelen Egyezmény azokra a végzettségekre és képesítésekre terjed ki, amelyeket Magyarországon államilag
elismert képzésen folytatott tanulmányok eredményeként szereztek, illetve amelyeket oktatási és tudományos
intézményekben szereztek az Oroszországi Föderációban akkreditációval rendelkező tanulmányi programokon,
valamint azokra a tudományos fokozatokra, amelyeket a Felek jogszabályai által előírt módon szereztek.
3. A jelen Egyezmény a jelen Egyezményben tárgyalt azon végzettségekre, képesítésekre és tudományos fokozatokra
is kiterjed, amelyeket a jelen Egyezmény hatálybalépése előtt szereztek meg a Felek államai oktatási és tudományos
intézményeiben.

2. cikk
1. A Felek a Magyarországon szerzett, érettségi bizonyítvánnyal tanúsított érettségi végzettséget és szakmai érettségi
végzettséget, valamint az Oroszországi Föderációban szerzett, Attyesztat o szrednyem obscsem obrazovanyii
okirattal vagy Gyiplom o szrednyem professzionalnom obrazovanyii okirattal tanúsított általános középfokú
végzettséget és szakmai középfokú végzettséget összevethetőnek ismerik el.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. március 19-i ülésnapján fogadta el.
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2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott végzettséggel rendelkező személyek jogosultak Magyarországon
felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és osztatlan mesterképzésben, az Oroszországi Föderációban pedig
középfokú szakképzési és felsőoktatási (bakalavriat és szpecialityet) tanulmányi programokon való továbbtanulásra
jelentkezni.
3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott szakmai érettségi végzettség és szakmai középfokú végzettség a Felek
államai jogszabályainak megfelelően jogosítja fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására Magyarországon,
illetve az Oroszországi Föderációban.

3. cikk
A Felek a tanulmányok folytatásáról vagy a résztanulmányokról szóló igazolással tanúsított, részlegesen elvégzett
tanulmányi programokat elismerik azzal a céllal, hogy a megfelelő dokumentumok birtokosai jelentkezhessenek
Magyarország és az Oroszországi Föderáció oktatási és tudományos intézményeinek tanulmányi programjain
való továbbtanulásra az elvégzett tanulmányaik tartalmának figyelembevételével, a Felek államai jogszabályainak
megfelelően.

4. cikk
1. A Felek a Magyarországon szerzett, alapfokozatot tanúsító oklevéllel és főiskolai végzettséget tanúsító oklevéllel
tanúsított felsőfokú végzettséget és az Oroszországi Föderációban szerzett, bakalavr oklevéllel tanúsított felsőfokú
végzettséget összevethetőnek ismerik el.
2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek jogosultak Magyarországon
mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben, az Oroszországi Föderációban pedig felsőoktatási (magisztratura)
tanulmányi programokon való továbbtanulásra jelentkezni.
3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítja
fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

5. cikk
1. A Felek a Magyarországon szerzett, mesterfokozatot tanúsító oklevéllel és egyetemi végzettséget tanúsító oklevéllel
tanúsított felsőfokú végzettséget és az Oroszországi Föderációban szerzett, szpecialiszt oklevéllel vagy magisztr
oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget összevethetőnek ismerik el.
2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek jogosultak Magyarországon
doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben, az Oroszországi Föderációban pedig felsőoktatási tanulmányi
programokon: az aszpirantura (adjunktura) keretében tudományos-pedagógiai szakemberek képzésére irányuló
tanulmányi programokon, az orgyinatura, valamint az asszisztentura-sztazsirovka tanulmányi programokon való
továbbtanulásra jelentkezni.
3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítja
fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására az Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

6. cikk
1. A Felek a Magyarországon szerzett tudomány(ok) kandidátusa, a Doctor of Philosophy (PhD) és a Doctor of Liberal
Arts (DLA) tudományos fokozatot és az Oroszországi Föderációban szerzett, a tudományos minősítés állami
rendszere szerinti tudományok kandidátusa tudományos fokozatot összevethetőnek ismerik el.
2. A Felek a Magyarországon szerzett tudomány(ok) doktora tudományos fokozatot és az Oroszországi Föderációban
szerzett, a tudományos minősítés állami rendszere szerinti tudományok doktora tudományos fokozatot
összevethetőnek ismerik el.
3. A jelen cikk 1. és 2. pontjában meghatározott tudományos fokozatok a Felek államai jogszabályainak megfelelően
jogosítják fel birtokosukat szakmai tevékenység folytatására Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.
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7. cikk
A végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok jelen Egyezmény szerinti elismerése nem mentesíti
birtokosukat azon követelmények teljesítésének a kötelezettsége alól, amelyeket az oktatási és tudományos
intézményekbe való felvételnél és a szakmai tevékenység folytatásához a Felek államainak jogszabályai
támasztanak.

8. cikk
1. A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Felek tájékoztatják egymást a Felek államainak
oktatási rendszeréről és a jelen Egyezmény szerinti végzettségek és képesítések megszerzésének, valamint
a tudományos fokozatok odaítélésének feltételeiről.
2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott információt a Felek államainak a Lisszaboni Egyezmény IX.2. cikke szerinti
nemzeti információs központjai nyújtják.

9. cikk
1. A Felek az oktatás és tudomány terén irányítást végző szerveiken keresztül szakértői bizottság felállítását
kezdeményezhetik abban az esetben, ha a jelen Egyezmény értelmezése kapcsán felmerülő kérdések megoldása
kiegészítő ajánlások kidolgozását teszi szükségessé.
2. A szakértői bizottság mindkét Fél részéről legfeljebb négy-négy szakértőből állhat. A Felek szakértői bizottságbeli
képviselőiről írásos formában, diplomáciai úton kell tájékoztatást adni.

10. cikk
A Felek írásbeli megállapodása esetén a jelen Egyezmény bármikor módosítható és kiegészíthető.

11. cikk
A jelen Egyezmény értelmezését és alkalmazását érintő valamennyi vitát a Felek egymással való konzultációk és
tárgyalások útján oldják meg.

12. cikk
1. A jelen Egyezmény határozatlan időre szól és a hatálybalépéséhez szükséges, államon belüli eljárások Felek által
történt lefolytatásáról szóló, diplomáciai úton megküldött, utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének időpontjától
számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.
2. Mindkét Félnek jogában áll a jelen Egyezmény hatályát megszüntetni, diplomáciai úton megküldve az erről szóló
írásbeli értesítést a másik Félnek. Az Egyezmény az értesítés másik Fél által történt kézhezvétele után 12 hónappal
veszti hatályát.
3. A jelen Egyezmény hatályának megszűnése nem érinti a végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok
elismeréséről az Egyezmény hatályvesztésének időpontja előtt meghozott döntéseket.
4. A jelen Egyezmény rendelkezései vonatkozni fognak azokra a végzettségekre, képesítésekre és tudományos
fokozatokra is, amelyeket olyan személyek szereztek, akik a jelen Egyezmény hatályvesztése előtt kezdték meg
tanulmányaikat Magyarország, illetve az Oroszországi Föderáció oktatási és tudományos intézményeiben,
vagy nyújtottak be tudományos fokozat megvédésére irányuló disszertációt, a Felek hatályos jogszabályainak
megfelelően.

13. cikk
A jelen Egyezmény hatálybalépésének napjától Magyarország és az Oroszországi Föderáció viszonylatában
hatályát veszti a Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai
végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló,
Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás.
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A jelen Egyezményt aláírták 2018. november 22-én, Budapesten, két példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét
szöveg egyaránt hiteles.
Magyarország
Kormánya részéről

Az Oroszországi Föderáció
Kormánya részéről”

„Соглашение
между Правительством Венгрии и Правительством Российской Федерации о взаимном
признании образования и квалификации, ученых степеней
Правительство Венгрии и Правительство Российской Федерации, именуемые далее Сторонами:
стремясь развивать отношения в сфере образования и науки между Венгрией и Российской Федерацией;
желая облегчить взаимное признание образования и квалификации, ученых степеней, полученных в Венгрии
и Российской Федерации;
опираясь на положения Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в
Европейском регионе, подписанной в г. Лиссабоне 11 апреля 1997 г. (далее – Лиссабонская конвенция);
принимая во внимание то, что государства обеих Сторон входят
в Европейское пространство высшего образования в рамках Болонского процесса,
исходя из Соглашения между Правительством Венгерской Республики и Правительством Российской
Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанного в г. Москве 20 сентября
1993 г.;
принимая во внимание, что условия доступа на рынок труда и, в частности, к регламентированным
профессиям, предусмотренным в Венгрии, также как и осуществление профессиональной деятельности,
регулируются соответствующим законодательством государств Сторон, а также учитывая членство Венгрии в
Европейском Союзе,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
1. Целью настоящего Соглашения является облегчение взаимного признания образования и квалификации,
ученых степеней, полученных в Венгрии и Российской Федерации, для продолжения обучения и
осуществления профессиональной деятельности в государствах Сторон в соответствии с законодательством
государств Сторон.
2. Настоящее Соглашение применяется к образованию и квалификации, полученным в результате обучения
по признанным государством образовательным программам в Венгрии, и полученным в образовательных
и научных организациях по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию в
Российской Федерации, а также к ученым степеням, присужденным в установленном законодательством
Сторон порядке.
3. Настоящее Соглашение также применяется к предусмотренным настоящим Соглашением образованию и
квалификации, ученым степеням, полученным в образовательных и научных организациях государств Сторон
до вступления в силу настоящего Соглашения.

Статья 2
1. Среднее образование и среднее специальное образование, полученное в Венгрии, подтверждаемое
аттестатом зрелости (Érettségi Bizonyítvány), и среднее общее образование и среднее профессиональное
образование, полученное в Российской Федерации, подтверждаемое соответственно аттестатом о среднем
общем образовании и дипломом о среднем профессиональном образовании и признаются Сторонами
сопоставимыми.
2. Лица, имеющие образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, имеют право доступа к продолжению
обучения по программам послесреднего профессионального образования (Felsőoktatási Szakképzés),
бакалавриата (Alapképzés) и интегрированной магистратуры (Osztatlan Mesterképzés) в Венгрии и по
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образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования
(бакалавриат и специалитет) в Российской Федерации.
3. Среднее профессиональное и среднее специальное образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи,
дает их обладателям право на осуществление профессиональной деятельности в Венгрии и Российской
Федерации в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 3
Частично освоенные образовательные программы, подтверждаемые справкой об обучении или о периоде
обучения, признаются в целях доступа обладателей соответствующих документов к продолжению обучения
в образовательных и научных организациях Венгрии и Российской Федерации по образовательным
программам с учетом содержания полученного образования в соответствии с законодательством государств
Сторон.

Статья 4
1. Высшее образование, полученное в Венгрии, подтверждаемое дипломом бакалавра (Alapfokozat) и
дипломом о высшем неуниверситетском образовании (Főiskolai Oklevél), и высшее образование полученное в
Российской Федерации, подтверждаемое дипломом бакалавра, признаются Сторонами сопоставимыми.
2. Лица, имеющие высшее образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, имеют право доступа к
продолжению обучения по программам магистратуры и послевузовской профессиональной подготовки
специалистов в Венгрии и образовательным программам высшего образования (магистратуры) в Российской
Федерации.
3. Высшее образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, дает их обладателям право на осуществление
профессиональной деятельности в Венгрии и Российской Федерации в соответствии с законодательством
государств Сторон.

