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Kormányrendeletek

A Kormány 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelete
az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,
az 5. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályából az Alaphálózati és
Államhatárügyi Osztály, a Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai Osztály, a Szolgáltató
Osztály, a Távérzékelési Osztály, a Térinformatikai Osztály, valamint az ezen osztályoknak informatikai támogatást
biztosító Informatikai Főosztályból az Informatikai Osztály 6 feladatait – közfeladat-ellátási és tovább-foglalkoztatási
kötelezettséggel – jogutódlással 2019. április 1-jétől a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) látja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed valamennyi, az (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egység által
ellátott feladatra, jogosultságra és kötelezettségre, továbbá valamennyi, az ezekhez kapcsolódó jogviszonyra,
különösen
a)
az ezekkel összefüggő vagyoni jogokra és kötelezettségre,
b)
az ingó és ingatlan állományra,
c)
az átvett feladatokat ellátó alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek
teljesítésére, foglalkoztatási jogviszonyára.

2. §		
Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.
3. §

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum
rendelet) 14. § (1) bekezdése a következő 20. és 21. ponttal egészül ki:
[A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„20. ingatlan-nyilvántartásért,
21. térképészetért”
(felelős tagja.)
(2) A Statútum rendelet 3. alcíme a következő 30/B. és 30/C. §-sal egészül ki:
„30/B. § (1) A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében előkészíti – az agrár-vidékfejlesztésért
felelős miniszterrel és a földügyért felelős miniszterrel együttműködésben – az ingatlan-nyilvántartás vezetésére,
rendszerére és az abból történő adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter – az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel és a földügyért felelős miniszterrel
együttműködésben – az ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás
vezetéséről, rendszeréről és az abból történő adatszolgáltatásról.
30/C. § (1) A miniszter – az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel és a földügyért felelős miniszterrel
együttműködésben – a térképészetért való felelőssége keretében előkészíti
a) a földmérésre, a térképészetre és a távérzékelésre, valamint – a Kormány feladatkörében érintett tagjával
együttműködve – az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítésére és
b) az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszerre
vonatkozó jogszabályokat.
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(2) A miniszter a térképészetért való felelőssége keretében
a) gondoskodik a polgári célú állami földmérési, térképészeti és a távérzékelési feladatokról, a térinformatikai
rendszerek kialakításáról, és működteti az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszert, valamint
b) – a Kormány feladatkörében érintett tagjával közösen – biztosítja az államhatár felmérését, megjelölését,
a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését.”
(3) A Statútum rendelet 79. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az agrárminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„11. földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért”
(felelős tagja.)
(4) A Statútum rendelet 85. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a földügyért való felelőssége keretében előkészíti a földminősítési rendszerre, a földhasznosítási
előírások érvényesülésére, a földforgalom szabályozására, a földvédelemre, a talajvédelemre, a földhitel rendszerére
és a földtulajdoni előírások érvényesülésére vonatkozó jogszabályokat.”
(5) A Statútum rendelet 90. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„90. § (1) A miniszter a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért való
felelőssége keretében előkészíti a birtokrendezéssel, a földüggyel, az agrár-vidékfejlesztési támogatással
összefüggésben – az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszterrel és a térképészetért felelős miniszterrel
együttműködésben – a földmérésre, a térképészetre, a távérzékelésre és térinformatikára vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért való felelőssége
keretében gondoskodik a kapcsolódó földügyi és térinformatikai rendszerek kialakításáról és működtetéséről.”
4. §		
Hatályát veszti a Statútum rendelet
a)
79. § 8. pontja és
b)
87. §-a.
5. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fővárosi és megyei kormányhivatalok, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi)
hivatalainak, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek az 1. § a), d) és h) pontjában
meghatározott feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai
irányító miniszterként a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket
a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.”
6. §		
A Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének gyakorlására, továbbá
a 27. § (2) bekezdésében és a 38. §-ban meghatározott hatósági hatáskörök gyakorlására a Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.”
7. §		
Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat érintő egyes eljárásokat, valamint a küldeményen feltüntetendő
szervezeti egységek nevét és címét közzé kell tenni az ingatlan-nyilvántartásért és térképészetért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter), továbbá a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a kormányhivatalok,
valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 60/2019. (III. 25.) Korm. rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában,
a 11. § és a 12. § tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 1. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül
ki:
(E rendelet hatálya)
„k) az orgona hangszerekre”
(nem terjed ki.)
2. §		
A RoHS rendelet 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. kizárólag szakmai használatra szánt nem közúti mozgó gép: fedélzeti energiaforrással rendelkező gép vagy külső
energiaforrással működő, trakciós meghajtással rendelkező gép, amelynek működtetése mobilitást vagy folyamatos
vagy részben folyamatos mozgást követel meg meghatározott munkavégzési helyek között, és kizárólag szakmai
célra használható;”
3. §		
A RoHS rendelet 15. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A 3. § (1) bekezdésében előírt forgalmazási korlátozást]
„d) a 2019. július 22-től forgalomba hozott, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) hatálya alá nem tartozó
elektromos és elektronikus berendezésre”
(kell alkalmazni.)
4. §		
A RoHS rendelet 15. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A 3. § (1) bekezdésében előírt forgalmazási korlátozás]
„f ) a 2019. július 21-ig forgalomba hozott, a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá nem
tartozó elektromos és elektronikus berendezés”
(javításához, újrahasználatához, működésének megújításához vagy teljesítménye javításához felhasznált kábelekre vagy
cserealkatrészekre nem alkalmazható.