Статья 5
1. Высшее образование, полученное в Венгрии, подтверждаемое дипломом магистра (Mesterfokozat) и
дипломом о высшем университетском образовании (Egyetemi Oklevél), и высшее образование, полученное
в Российской Федерации, подтверждаемое дипломом специалиста или дипломом магистра, признаются
Сторонами сопоставимыми.
2. Лица, имеющие высшее образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, имеют право доступа к
продолжению обучения по программам докторантуры и послевузовской профессиональной подготовки
специалистов в Венгрии или образовательным программам высшего образования: программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и ассистентурыстажировки в Российской Федерации.
3. Высшее образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, дает их обладателям право на осуществление
профессиональной деятельности в Венгрии и Российской Федерации в соответствии с законодательством
государств Сторон.

Статья 6
1. Ученые степени кандидата наук, доктора философии (Doctor of Philosophy – PhD) и доктора гуманитарных
наук (Doctor of Liberal Arts – DLA), полученные в Венгрии, и ученая степень кандидата наук, предусмотренная
государственной системой научной аттестации, присуждаемая в Российской Федерации, признаются
Сторонами сопоставимыми.
2. Ученая степень доктора наук (Tudomány(ok) doktora), полученная в Венгрии, и ученая степень доктора наук,
предусмотренная государственной системой научной аттестации, присуждаемая в Российской Федерации,
признаются Сторонами сопоставимыми.
3. Ученые степени, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, дают их обладателям право на осуществление
профессиональной деятельности в Венгрии и Российской Федерации в соответствии с законодательством
государств Сторон.
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Статья 7
Предусмотренное настоящим Соглашением признание образования и квалификации, ученых степеней
не освобождает их обладателей от обязанности выполнять требования, которые предъявляются
законодательством государств Сторон при приеме в образовательные и научные организации и для
осуществления профессиональной деятельности.

Статья 8
1. В целях выполнения положений настоящего Соглашения Стороны обеспечивают обмен информацией о
системах образования государств Сторон и условиях получения образования и квалификации, а также
присуждения ученых степеней, предусмотренных настоящим Соглашением.
2. Информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи, предоставляют национальные информационные
центры государств Сторон, предусмотренные Статьей IX.2 Лиссабонской конвенции.

Статья 9
1. Стороны в лице своих органов, осуществляющих управление в сфере образования и науки, могут
инициировать создание комитета экспертов в случае, если решение вопросов, связанных с толкованием
настоящего Соглашения, требует разработки дополнительных рекомендаций.
2. Комитет экспертов может состоять не более чем из четырех экспертов от каждой Стороны. Информация
о представителях Сторон, входящих в комитет экспертов, должна быть направлена в письменном виде по
дипломатическим каналам.

Статья 10
По письменному соглашению Сторон в настоящее Соглашение в любое время могут быть внесены изменения
и дополнения.

Статья 11
Все споры, касающиеся толкования и применения настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций
и переговоров между Сторонами.

Статья 12
1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на тридцатый день с даты
получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу, направленного по дипломатическим каналам.
2. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения, направив другой Стороне по
дипломатическим каналам письменное уведомление об этом. Соглашение прекращает свое действие
через 12 месяцев после получения другой Стороной такого уведомления.
3. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает решений о признании образования и
квалификации, ученых степеней, принятых до даты прекращения его действия.
4. Положения настоящего Соглашения будут применяться также к образованию и квалификации, полученным
лицами, которые начали свое обучение в образовательных и научных организациях Венгрии и Российской
Федерации, либо к ученым степеням, присужденным лицам, которые представили диссертацию на соискание
ученой степени к защите в установленном законодательством Сторон порядке до прекращения действия
настоящего Соглашения.

Статья 13
Со дня вступления в силу настоящего Соглашения в отношениях между Венгрией и Российской Федерацией
прекращает действие Соглашение о взаимном признании эквивалентности документов об образовании и
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ученых степенях, выдаваемых в Венгерской Народной Республике и Союзе Советских Социалистических
Республик, подписанного в г. Москве 11 октября 1974 года.
Совершено в г. Будапеште на 22 ноября 2018 года в двух подлинных экземплярах, каждый на венгерском и
русском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Венгрии
4. §

За Правительство
Российской Федерации”

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 12. cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2019. évi XXIII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról*

1. §		
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) a következő 3/F. §-sal egészül ki:
„3/F. § Hatáskör hiányában a mezőgazdásági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelmet és az ügyben
keletkezett iratokat – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől,
folyamatban levő támogatás esetén a hatáskör hiányának megállapításától számított nyolc napon belül átteszi
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.”
2. §		
A Tv. a következő 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C. § A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel
cselekvőképesnek minősül. Ha eziránt kétség merül fel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
hivatalból vizsgálja az eljárási képesség meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, akkor az ügyfél helyett annak
törvényes képviselőjét vonja be az eljárásba.”
3. §

(1) A Tv. 9. § 17. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában mezőgazdasági célú csekély összegű
támogatások:)
„a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti vidékfejlesztési, erdészeti vagy vadgazdálkodási célú általános
csekély összegű támogatás,”
(2) A Tv. 9. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„29. ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki vagy amely támogatást igényel,
támogatásra, intézkedésben való részvételre jogosult, valamint ezekkel összefüggésben befizetésre,
adatszolgáltatásra kötelezett, illetve akit vagy amelyet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
ellenőrzés alá vont;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. március 19-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
A Tv. 26. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatási adatok nyilvántartására az alábbi nyilvántartási
rendszereket működteti:)
„f ) a mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások rendszere, amely az egy és ugyanazon vállalkozásokra
vonatkozó adatokat is tartalmazza,”
5. §		
A Tv. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az integrált informatikai rendszer az abban rögzített – más közhiteles nyilvántartásban nem nyilvántartott –
adatok, valamint fényképek, kép- és hangfelvételek, ezek metaadatai, valamint ezek készítésének helyére, idejére,
valamint irányára vonatkozó adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak, az integrált informatikai
rendszerben keletkezett elektronikus irat hiteles elektronikus dokumentumnak minősül. Az ellenkező bizonyításig
vélelmezni kell, hogy ezek az adatok fennállnak és valósak.”
6. §

(1) A Tv. 28. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy
az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a (2) bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell
természetes személy esetén]
„ae) kiskorú, illetve cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú esetében törvényes képviselője
születési családi- és utónevét, anyja születési családi- és utónevét, születési helyét, idejét és lakóhelyét,”
(2) A Tv. 28. § (3) bekezdés a) pont aj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy
az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a (2) bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell
természetes személy esetén]
„aj) a 28/A. § (1a) bekezdésében foglaltak szerinti fizetési számlaszámát és annak devizanemét – nem magyar
állampolgárságú külföldi illetőségű magánszemély (a továbbiakban: külföldi természetes személy) esetén külföldi
fizetési számlaszám megadása is lehetséges;”
(3) A Tv. 28. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy
az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a (2) bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell
nem természetes személy esetén]
„bb) képviseletére jogosult nevét, lakcímét, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adóazonosító jelét,”
(4) A Tv. 28. § (3) bekezdés b) pont bl) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy
az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a (2) bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell
nem természetes személy esetén]
„bl) a 28/A. § (1a) bekezdésében foglaltak szerinti fizetési számlaszámát és annak devizanemét – külföldi nem
természetes személy esetén külföldi fizetési számlaszám is megadható,”
(5) A Tv. 28. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy
az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a (2) bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell]
„c) külföldi természetes személy vagy külföldi nem természetes személy esetén az a) és b) pontban foglalt adatok
mellett a magyar adóazonosító számát és az illetékessége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító
számát,”

7. §

(1) A Tv. 28/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az e törvény hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség forintban teljesítendő, a támogatás forintban utalandó ki.
Az adózás rendjéről szóló törvény alapján pénzforgalmi számla nyitására kötelezett ügyfelet megillető támogatást
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kizárólag az ügyfél belföldi pénzforgalmi számlájára
történő átutalással teljesítheti. A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett ügyfelet megillető támogatást
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a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv belföldi fizetési számlára történő átutalással teljesíti az ügyfél
számára. A belföldi fizetési számla nyitására nem kötelezett külföldi ügyfelet megillető támogatást a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfél által a 28. § (3) bekezdés a) pont aj) alpontja vagy b) pont bl) alpontja
szerint megadott külföldi fizetési számlára utalja át.”
(2) A Tv. 28/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 28. § (3) bekezdés a) pont aj) alpontjában és b) pont bl) alpontjában meghatározott fizetési számlaszám
bejelentéséhez az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló két hónapnál nem régebbi fizetési
számlakivonat másolatát, vagy két hónapnál nem régebbi fizetési számlaszerződés másolatát vagy a számlát vezető
pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát kell
csatolni, amely tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési
számlaszámot.”
8. §

(1) A Tv. 28/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mezőgazdasági támogatási eljárásban az ügyfél helyett az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre
nyilvántartásba vett besorolású, az elektronikus kapcsolattartás feltételeinek megfelelő meghatalmazott
személy, illetve törvényes képviselője, valamint elsődleges képviselője is eljárhat. Az állandó meghatalmazást
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni.
A meghatalmazást – az eseti meghatalmazás kivételével – a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
nyilvántartásba veszi, hatályát és érvényességét valamennyi eljárási cselekménynél megvizsgálja, és azt ötévente
felülvizsgálhatja.”
(2) A Tv. 28/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviseleti jog keletkezése és megszűnése a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel szemben
az arra vonatkozó bejelentés mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez történő beérkezése napjától,
vagy ha az ügyfél a bejelentésben későbbi időpontot jelölt meg, akkor a bejelentésben megjelölt, a bejelentés
beérkezése napjánál későbbi időponttól hatályos.”

9. §		
A Tv. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlaszám – az ügyfél és a pénzügyi intézmény közötti
finanszírozási kapcsolat miatt szükségessé váló – módosításához az ügyfél és a pénzügyi intézmény erre vonatkozó
együttes megállapodása, továbbá a megállapodásnak – az erre rendszeresített nyomtatványon – az ügyfél vagy
a pénzügyi intézmény által a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek történt benyújtása szükséges.
A megállapodás nyilvántartásba vételéről a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv tájékoztatja
az ügyfelet és a pénzügyi intézményt.”
10. §		
A Tv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet visszautasítja,
ha az ügyfél által benyújtott kérelem, illetve a bejelentett adatok valótlanok, hiányosak vagy valótlan tartalmúak.
Nem minősül hiányosnak a kérelem, ha nem tartalmazza a 28. § (3) bekezdés a) pont ah), aj) vagy ak) alpontjában,
valamint a 28. § (3) bekezdés b) pont bg), bl) vagy bm) alpontjában foglalt adatokat.”
11. §		
A Tv. 31. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A MePAR kapcsán történő változásvezetésre irányuló bejelentés esetében a döntésre vonatkozó 55. és 55/A. §-t
nem kell alkalmazni, és a bejegyzés a MePAR szerinti nyilvántartásban történő átvezetés napjától számítva hatályos.”
12. §		
A Tv. 33/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot, illetve más hatóság által kiállított elektronikus iratot
papíralapú másolatban is benyújthatja, ha nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.”
13. §

(1) A Tv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály vagy pályázati felhívást tartalmazó közlemény
lehetővé teszi, a kérelmet benyújtani, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szervnél személyesen, telefax útján vagy elektronikus úton is lehet a jogszabályban vagy
pályázati felhívást tartalmazó közleményben foglaltaknak megfelelően. Az ügyfél-azonosító szám megállapítása
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iránti kérelem személyesen is, az ügyél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelem személyes és elektronikus
úton is benyújtható.”
(2) A Tv. 38. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) Ha jogszabály nem írja elő nyomtatvány alkalmazását, a kérelmet a tartalma szerint kell elbírálni.”
14. §		
A Tv. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelem elbírálása során az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusában foglaltak szerint a nyilvánvaló hibát az eljárás során bármikor kijavíthatja.”
15. §

(1) A Tv. 40/B. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az eljárást megszünteti, ha)
„e) az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.”
(2) A Tv. 40/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult
eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem vagy nem teljeskörűen tett eleget, illetve nyilatkozattételének
elmaradása vagy hiányossága megakadályozta a tényállás tisztázását.”

16. §		
A Tv. 41/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügyintézési határidő a kérelemnek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez történő
beérkezését követő munkanapon, hivatalból indított eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napján
kezdődik. A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy
körülmény bekövetkezésének, továbbá a kézbesítésnek a napja.”
17. §		
A Tv. 43/C. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A végrehajtásban közreműködő szerv a megkeresést tíz napon belül köteles teljesíteni. A végrehajtásban
közreműködő szerv teljesítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv a számára előírt eljárási határidőn túl keresi meg.
(4) Ha a végrehajtásban közreműködő szerv határidőre nem teljesíti a megkeresést, a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv – határidő tűzésével – tájékoztatást kér a végrehajtásban közreműködő szervtől
ennek okáról. Ha a végrehajtásban közreműködő szerv nem teljesíti a tájékoztatást, illetve az eljárási cselekmény
elvégzésére irányuló megkeresés teljesítését továbbra is megtagadja vagy elmulasztja, akkor a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv
a) felügyeleti eljárást kezdeményez, amennyiben a végrehajtásban közreműködő szerv felügyeleti szervvel
rendelkező hatóság, ebben az esetben a felügyeleti szerv tizenöt napon belül intézkedik; vagy
b) egyéb esetben jelzi a mulasztást a szerv vezetőjének, aki tizenöt napon belül intézkedik
a megkeresés teljesítéséről.
(5) A megkeresést kizárólag elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton – elsődlegesen hivatali kapun
keresztül – lehet megküldeni, továbbá a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a végrehajtásban
közreműködő szerv a megkeresés során elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton tartanak kapcsolatot
egymással, amely tekintetében biztosítják a kézhezvétel visszaigazolását.”
18. §		
A Tv. 44. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Tanúként nem hallgatható meg
a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás,
b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól.
(2b) A tanú a vallomástételt megtagadhatja, ha
a) bármelyik ügyfél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó),
b) vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, vagy
c) diplomáciai mentességben részesülő személy.”
19. §		
A Tv. 46. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ügyfél a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel a helyszíni ellenőrzés során köteles
együttműködni és az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.”
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(1) A Tv. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyszíni ellenőrzés során, a helyszínen talált és feltárt körülményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell, továbbá
az ellenőr a bizonylatokról, könyvekről, nyilvántartásokról és egyéb iratokról az eredetivel egyező másolatot kérhet,
fényképet, valamint kép- és hangfelvételt készíthet. Ha a technikai feltételek adottak, akkor az ellenőr az ügyfél
kérésére a jelenlétében elkészített, az eredetivel egyező másolatot ad a jegyzőkönyvről.”
(2) A Tv. 52. § (2a) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jegyzőkönyv legalább tartalmazza)
„g) a jelen lévő, az eljárási cselekményben érintett személy, az eljárási képességgel nem rendelkező személy
képviselője, a hatósági tanú, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását, valamint”
(3) A Tv. 52. § (2a) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A jegyzőkönyv legalább tartalmazza)
„h) ha az eljárási cselekményben érintett személy vagy az eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselője
a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, ennek tényét.”
(4) A Tv. 52. §-a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) A helyszíni ellenőrzés során készített fénykép a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv elválaszthatatlan
részét képezi.”

21. §		
A Tv. 55/A. §-a a következő (11)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy
a) az ügyfél jogutódja nem ismert,
b) az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy
c) a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba
ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.
(12) A hirdetmény tartalmazza
a) a kifüggesztés napját,
b) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és az ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített lakcímét, illetőleg székhelyét, továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyben döntést hozott,
de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szervnél átveheti.
(13) A hirdetményt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, és
a szerv elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni.
(14) A hirdetmény mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hirdetőtábláján való kifüggesztésének
és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie.
A hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni. Hirdetményi közlés esetén a hirdetmény
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hirdetőtábláján való kifüggesztésének és levételének
napját az iraton meg kell jelölni, az internetes honlapon történő közzététel idejét pedig visszakereshető módon
dokumentálni kell.
(15) Ha a hirdetményi úton történő közlés feltételei már nem állnak fenn, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv haladéktalanul gondoskodik a hirdetmény eltávolításáról, és a kapcsolattartás általános szabályai
szerint felveszi a kapcsolatot az ügyféllel.”
22. §		
A Tv. 55/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított harminc
napon belül kell kiadni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni,
hogy azt kinek és milyen bizonyítékok alapján adták ki. A hatósági bizonyítvány alakiságára is irányadóak az 55. §
(4b) bekezdés a) és f ) pontjában foglalt követelmények.”
23. §		
A Tv. 57. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A visszavonó, illetve módosító döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyen a visszavont,
illetve a módosított döntés ellen volt.”
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(1) A Tv. 57/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv döntése ellen benyújtott fellebbezésben pontosan meg
kell jelölni azt a döntést, amely ellen a fellebbezés irányul, azaz fel kell tüntetni az ügyszámot, meg kell jelölni
az ügyfél (és képviselője) nevét, lakóhelyét, székhelyét és azt az intézkedést, amely ellen a fellebbezés irányul.”
(2) A Tv. 57/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésének napjától számított harminc napon belül kell
felterjeszteni a miniszterhez, kivéve, ha a fellebbezést a felterjesztést megelőzően visszavonták, vagy a fellebbezés
visszautasításának van helye, továbbá ha a fellebbezés alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, és erre tekintettel a döntését kijavítja, módosítja vagy visszavonja.
A fellebbezést a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügy összes iratával együtt terjeszti fel és
a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozik.”

25. §		
A Tv. 57/C. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Ha a kereset alapján a miniszter megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, akkor a döntését egy alkalommal
módosítja vagy visszavonja.”
26. §		
A Tv. 57/E. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) A mezőgazdasági támogatási eljárás során hozott döntés abban az esetben minősül semmisnek, ha
a) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv joghatósága az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó kötelező jogi aktusa, nemzetközi szerződés vagy törvény rendelkezése alapján kizárt,
b) a döntést a végrehajtásban közreműködő szerv kötelező megkeresése nélkül vagy a végrehajtásban
közreműködő szerv állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozták meg,
c) a közigazgatási döntés tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős
ügydöntő határozat megállapította vagy ilyen határozat meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki,
d) az ügyészség feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott és annak tartama eredményesen telt el,
e) a bíróság az ügy érdemében már határozott – a bíróság által elrendelt új eljárás kivételével –, vagy
f ) a megismételt eljárás és a döntéshozatal a bíróság határozatának rendelkező részében és indokolásában
foglaltakkal ellentétes.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt bármely semmisségi ok fennállása esetén a döntés megsemmisítése a döntés
meghozatalától számított 1 éven belül kérhető, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem érint.
(2a) A semmis döntést a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv saját hatáskörében visszavonja vagy
a felügyeleti szerv a hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárása során megsemmisíti.”
27. §		
A Tv. az 57/F. §-t követően a következő alcímmel és 57/G. §-sal egészül ki:

„Közigazgatási per
57/G. § Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés
ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha
az arra jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette.”
28. §

(1) A Tv. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában az intézkedésben való
jogosulatlan részvétel megállapításához való jog
a) a jogosultságot megállapító döntés véglegessé válásától vagy
b) ha kötelezettségvállalási időszak áll fenn, az intézkedés megvalósítását követő kötelezettségvállalási időszak
lejártától
számított öt év elteltével évül el.”
(2) A Tv. 64. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Bűncselekmény elkövetése esetén, ha azt a támogatásra követik el, a támogatás visszatérítésének
megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül.”

29. §

(1) A Tv. 69. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az intézkedésben való jogosulatlan részvétellel igénybe vett támogatást a 70. §-ban foglaltak szerint, kamattal
növelten kell visszafizetni.”
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(2) A Tv. 69. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító határozat véglegessé válásával – amennyiben
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv csak a támogatás egy része tekintetében állapítja meg
a jogosulatlan részvételt, úgy az érintett rész vonatkozásában – az ügyfél intézkedésben való részvételhez fűződő
jogosultsága megszűnik.”
30. §

(1) A Tv. 70. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

„Kamatfizetési kötelezettség”
(2) A Tv. 70. §-a a következő (1)–(3) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az ügyfél
a) késedelmi kamatot köteles fizetni, ha a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, illetve
b) kamatot fizet, ha intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása miatt a támogatás visszafizetésére való
kötelezettség terheli.
(2) A kamat mértéke a kamatszámítás időszakának minden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.
(3) A kamatszámítás kezdő időpontja – amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus másként
nem rendelkezik – az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a teljesítési határidő utolsó napját követő nap
– részleges teljesítés esetén a hátralékra számítva –, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak az ügyfél fizetési számláján történő jóváírás napja. Ha közvetlenül alkalmazandó
közösségi jogi aktus másként nem rendelkezik, a kamatszámítás záró időpontja az intézkedésben való jogosulatlan
részvételt megállapító határozat kelte előtt visszafizetett támogatás tekintetében a visszafizetés napja, egyéb
esetekben az intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító határozat kelte. Ez a rendelkezés nem érinti
a jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményeket.”
31. §		
A Tv. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet,
b) a gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézményt, valamint
c) a végrehajtásban közreműködő szervet
rendeletben kijelölje.”
32. §		
A Tv. a következő 93. §-sal egészül ki:
„93. § E törvénynek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló
2019. évi XXIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2019. évi XXIII. törvény) megállapított 3/F. §-át és 11. §-át a 2019. évi
XXIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.”
33. §		
A Tv.
1.
11. § (1a) bekezdésében a „9. § (1) bekezdés 10. pontja” szövegrész helyébe a „4/A. § (5) bekezdése, 9. §
(1) bekezdés 7., 10. és 27. pontja” szöveg,
2.
11. § (4) bekezdés c) pontjában az „EHA és ETHA” szövegrész helyébe az „EHA” szöveg,
3.
25/A. § (3) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter által
vezetett minisztérium” szöveg,
4.
36/A. § (2) bekezdésében a „Kincstár” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv” szöveg,
5.
38. § (3) bekezdésében az „ügyfél-nyilvántartási regisztrációs adatok” szövegrészek helyébe
az „ügyfél-nyilvántartási adatok” szöveg,
6.
41/A. § (6) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg, a „hatósághoz érkezését” szövegrész helyébe a „szervhez történő érkezését” szöveg,
7.
43/A. §-ában a „26. § (1) bekezdés a)–e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdés 1–36. pontjában”
szövegrész helyébe a „26. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdés 1–42. pontjában”
szöveg,
8.
44. § (7) bekezdés d) pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szövegrész helyébe
a „Ptk.” szöveg,
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9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

49. § (4) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
55. § (4c) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrészek helyébe a „(4b) bekezdés” szöveg,
55. § (10) bekezdésében a „visszautasítja” szövegrész helyébe az „elutasítja” szöveg,
55. § (11) bekezdésében a „szakhatóságot” szövegrész helyébe a „végrehajtásban közreműködő szervet”
szöveg, a „szakhatósági állásfoglalástól” szövegrész helyébe a „végrehajtásban közreműködő szerv
állásfoglalásától” szöveg,
55/A. § (9) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg, az „iratot” szövegrész helyébe az „irat” szöveg,
55/B. § (1) bekezdés d) pontjában a „fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szövegrész helyébe
a „miniszter” szöveg, az „az elsőfokú hatóság” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg,
56. § (1) bekezdés e) pontjában a „(2) bekezdés b), c), f ) vagy g) pontban” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés
b), c) vagy f ) pontjában” szöveg,
56. § (2) bekezdésében a „kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani” szövegrész helyébe a „vissza kell
utasítani” szöveg,
56. § (4) bekezdésében az „az elsőfokú döntést hozó hatóság” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,
56. § (5) bekezdés d) pontjában a „kérelmet elutasító” szövegrész helyébe a „kérelem tárgyában hozott”
szöveg,
56. § (5) bekezdés g) pontjában az „az eljárásbeli jogutódlás” szövegrész helyébe az „a jogutódlás” szöveg,
56/D. § (1) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg,
56/D. § (2) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg,
56/D. § (3) bekezdésében a „kijavítás ellen” szövegrész helyébe a „kijavításról szóló döntés ellen” szöveg,
57. § (6) bekezdésében a „folyamatban lévő ügy” szövegrész helyébe a „folyamatban lévő támogatás” szöveg,
57/A. § (1c) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult szervnél” szövegrész helyébe a „miniszternél”
szöveg, a „fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
57/A. § (2a) bekezdés a) pontjában a „határidő előtt” szövegrész helyébe a „határidő előtt benyújtott” szöveg,
57/A. § (3b) bekezdésében a „kijavításáról, kiegészítéséről, módosításáról” szövegrész helyébe a „kijavításáról,
módosításáról” szöveg,
57/A. § (4) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
57/A. § (5) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg,
57/A. § (6) bekezdésében az „eljárási, valamint mulasztási bírság” szövegrész helyébe a „mulasztási bírság”
szöveg,
57/C. § (1) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
57/C. § (2) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg,
a „szakhatóság” szövegrészek helyébe a „végrehajtásban közreműködő szerv” szöveg, a „szakhatóságot”
szövegrész helyébe a „végrehajtásban közreműködő szervet” szöveg, a „szakhatósági állásfoglalás” szövegrész
helyébe a „végrehajtásban közreműködő szerv állásfoglalása” szöveg,
57/C. § (3) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg,
57/C. § (4) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg,
57/C. § (5) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
57/C. § (8) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
57/C. § (9) bekezdésében a „fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg,
57/E. § (4) bekezdésében a „hatóságot” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szervet” szöveg,
57/F. § (4) bekezdésében a „szakhatósági állásfoglalást” szövegrész helyébe a „végrehajtásban közreműködő
szerv állásfoglalását” szöveg, a „szakhatóság” szövegrész helyébe a „végrehajtásban közreműködő szerv”
szöveg, a „szakhatósági állásfoglalásban” szövegrész helyébe a „végrehajtásban közreműködő szerv
állásfoglalásában” szöveg,
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39.
40.
41.
42.
43.
lép.

62/A. § (3) bekezdésében az „azonban a határozat” szövegrész helyébe az „a döntés” szöveg,
68. § (2) bekezdés f ) pontjában az „önkormányzati vagy országgyűlési képviselő” szövegrész helyébe
az „önkormányzati, európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő” szöveg,
70. § (4) bekezdésében a „pótlék” szövegrész helyébe a „kamat” szöveg, a „pótlékot” szövegrész helyébe
a „kamatot” szöveg,
73/A. § (9) bekezdésében a „(3)–(5) bekezdésekben” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdésben” szöveg,
a 79/D. § (3) bekezdésében a „képviselő” szövegrész helyébe a „meghatalmazott” szöveg

34. §		
Hatályát veszti a Tv. 57/D. § (7) bekezdése.
35. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelete
a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák
közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények
megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról
A Kormány a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi
nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény megrendezéséhez szükséges ingatlanok körét
és a kiemelten közérdekű beruházások helyszínét az 1. melléklet határozza meg.
(2) A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges
ingatlanok körét és a kiemelten közérdekű beruházások helyszínét a 2. melléklet határozza meg.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez
A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény megrendezéséhez szükséges
ingatlanok köre és kiemelten közérdekű beruházások helyszíne

1

2

A

B

Kiemelten közérdekű beruházás

Ingatlanok azonosító adatai

A 2019. évi World Urban Games
sportesemény megrendezését
szolgáló beruházások

Budapest IX. kerület, belterület 38043, 38045/2, 38045/3, 38045/4,
38045/5, 38045/6, 38045/7, 38047, 38080/2, 38080/8, 38080/9, 38086/50,
38086/149, 38086/150, 38086/151, 38086/152, 38086/154, 38086/155,
38087, 38088/1, 38088/2, 38088/3, 38088/4, 38089, 38090/2 helyrajzi
számú ingatlanok

2. melléklet a 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez
A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez
szükséges ingatlanok köre és a kiemelten közérdekű beruházások helyszíne
I. Budapest közigazgatási területén található ingatlanok és helyszínek

1

2

A

B

Kiemelten közérdekű beruházás

Ingatlanok azonosító adatai

Új budapesti multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok
létesítését célzó beruházás

Budapest IX. kerület, belterület 38295/1, 38295/2, 38295/3, 38295/4,
38295/5, 38295/6, 38295/7, 38295/8, 38295/9, 38295/10, 38295/11
helyrajzi számú ingatlanok
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II. Budapest közigazgatási területén kívül található ingatlanok és helyszínek

1

2

A

B

Kiemelten közérdekű beruházás

Ingatlanok azonosító adatai

Szegedi új kézilabdacsarnok
megvalósítása

Szeged II. kerület, belterület, 10005/4 helyrajzi számú ingatlan
Tatabánya belterület 2100, 2075/2, 2084, 2076/7 helyrajzi számú
ingatlanok

3

Tatabányai multifunkcionális
sportcsarnok beruházás

Tatabánya külterület 0948, 0952, 0949/1, 0951, 0953/1, 0949/2, 0949/3,
0949/4, 0949/5, 0949/6, 0949/7, 0949/8, 0949/9, 0949/10, 0949/11,
0949/12, 0949/13, 0949/14, 0949/15, 0949/16, 0949/17, 0949/18, 0949/19,
0949/20, 0949/21, 0949/22, 0949/23, 0949/24, 0949/25, 0949/26, 0949/27,
0949/28, 0949/29, 0949/30, 0949/31, 0949/32, 0949/33, 0949/34, 0949/35,
0949/36, 0949/37, 0949/38, 0949/39, 0949/40, 0949/41, 0949/42, 0949/43,
0949/44, 0949/45, 0949/46, 0949/47, 0949/48, 0949/49, 0949/50, 0949/51,
0949/52, 0949/53, 0949/54, 0949/55, 0949/56, 0949/57, 0949/58, 0949/59,
0949/60, 0949/61, 0949/62, 0949/63, 0949/64, 0949/65, 0949/66, 0949/67,
0949/68, 0949/69, 0949/70, 0949/71, 0949/72, 0949/73, 0949/74, 0949/75,
0949/76, 0949/77, 0949/78, 0949/79, 0949/80, 0949/81, 0949/82, 0949/83,
0949/84, 0949/85, 0949/86, 0949/87, 0949/88, 0949/89, 0949/90, 0949/91,
0949/92, 0949/93, 0949/94, 0949/95, 0949/96, 0949/97, 0949/98, 0949/99,
0949/100, 0949/101, 0949/102, 0949/103, 0949/104, 0949/105, 0949/106,
0949/107, 0949/108, 0949/109, 0949/110, 0949/111, 0949/112, 0949/113,
0949/114, 0949/115, 0949/116, 0949/117, 0949/118, 0949/119, 0949/120,
0949/121, 0949/122, 0949/123 helyrajzi számú ingatlanok
Veszprém belterület 8713, 3016/12 helyrajzi számú ingatlanok

4

Veszprémi Aréna bővítése

Veszprém külterület 0213/24, 0213/39, 0213/42, 0213/43, 0213/85,
0213/86, 0213/102, 0213/22, 0213/23, 0213/78, 0213/98, 0389/3, 0213/18,
0213/19, 0213/20, 0213/21 helyrajzi számú ingatlanok

A Kormány 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelete
a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges
létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá
a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
az 1. § (3) bekezdése tekintetében a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint
egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (1) bekezdés
a) pontjában,
az 1. § (4) bekezdése tekintetében a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768
számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. § (1) bekezdése tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,
a 2. § (2) bekezdése tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,
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az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjában,
a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 6. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 6. § c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 17. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és
a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló
63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja szerinti helyrajzi számú ingatlanokon a 2022. évi magyar–
szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság (a továbbiakban: Európa-bajnokság) megrendezéséhez
szükséges új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok létesítését célzó beruházással
(a továbbiakban: Beruházás) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó – az (1) bekezdés szerinti létesítmény megközelítését és működését
segítő – magasépítési, mélyépítési, aluljáró és állomásépítési, útépítési, parkoló építési, műtárgyépítési,
járdaépítési közműcsatlakozási, közműátalakítási és fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül összefüggő
munkákra vonatkoznak.
(3) A Kormány a Beruházást kiemelt budapesti fejlesztéssé nyilvánítja. A Beruházás helyszíne az (1) bekezdésben
meghatározott ingatlanok területe.
(4) Az állam Beruházás előkészítésével összefüggő – a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő
állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország
filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvényben meghatározott – feladatait a KKBK Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

2. §

(1) A Beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közbeszerzési eljárások, valamint az azokkal
összefüggő szerződések megkötése és módosítása esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről szóló kormányrendelet előírásait nem kell alkalmazni.
(2) A Beruházás előkészítésére és megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet]
14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

3. §

(1) A Kormány az 1. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest
Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.
(2) A Kormány az 1. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.
(3) A Kormány az 1. melléklet 13. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a közlekedésért
felelős minisztert jelöli ki.

4. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
5. §

(1) A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére a Várkapitányság Integrált
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Régészeti Igazgatósága, a további
régészeti előkészítés – megelőző feltárás – elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.
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(2) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell
készíteni.
6. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
d)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
7. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati
eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha
jogszabály rövidebbet nem állapít meg – 10 nap.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg – 5 nap.

8. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. §
(1) bekezdése szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési
szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.
(2) A Beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélyének kiadásának feltétele
az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés
végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.
(3) A Beruházás esetén egy épületre vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épület
helyszínéül szolgáló terület több telekből áll, továbbá az épület építési teleknek nem minősülő területen is
elhelyezhető.
(4) Sportesemény idejére és az azt követő állapotra vonatkozóan a Beruházás esetében az építési engedély
ütemezetten is megkérhető.

9. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a legkisebb zöldfelületi átlagérték 10%.
(2) A Budapest IX. kerület, belterület 38295/6 helyrajzi számú ingatlanon P+R parkoló kialakítása nem szükséges.
(3) A Beruházással érintett, Budapest IX. kerület, belterület 38295/3, 38295/4, 38295/5 és 38295/6 helyrajzi számú
ingatlanokra, valamint ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított
ingatlanokra meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a)
a telkek beépítési módja szabadon álló,
b)
a kialakítható telek legkisebb területe 6000 m2,
c)
a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 65%,
d)
a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 65%,
e)
a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,6 m2/m2,
f)
a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,
g)
az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 50 méter,
h)
az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 50 métert,
i)
az előkert mérete legalább 5 méter,
j)
az oldalkert és a hátsókert mérete legalább 5 méter.
(4) A Beruházással érintett, Budapest IX. kerület, belterület 38295/1, 38295/10, 38295/11 helyrajzi számú ingatlanra,
valamint ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított ingatlanokra
meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a)
a telkek beépítési módja szabadon álló,
b)
a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,
c)
a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,
d)
a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 80%,
e)
a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,0 m2/m2,
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f)
a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,
g)
az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 45 méter,
h)
az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 45 métert,
i)
az előkert mérete legalább 5 méter,
j)
az oldalkert és a hátsókert mérete legalább 5 méter.
(5) A (3) bekezdés g) pontjának és a (4) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK)
foglalt, az e rendelet hatálybalépésekor hatályos követelmények szerint kell számítani.
10. §

(1) A Beruházással összefüggésben – az élet- és vagyonbiztonság biztosítása mellett – nem kell alkalmazni
a)
a lelátók esetében az OTÉK 64. § (2)–(7) bekezdését, 65. §-át és 67. §-át,
b)
az OTÉK 99. § (8) bekezdését.
(2) A Beruházás keretében megvalósuló létesítményben az OTÉK 99. § (2) bekezdése szerinti csoportos illemhely nem
csak önálló szellőzésű előtérből nyílhat.

11. §

(1) A Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő
autóbusz várakozóhelyek számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:
a)
egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 25 állandó férőhely után,
b)
egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 200 férőhely után,
c)
egy autóbusz várakozóhelyet kell létesíteni minden megkezdett 2000 férőhely után,
d)
egy akadálymentes parkolóhelyet kell létesíteni minden megkezdett 50 kialakított parkolóhely után.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) a telekhatártól mért, legfeljebb 1000 méteren belüli
más telken, parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetve
a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával kialakíthatók.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, újonnan létesített várakozó- (parkoló-) helyeket úgy kell kialakítani, hogy
100 várakozó- (parkoló-) hely után legalább 2 várakozó- (parkoló-) hely vonatkozásában elektromos gépjármű
töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül. Ideiglenes parkolók kialakításakor elektromos
töltőállomás kiépítése nem szükséges.

12. §		
A Beruházással összefüggésben a bontás, földmunka, mélyalapozás és alaplemez készítés bontási és építési
engedély nélkül végezhető építési tevékenység.
13. §		
A Beruházással összefüggésben az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)
TNM rendelet 6. melléklet IV. pont 1. alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az egyéb rendeltetésű
épületeknél a minimálisan alkalmazandó megújuló energia részaránynak nem kell meghaladnia a 10 kWh/m2-évet.
14. §		
A helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra fejlesztések elmaradása a Beruházással összefüggő
fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem lehet a feltétele.
15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
17. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez
Az R. 3. melléklete a következő 38. ponttal egészül ki:
(Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások)
„38. a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges
létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással
kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti beruházás.”
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A Kormány 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelete
sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban:
Beruházások) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra
vonatkoznak,
c)
a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási
eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

2. §		
A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §		
A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető
– az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §
(2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
eljárási forma alkalmazása mellett.
4. §		
A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. sora szerinti beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója,
beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1729

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 51. szám

1. melléklet a 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez
A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával
összefüggő beruházások

1.

2.

A

B

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Kisvárdai Multifunkciós Sportcsarnok
megvalósítására irányuló beruházás

Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ
2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu
3.
világbajnokság megrendezéséhez
kapcsolódó beruházás

Kisvárda közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti belterület 924/2 helyrajzi számú ingatlan
Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti külterület 02065/12, 02065/13, 02065/4 és
02065/12/A helyrajzi számú ingatlanok
Domaszék közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti külterület 064/63, 064/65 és 068/2 helyrajzi
számú ingatlanok
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A Kormány 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő
módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 16. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában,
a 7. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet hatályon kívül
helyezése
1. §		
Hatályát veszti a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet.

2. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásnak a közbeszerzésekért felelős
miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési rendszer üzemzavara esetén az elektronikus
úttól eltérő kommunikáció használatával történő lefolytatására a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek a Kbt. 98. §
(2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”
3. §		
Az R1. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az eljárás megkezdéséről az ajánlatkérőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Közbeszerzési Hatóságot
a Kbt. 103. §-ának megfelelően.”
4. §		
Az R1. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével
összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”
5. §		
Hatályát veszti az R1. 18. § (3) bekezdése.

3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának
Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési
Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. § (2) bekezdése
a következő i) ponttal egészül ki:
[Az ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyv – az Ákr. 78. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza:]
„i) európai uniós forrásból támogatott szerződés esetén az érintett projekt (program) azonosítására vonatkozó
adatokat.”
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(2) Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyzőkönyvet az írásba foglalást követően öt napon belül meg kell küldeni az ellenőrzött szervezetnek,
a kezdeményezőnek, valamint az európai uniós forrásból támogatott szerződés esetén az adott projektre
(programra) kijelölt irányító hatóságnak.”
7. §		
Az R2. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével
összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően megkötött szerződések teljesítésének és módosításának hatósági
ellenőrzésére kell alkalmazni.”

4. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdés b) pontjában a „központi költségvetési szerv vagy intézménye” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja,
központi költségvetési szerv vagy intézménye” szöveg lép.

5. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosítása
9. §		
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már
benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott
nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.”
10. §		
Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja
a 4–7. §-nak megfelelően, valamint az ajánlatkérő által a 2. § alapján kért módon kitöltött formanyomtatványt.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések papíralapú benyújtása esetén vagy
a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszertől (a továbbiakban:
EKR) eltérő informatikai rendszer alkalmazása esetén – ha az informatikai rendszer elektronikus űrlapként nem,
csak a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában vagy legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott dokumentumként teszi lehetővé a formanyomtatvány benyújtását – az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező a kitöltött formanyomtatványt a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírt formában nyújtja be.
(3) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében
a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni,
amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések papíralapú benyújtása esetén
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött külön
formanyomtatványokat is benyújtja. Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések papíralapú benyújtása esetén,
valamint ha az EKR-től eltérő informatikai rendszer elektronikus űrlapként nem, csak a papíralapú dokumentum
egyszerű elektronikus másolata formájában vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott
dokumentumként teszi lehetővé a formanyomtatvány benyújtását, azt a megfelelő képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírt formában kell benyújtani.
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(5) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések papíralapú benyújtása esetén a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.”
11. §		
Az R3. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti
igazolások kiállítására mely szerv jogosult – azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.”
12. §		
Az R3. 8. § i) pont ib) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan]
„ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező
nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;”
13. §		
Az R3. 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:]
„gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező
nyilatkozata, amely a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni;”
14. §		
Az R3. 50. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével
összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet]
által megállapított rendelkezéseit a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megkezdett
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”
15. §		
Az R3.
a)
10. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását” szövegrész helyébe
az „a gazdasági szereplő erről szóló nyilatkozatát” szöveg,
b)
22. § (3a) bekezdésében a „referenciaigazolásban” szövegrész helyébe a „referencia igazolásban, illetve
nyilatkozatban” szöveg
lép.
16. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
2. § (2) bekezdése,
b)
14. § (3) bekezdése,
c)
46. § (3) bekezdésében a „vagy jogszabályban meghatározott” szövegrész.
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6. A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet „Adatszolgáltatási kötelezettség” alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az ajánlatkérő az e rendelet hatálya alá tartozó olyan beszerzései tekintetében, amelyeket
a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési rendszer
alkalmazásával folytat le, nem köteles a 4. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.”

7. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017.
(VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közbeszerzési szakmai képzés szervezésére és lebonyolítására a közbeszerzésekért felelős miniszter által
vezetett minisztérium, a Közbeszerzési Hatóság, az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző
gazdasági társaság, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete szerinti
felsőoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: képző szervezet) jogosult.”
19. §

(1) Az R4. 2. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság esetében kizárólag azon
képzések ismerhetőek el, melyek az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) működésével, annak
használatával, illetve a közbeszerzési eljárások EKR általi lebonyolításával kapcsolatos elméleti, illetve gyakorlati
ismeretanyagot közvetítenek, amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési vonatkozások legalább
négyszer hatvan perc időtartamban szerepelnek.”
(2) Az R4. 2. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A képző szervezetek az 1. melléklet szerinti adatok megadásával kezdeményezhetik az egyes képzések
közbeszerzési szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél.”
(3) Az R4. 2. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) A képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs
adatait, valamint az elismert képzéseken részt vevőkről jelenléti ívet vezet, és ezen dokumentumokat a képzést
követő tíz napon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek. A regisztráció során kötelező legalább
az alábbi adatok bekérése:
a) név,
b) születési név,
c) születés helye és ideje,
d) anyja neve,
e) lajstromszám (amennyiben releváns) és
f ) elektronikus levelezési cím.
A képzésen részt vevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételeit a képző szervezet
határozza meg. A jelenléti ívnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a részvételt a képzés teljes időtartamára
vonatkozóan igazolja, és tartalmazza a továbbképzési tanulmányi pontszámban részesülő résztvevő nevét,
amennyiben az releváns, a lajstromszámát, valamint elektronikus levelezési címét.”

20. §		
Az R4. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével
összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított 2. §
(2a)–(2d) bekezdésének rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően lebonyolított képzések esetében kell
alkalmazni.”
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21. §		
Az R4. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
22. §		
Az R4.
a)
2. § (2d) bekezdésében a „jelenléti ívek” szövegrész helyébe a „regisztrációs adatlapok és jelenléti ívek”
szöveg, a „jelenléti ív” szövegrész helyébe a „regisztrációs adatlap és jelenléti ív” szöveg,
b)
2. § (5) bekezdésében a „4. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) és (6) bekezdésében” szöveg
lép.
23. §		
Hatályát veszti az R4. 2. § (3) bekezdés d) pontja.

8. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosítása
24. §		
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az ajánlatkérő a Kbt. 31. § (5) bekezdése és 41. § (3)–(4) bekezdése szerinti esetekben is köteles
a) a Kbt. 37. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatót – az erre szolgáló űrlap
alkalmazásával – a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési
rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül nyilvánosan közzétenni,
b) az EKR útján nyilvánosan közzétenni a Kbt. 43. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat – a 7. § (3) bekezdése
szerint –, valamint a Kbt. 43. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti adatokat,
c) az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni a 8. § szerinti adatokat,
d) az EKR-ben az erre szolgáló felületen az eljárás teljes iratanyagát utólag rögzíteni.
(2) Ahol a Kbt. lehetővé teszi az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, a közbeszerzési
jogszabályoknak megfelelő elektronikus közbeszerzési szolgáltatást az a jogi személy nyújthat, amely
a) rendelkezik külső, független rendszervizsgáló által folyamatosan ellenőrzött minőségirányítási és
információbiztonsági irányítási rendszerrel;
b) tevékenysége ellátásához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vesz igénybe;
c) a közbeszerzések elektronikus támogatásában felhasznált informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos
telefonhívások fogadását e célra fenntartott hívószámon folyamatosan biztosítja;
d) saját honlapján közzéteszi
da) az informatikai biztonsági szabályzatát,
db) az általa biztosított szolgáltatások részletes szabályairól szóló szabályzatát,
dc) általános szerződési feltételeit,
dd) a c) pont szerinti hívószámot.
(3) Ahol a Kbt. lehetővé teszi az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, a 4. §, a 9. § (1)–(3) bekezdése,
a 12. §, a 15–17. § rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, hogy EKR alatt az alkalmazott informatikai rendszer értendő.
(4) A 15. § (2) bekezdésétől eltérően az alkalmazott más informatikai rendszer az ajánlatok vagy részvételi
jelentkezések bontását az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának időpontjában is megkezdheti.
(5) Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy részvételre
jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e
a) az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazása esetén, kivéve, ha ezt az információt az alkalmazott
informatikai rendszer a gazdasági szereplőkről nyilvántartja; vagy
b) ha az ajánlatok, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezések benyújtása során nem kötelező
az elektronikus úton történő kommunikáció.”
25. §		
Az R5. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Kbt. 39. § (2) bekezdése alkalmazásában, a közbeszerzési dokumentumok elektronikus rendelkezésre
bocsátására vonatkozó kötelezettség alóli kivételek körében a közbeszerzési dokumentumok kizárólag abban
az esetben minősíthetők bizalmas jellegűnek, ha azok üzleti titkot vagy minősített adatot tartalmaznak, illetve
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biztonsági vagy nemzetbiztonsági okból bizalmas jellegűek és a gazdasági szereplők széles körében rendelkezésre
álló elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazásával a megfelelő védelem nem biztosítható.”
26. §		
Az R5. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Tilos az EKR rendeltetésétől eltérő használata.”
27. §

(1) Az R5. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az EKR-ben a regisztráció során rögzített adatok módosítása esetén – a (2) bekezdéstől eltérően – nem
szükséges a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyása
a) levelezési címre,
b) telefonszámra,
c) e-mail-címre,
d) faxszámra,
e) honlapra
vonatkozó adatok módosításához.”
(2) Az R5. 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan
gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy
részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.”

28. §		
Az R5. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat az EKR-ben is köteles közzétenni.”
29. §		
Az R5. 8. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kbt.-ben foglaltak mellett az ajánlatkérő az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni köteles:)
„b) – a megkötött szerződésre vonatkozó adatok rögzítésével egyidejűleg – az alkalmazott értékelési
szempontokhoz tartozó súlyszámok alapján az ár és (összesítve) az ártól eltérő értékelési szempontok súlyát
százalékos mértékben kifejezve, azzal, hogy amennyiben az ajánlatkérő az árat több értékelési szempontra bontva
értékeli, azok súlyozásának összegét adja meg,”
30. §

(1) Az R5. 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (7) bekezdés alkalmazásában az EKR által biztosított elektronikus űrlapok
a) nem jogszabályi változásból eredő, technikai módosítása esetén az ajánlatkérők jogosultak az eljárás megindítása
és annak lefolytatása során azon elektronikus űrlapok alkalmazására, amelyek az eljárás előkészítése során
rendelkezésre álltak; vagy
b) jogszabályi változásból eredő módosítása esetén az ajánlatkérő köteles – a jogszabályok által meghatározott
átmeneti rendelkezések és hatálybalépésre vonatkozó szabályok figyelembevételével – az előkészítés során
rendelkezésre álló űrlapok helyett, a jogszabályi változásokra figyelemmel módosított elektronikus űrlapok
alkalmazásával megindítani az eljárást.”
(2) Az R5. 11. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatát vagy részvételi jelentkezését az EKR azok
benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként vagy részvételi jelentkezésként benyújtania.
Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek.”

31. §

(1) Az R5. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti esetben köteles az ajánlattételi vagy részvételi határidőt
meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz
közzé.”
(2) Az R5. 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de
– a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől
számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon
rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására.”
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(3) Az R5. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt az EKR
működésének helyreállítását követően legalább az üzemzavar időtartamának megfelelő idővel köteles
meghosszabbítani.”
(4) Az R5. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi és részvételi határidőt az (1) bekezdésben foglaltak
szerint nem érinti, hanem az az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontásának a 15. §
(2) bekezdésében meghatározott időpontjában áll fenn, az EKR az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket
tartalmazó iratok felbontását működésének helyreállítását követően haladéktalanul végrehajtja.”
32. §

(1) Az R5. 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti, ugyanazon összefoglaló tájékoztatással csak egy közbeszerzési eljárás
indítható meg.”
(2) Az R5. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, az ajánlattevőnek az EKR-ben az erre szolgáló
űrlap kitöltésével külön felolvasólapot kell benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre ajánlatot kíván
tenni.”
(3) Az R5. 20. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A Kbt. 154. § (3) bekezdése vagy a Kbt. 156. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő az EKR-ben
intézkedik az eljárási cselekmények megtételének – különösen az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
bontásának – felfüggesztése iránt. Az ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás lezárását követően haladéktalanul intézkedik
az EKR-ben az eljárási határidőknek a felfüggesztés időtartamával történő meghosszabbítása és az eljárás folytatása
iránt.”

33. §		
Az R5. 13. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„13. Üzemzavar, üzemszünet, működési hiba”
34. §

(1) Az R5. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Működési hiba az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált
egyedileg, adott eljáráshoz kapcsolódó informatikai hiba vagy ezen eljárás elektronikus közbeszerzési
folyamatában bekövetkező hiba. Nem minősül működési hibának a kizárólag az ajánlatkérő vagy az ajánlattevő
felelősségi körében felmerülő, az EKR-rel való kommunikációt érintő hiba, valamint az a hiba, mely abból ered,
hogy az ajánlatkérő vagy ajánlattevő nem az EKR megfelelő funkcióját használja a Kbt.-ben vagy végrehajtási
rendeletében rögzített előírás végrehajtására.”
(2) Az R5. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ajánlatkérő működési hiba esetén a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontját a működési hibára vonatkozó
tájékoztatás közzétételét követően megfelelően alkalmazhatja.”

35. §		
Az R5. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kbt. 75. § (6) bekezdésétől eltérően, elektronikus árlejtés alkalmazása esetén az ajánlatkérő alkalmazhatja
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, annak az eljárást megindító felhívásban történő megadása nélkül.”
36. §		
Az R5. 35. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével
összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által – a (10) bekezdésben
hivatkozott rendelkezések kivételével – megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése után megkezdett
beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
(10) E rendeletnek a Módr. által megállapított 16. § (2)–(4) bekezdésének, valamint 22. § (3)–(4) bekezdésének
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően felmerülő üzemzavar vagy működési hiba esetén, a folyamatban
lévő beszerzésekben, közbeszerzési eljárásokban is kell alkalmazni.”
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37. §		
Az R5.
1.
6. § (2) bekezdésében az „ajánlatkérő szervezet regisztrációja” szövegrész helyébe az „ajánlatkérő
szervezetnek a Kbt. 26. § (1a) bekezdése szerinti regisztrációja és adatmódosítása” szöveg,
2.
6. § (3) bekezdésében a „létrejövő” szövegrész helyébe a „vezetett” szöveg,
3.
12. § (1) bekezdésében az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a Kbt.” szöveg,
4.
20. § (14) bekezdésében a „megválaszolni” szövegrész helyébe a „megadni” szöveg
lép.
38. §

(1) Hatályát veszti az R5.
a)
1. § (2) bekezdése,
b)
6. § (11) bekezdése,
c)
7. § (1), (2) és (4) bekezdése,
d)
10. §-a,
e)
12. § (2) bekezdése,
f)
13. §-a,
g)
8. alcíme,
h)
15. § (4)–(8) bekezdése,
i)
10. és 11. alcíme,
j)
20. § (5)–(9) és (11)–(13) bekezdése,
k)
21. §-a.
(2) Hatályát veszti az R5. 16. § (1) bekezdésében az „– anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már
sor került volna –” szövegrész.

9. Záró rendelkezések
39. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. alcím 2019. július 1-jén lép hatályba.

40. §		
Ez a rendelet
a)
a koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c)
a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és
a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A képzés elismerési kérelem minimális tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

A képző intézmény neve, elérhetőségei, képviselője
A képzési program neve, célja, időpontja, helyszíne és maximális csoportlétszáma helyszínenként megadva
A képzési program során megszerezhető kompetenciák
A programba való bekapcsolódás feltételei
A programban való részvétellel kapcsolatos információk
A képzés formájára vonatkozó információk
A tervezett képzési idő és a képzés tematikájának, valamint a képzés azon részének bemutatása, amely a mindenkor
hatályos közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
A képzésen történő részvételt igazoló jelenléti ív vezetésének módja, a képzésen részt vevő számára
a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételei
A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek
A képzési programban részt vevő oktatók névsora
Mellékletek
a)
A képzésben részt vevő oktatók szakmai önéletrajza
b)
A képzési program ütemezése vagy napirendje, a tananyagegységek szakmai tartalmának ismertetése”
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2019. (III. 27.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke rendeletének kiadásában az elnököt – akadályoztatása
esetén – Tóth Tamás elnökhelyettes helyettesíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való
helyettesítéséről szóló 3/2013. (VIII. 7.) MEKH rendelet.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1158/2019. (III. 27.) Korm. határozata
a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges
létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
A Kormány
1. figyelemmel a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 6. pontjában és
a Határozat 1. melléklet 14. pontjában foglaltakra, egyetért
a)
az új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok létesítmény (a továbbiakban: létesítmény)
megvalósítását célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, ennek keretében azzal,
hogy a létesítmény a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi
magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról
szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja szerinti helyrajzi számú ingatlanokon valósuljon
meg,
b)
a Beruházás előkészítéséhez szükséges források biztosításával;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi
sportpályázatokért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki;
3. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés c), l) és m) pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen
– a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 3 045 000 000 forint
forrást biztosít a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy a támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb
2019. október 31-ig kell megvalósítani;
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoportnak a 10. Új budapesti
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása jogcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 3. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
– a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 3 045 000 000
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 10. Új budapesti multifunkcionális sport- és
rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása jogcím javára az 1. melléklet szerint, a fel nem használt rész
tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 7. pont szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül
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6. egyetért azzal, hogy – a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges
létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással
kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló kormányrendeletben – kiemelt budapesti fejlesztéssé
nyilvánított – Beruházás előkészítője a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) legyen, és a 3. pont szerinti előkészítési fázisokat
a KKBK Nonprofit Zrt. valósítsa meg;
7. felhívja a kormánybiztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány
részére a Rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a 3. pontban meghatározott
előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. november 30.
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a kormánybiztost, hogy az 1. pont megvalósítása érdekében
a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok eredménye alapján a KKBK Nonprofit Zrt. útján gondoskodjon
a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, és a közbeszerzési eljárás
eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításának kérdésében,
a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és a felelősök
bemutatásával;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő:
a kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően azonnal
9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok
megvalósítására – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
101/A. §-a alapján – támogatói okiratot adjon ki a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és
kincstári díjakkal csökkentett, 3. pont szerinti összegben a KKBK Nonprofit Zrt. mint kedvezményezett részére,
az 5. pont alapján biztosított forrás terhére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az 5. pont szerinti költségvetési forrás átcsoportosítását és az Áht. 28. § (1) bekezdése szerinti
szabályozási feltétel fennállását követően azonnal
10. egyetért azzal, hogy a KKBK Nonprofit Zrt. a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződéseket a Beruházás megvalósítójára átruházhassa;
11. felhívja a kormánybiztost, hogy a Kormány részére benyújtott előterjesztésben tegyen javaslatot a létesítmény
jövőbeni vagyonkezelőjére és üzemeltetőjére.
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2019. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1742

1. melléklet az 1158/2019. (III. 27.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

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

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

XV.
26

2

375739

4

K8

XI.
30

1

11

376584

10

Az előirányzat-módosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

XI.

376584
Az előirányzat-módosítás érvényessége:

1

Jogcím

Jogcím

KIADÁSOK

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

11

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

-3 045 000 000

3 045 000 000
forintban

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

forintban
Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

10
a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

Alcím
név

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

30

Cím
név

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

K8

Fejezet
név

Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása

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

3 045 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
3 045 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

3 045 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1159/2019. (III. 27.) Korm. határozata
a Budai Lovas- és Szabadidőközpont, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum
megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
A Kormány
1. a Budai Lovas- és Szabadidőközpont megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1322/2014. (V. 30.)
Korm. határozat 6. pontja szerinti átcsoportosításhoz kapcsolódó elszámolás és a visszatérítési kötelezettség
határidejét 2019. június 30. napjában állapítja meg;
2. a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi
fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat 4. pontja szerinti átcsoportosításhoz kapcsolódó
elszámolás és a visszatérítési kötelezettség határidejét 2019. június 30. napjában állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1160/2019. (III. 27.) Korm. határozata
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges további
intézkedésekről
A KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósítása érdekében a Kormány
1. egyetért a Beruházás II. ütemének előkészítésével;
2. a Beruházás II. üteme előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás II. üteme előkészítését – a 4. pont a) alpontja szerinti előkészítési fázisokra is
kiterjedően –, valamint a Beruházás II. üteme megvalósítását építtetőként a Király Szabadidősport Egyesület
(nyilvántartási szám: 18-02-0199993, adószám: 18896596-1-18) végezze;
4. egyetért azzal, hogy
a)
a Beruházás II. üteme esetében – a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról és további feladatokról szóló 1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat) 4. pontja szerinti – a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos
döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés k), m), n) és o) pontja szerinti
fázisokat 2019. június 30. napjáig kell megvalósítani,
b)
a Határozat 5. pontja alapján a Beruházás II. üteme előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében
átcsoportosított 50 000 000 forint elszámolási és visszafizetési kötelezettségének határideje az 5. pont szerinti
jelentés tudomásulvételét követő 15 nap;
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Király Szabadidősport Egyesület bevonásával készítsen jelentést
a 4. pont a) alpontja szerinti előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a Határozat 5. pontja szerinti
felhasznált forrás összegéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. szeptember 1.
6. visszavonja a Határozat 2–4. és 6–8. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1161/2019. (III. 27.) Korm. határozata
a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához
szükséges további intézkedésekről
A Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozása érdekében a Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia a Postás Sport Egyesület keretében működő
szakosztályok szakmai bázisán, több sportág fejlesztésének kiszolgálására is alkalmas sportcentrumként kerüljön
létrehozásra (a továbbiakban: Beruházás) Budapest XIV. kerület, belterület 32112 helyrajzi számú ingatlanon;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy
a)
a Beruházás előkészítését – a 4. pont a) alpontja szerinti előkészítési fázisokra is kiterjedően – a Nemzeti
Sportközpontok végezze,
b)
a Beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség;
4. egyetért azzal, hogy
a)
a Beruházás esetében – a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági
létesítmények megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének
a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2135/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat) 4. pontja szerinti – a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos
döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés m)–o) pontja szerinti
előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. december 31-ig kell megvalósítani,
b)
a Határozat 6. pontja alapján a Beruházás előkészítése érdekében átcsoportosított 418 459 500 forint
elszámolási és visszatérítési kötelezettségének határideje az 5. pont szerinti jelentés tudomásulvételét követő
30. nap;
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen jelentést a Kormány részére a 4. pont a) alpontja szerinti
előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
6. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza
ki az üzemeltetés jogi feltételeit, különös tekintettel a Beruházás eredményeként létrejövő, állami tulajdonú
létesítmény üzemeltetéshez szükséges – a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémiával megkötésre kerülő –
szerződés tekintetében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
7. visszavonja a Határozat 1–5. és 7–9. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1162/2019. (III. 27.) Korm. határozata
a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges további
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna létrehozásának (a továbbiakban: Beruházás)
előkészítésével;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy
a)
a Beruházás előkészítését – a 4. pont a) alpontja szerinti előkészítési fázisokra is kiterjedően – a Nemzeti
Sportközpontok,
b)
a Beruházás megvalósítását a Beruházási Ügynökség
végezze;
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4. egyetért azzal, hogy
a)
a Beruházás esetében – a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához
szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő
támogatásáról szóló 1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontja szerinti –
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti előkészítési fázisokat 2019. december 31-ig kell
megvalósítani,
b)
a Határozat 4. pontja alapján átcsoportosított 274 457 250 forint elszámolás és visszafizetési
kötelezettségének határideje az 5. pont szerinti jelentés tudomásulvételét követő 30. nap;
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és a Magyar Motorsport
Szövetség bevonásával készítsen jelentést a 4. pont a) alpontja szerinti előkészítési fázisok végrehajtásának
állapotáról, valamint a Határozat 4. pontja alapján átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az országképi és településképi arculat biztosítása érdekében
mutassa be a Beruházás vázlattervét a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 5. pont szerinti jelentéssel egy időben
7. visszavonja a Határozat 1–3. és 5–7. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1163/2019. (III. 27.) Korm. határozata
a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról
A Kormány
1. egyetért a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósításának
(a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás annak megfelelő előkészítésével a Nyíregyháza megyei
jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 01884/9 helyrajzi
számú ingatlanon;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert
jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;
3. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), f ), n), o) és p) pontja szerinti, 2019. évi pénzügyi teljesítéssel
érintett előkészítési fázisaira – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt –
összesen 207 563 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok
cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy a teljes
előkészítést legkésőbb 2020. június 30. napjáig kell megvalósítani;
4. a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak megvalósítójaként a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások címet a 3. Egyedi magasépítési
beruházások alcím, 1. Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont
jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása
érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kincstári díjakkal együtt – összesen
207 563 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében Beruházás
Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet,
26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcím,
1. Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont jogcímcsoport, 1. Beruházás
előkészítés jogcím javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2019. december 31.
7. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyon üzemeltetője a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.
legyen;
8. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Beruházás előkészítése érdekében
az 5. pont szerinti kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettségek 2020. évre vonatkozó felső korlátját
90 000 000 forintban állapítja meg;
9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2020. évi előkészítési szakaszok
megvalósításához szükséges 8. pont szerinti összeget tervezze meg;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 2020. évi költségvetési tervezés során
10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
a)
készítsen jelentést a Rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében
a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás
összegéről,
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 6. pont szerinti elszámolási határidő lejártát követő 30 napon belül
b)
a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján
készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó
kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek
bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XV. Pénzügyminisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

26

375739
XLIII.

3

Alcím
szám

2

3

379239

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

1

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Kiemelt
előir.
szám

K8

1

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
Egyedi magasépítési beruházások
Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont
Beruházás előkészítés
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-207 563 000
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1. melléklet az 1163/2019. (III. 27.) Korm. határozathoz

207 563 000

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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen
207 563 000

III.n.év

IV.n.év

207 563 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1164/2019. (III. 27.) Korm. határozata
a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési
Alapból történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésével, valamint jóváhagyja
a részére bemutatott beruházási koncepciót, amelynek keretében a beruházás a Szatmárnémeti területén
elhelyezkedő – a beruházási koncepcióban meghatározott – ingatlanokon valósul meg;
2. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
3. az 1. pont szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), f ), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisaira
– a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 216 410 000 forint
forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. június 30.
napjáig kell megvalósítani;
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelési
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímnek a 75. Partiumi Labdarúgó Akadémia
létrehozása tárgyú beruházás támogatása jogcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont szerinti beruházás előkészítési
feladatainak finanszírozása érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és
a kincstári díjakkal együtt – összesen 216 410 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet,
20. Fejezeti kezelési előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím,
75. Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás támogatása jogcím javára, az 1. melléklet szerint,
elszámolási, valamint a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési
kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
A fel nem használt rész visszafizetése tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 7. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül
6. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti előkészítési feladatokat a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. valósítsa
meg az emberi erőforrások miniszterének szakmai felügyeletével és együttműködésével;
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
készítsen jelentést a Rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében
a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás
összegéről,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül
b)
az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a beruházás
folytatásának kérdéséről, a költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont szerinti jelentés tudomásulvételét követően
8. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti beruházás megvalósítója, valamint a beruházással létrejövő létesítmény
üzemeltetője a Partiumi Labdarúgó Akadémia Egyesület legyen.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím Alcím
szám szám

26

375739
XX.

20

379262

2

24

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

4

75

Kiemelt
előir.
szám

K8

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelési előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

-216 410 000

216 410 000

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

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Fejezet
szám

XX.

Cím Alcím
szám szám

20

24

379262
Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

forintban
TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelési előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
75
Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás támogatása
a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány
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1. melléklet az 1164/2019. (III. 27.) Korm. határozathoz

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

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

216 410 000

Összesen

I.n.év

216 410 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

216 410 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1165/2019. (III. 27.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes
projektek támogatásának növeléséről
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásainak növelésével,
2. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.,
2., 3 és 4. prioritásai rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
3. egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító száma

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett neve

2.

TOP-1.4.1-15HE1-2016-00015

Bokréta Egységes
Óvoda-bölcsőde
intézményi átalakítása
új bölcsődei
szolgáltatási egység
létrehozásával

3.

TOP-1.4.1-15HE1-2016-00023

A gyöngyössolymosi
napköziotthonos
óvoda infrastrukturális,
minőségi fejlesztése

Gyöngyössolymos
Községi
Önkormányzat

TOP-2.1.2-15HE1-2016-00003

Pétervására
Déli városrész
zöldfelületeinek
hálózatos
rekonstrukciója

Pétervására Város
Önkormányzata

TOP-3.1.1-15BO1-2016-00020

Körforgalom
építése a 26. és
27. számú főutak
csomópontjában
és kapcsolódó
közlekedésbiztonsági
fejlesztések
megvalósítása

Sajószentpéter Városi
Önkormányzat

4.

5.

D

E

Eredeti

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(forint)

(forint)

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

Gyöngyöspata Város
Önkormányzata

46 194 169

1 883 846

48 078 015

A fejlesztés célja egy új bölcsőde – a szükséges
kiszolgálóhelyiségekkel történő – kialakítása.

102 759 939

13 363 209

116 123 148

A projekt célja a 110 fő befogadására alkalmas óvoda
épületének infrastrukturális fejlesztése.

582 019 011

A projekt célja Pétervására város integrált,
funkcióbővítő fejlesztése, térségi gazdasági központi
szerepének erősítése, valamint egészségesebb és
esztétikusabb lakókörnyezet megteremtése.

179 009 480

A beruházás Sajószentpéter város
közlekedésbiztonságát, forgalomcsillapítását és
közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítását
szolgálja.

575 000 000

167 611 204

7 019 011

11 398 276

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 51. szám

1. melléklet az 1165/2019. (III. 27.) Korm. határozathoz

1751

TOP-3.1.1-15GM1-2016-00020

Dunaszentpál Község
Önkormányzata

52 478 800

7 195 068

59 673 868

Kőszeg déli
városrészének
közlekedésfejlesztése

Kőszeg Város
Önkormányzata

299 999 000

26 627 793

326 626 793

8.

TOP-3.1.1-15VS1-2016-00005

Tanakajd –
Csempeszkopács
közötti
kerékpárforgalmi
létesítmények
fejlesztése

Vas Megyei
Önkormányzat

270 815 300

29 331 686

300 146 986

A projekt célja Tanakajd–Csempeszkopács települések
között kerékpárútszakasz kiépítése.

9.

TOP-3.2.1-15HB1-2016-00017

Önkormányzati
épületek energetikai
korszerűsítése
Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi
Önkormányzat

291 524 773

8 158 452

299 683 225

A projekt keretében a sportcsarnok, a művelődési
központ, az okmányiroda, a családsegítő, az óvoda,
valamint az önkormányzati hivatal fejlesztése valósul
meg.

10.

TOP-3.2.1-15HE1-2016-00007

A domoszlói
Egészségház
épületének energetikai
korszerűsítése

Domoszló Községi
Önkormányzat

12 566 034

1 692 229

14 258 263

A projekt során teljes körű energetikai korszerűsítéssel
újul meg az Egészségház épülete.

TOP-4.1.1-15GM1-2016-00033

Korszerűen –
akadálymentesen
Ásványrárón. Új
egészségház létesítése
az esélyegyenlőség
és egyenlő bánásmód
jegyében

Ásványráró Község
Önkormányzata

119 319 871

4 235 153

123 555 024

A projekt célja a településen lévő több egészségügyi
szolgáltatás egy épületbe történő integrálása új
egészségház építésével Ásványráró községben.

7.

11.
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TOP-3.1.1-15VS1-2016-00001

Kőszeg déli városrészének fejlesztése egy komplex,
Kőszeget és térségét érintő közlekedésfejlesztési terv
része, amelynek célja a településrész közlekedési
úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása
kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével,
építésével, utak felújításával, tehermentesítésével és
biztonságossá tételével.
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6.

Kerékpárforgalmi
létesítmények
kialakítása
Dunaszentpálon

A projekt keretében 939 méter hosszan közút
melletti kétirányú kerékpárút létesül a 14102. út
Dunaszentpál közigazgatási határán belül található
külterületi szakaszon, valamint a település belterületi
részén a faluközpontig burkolati jellel elválasztott
kerékpársávot kíván a kedvezményezett létrehozni
671 méter hosszan.

Fényeslitke Község
Önkormányzata

59 999 446

8 914 400

68 913 846

A komplex fejlesztés eredményeként megújul
a háziorvosi szolgálat, a védőnői szolgálat,
az iskola-egészségügyi szolgálat, valamint a fogorvosi
szolgálat.

13.

TOP-4.1.1-15VS1-2016-00027

Védőnői és Fogorvosi
Rendelő felújítása
Nádasdon

Nádasd Községi
Önkormányzat

30 355 898

2 027 896

32 383 794

A projekt megvalósítása során a védőnői és a fogászati
rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése történik.
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12.

TOP-4.1.1-15SB1-2016-00007

Egészségház bővítés
és rekonstrukció
Fényeslitkén
(háziorvosi, védőnői,
fogorvosi szolgálat)
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A Kormány 1166/2019. (III. 27.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében megvalósuló egyes
projektek támogatásának növeléséről
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásainak növelésével,
2. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
1., 3. és 4. prioritásai rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
3. egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

Projekt azonosító száma

B
Projekt megnevezése

C
Kedvezményezett
neve

D

E

F

Eredeti

Többlettámogatás

Megnövelt

G

támogatás

legfeljebb

támogatás legfeljebb

(forint)

(forint)

(forint)

16 115 569

2 407 665

18 523 234

A projekt célja a településen és vonzáskörzetében
korszerű óvodai környezet és infrastruktúra
kialakítása.

184 120 516

A projekt a település közlekedésbiztonságának
javítását és kerékpárosbaráttá tételét célozza meg,
mintegy 1848 méter hosszú szakaszon.

167 919 778

A projekt keretében 1590 méter hosszúságú
kerékpárút építése valósul meg irányhelyes,
nyitott kerékpársáv kialakításával, a meglévő út
burkolatának felújításával, szélesítésével.

Projekt rövid bemutatása

2.

TOP-1.4.1-15-VS12016-00043

Városi Óvoda Vörösmarty utcai
Celldömölk Város
tagóvodájának fejlesztése
Önkormányzata
Celldömölkön

3.

TOP-3.1.1-15-SB12016-00001

Egyesített gyalog- és
kerékpárút építése Kemecsén
a biztonságos közlekedés
érdekében

Kemecse Város
Önkormányzat

4.

TOP-3.1.1-15-SB12016-00005

Kerékpárosbarát fejlesztés
Nyírpazonyban

Nyírpazony
Nagyközség
Önkormányzat

5.

TOP-3.1.1-15-SB12016-00019

Kerékpárosbarát fejlesztés
Nagyhalászban a József Attila
és Ibrányi utcákban

Nagyhalász Város
Önkormányzata

92 552 798

5 825 623

98 378 421

A projekt keretében 778 méter hosszúságú
kerékpárút kerül megépítésre irányhelyes,
nyitott kerékpársáv kialakításával, a meglévő
önkormányzati út felújításával, szélesítésével.

6.

TOP-3.1.1-16-BK12017-00004

Hivatásforgalmi kerékpárút
építés Bácsbokod és
Bácsborsód között

Bácsbokod
Nagyközség
Önkormányzata

150 000 000

22 431 140

172 431 140

A projekt Bácsbokod és Bácsborsód települések
kerékpárforgalmi létesítménnyel történő
összekötésére irányul.

7.

TOP-3.2.1-15-HB12016-00016

A Jókai Mór Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola épületek energetikai
korszerűsítése Sárrétudvari
településen

Sárrétudvari
Nagyközség
Önkormányzata

199 994 447

29 486 033

229 480 480

A projekt során a település általános iskolájának
energetikai korszerűsítése valósul meg.

8.

TOP-4.2.1-15-CS12016-00017

Szociális alapszolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése
Földeákon

Földeák Községi
Önkormányzat

33 224 529

4 950 000

38 174 529

A projektben megvalósul az Idősek Klubjának
fejlesztése, továbbá a Család- és Gyermekjóléti
szolgálat fejlesztése.

176 241 902

156 714 310

7 878 614

11 205 468
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A Kormány 1167/2019. (III. 27.) Korm. határozata
a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmeinek a Magyar
Halgazdálkodási Operatív Program egyes gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló
felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul, hogy a Hortobágyi
Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Hortobágyi Halgazdaság Zrt.)
a gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló,
a)
a MAHOP-2.2-2016 kódszámú, „Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” című
felhívásra „A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. halkeltető üzemének felújítása, valamint eszközbeszerzés” című
támogatási kérelmet,
b)
a MAHOP-2.4-2016 kódszámú, „Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások” című
felhívásra az „Eszközbeszerzés a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. tóegységeibe, a vízminőség folyamatos
azonnali eredményt mutató ellenőrzése érdekében” című támogatási kérelmet,
c)
a MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú, „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások
támogatása” című felhívásra „A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. halfeldolgozó üzemének felújítása, technológia
fejlesztése” című támogatási kérelmet
benyújtsa;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az 1. pontban meghatározott támogatási kérelmek
szerinti projektekkel összefüggő önerő finanszírozása érdekében a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. részére
176 150 000 forint összegű forrás biztosításáról.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Helyesbítés
A Magyar Közlöny 2019. március 20-i 47. számában közzétett 6/2019. (III. 20.) AB határozat címe helyesen:
„6/2019. (III. 20.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a, valamint a Fővárosi
Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz elutasításáról”
A Magyar Közlöny 2019. március 20-i 47. számában közzétett 7/2019. (III. 20.) AB határozat címe helyesen:
„7/2019. (III. 20.) AB határozat a Kúria Kfv.II.37.672/2015/28. számú ítélete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2005. november 1-jétől 2009. szeptember 30-ig
hatályos 54. § (4)–(6) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz elutasításáról, valamint mulasztásban megnyilvánuló
alaptörvény-ellenesség megállapításáról”
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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: Köves Béla ügyvezető.

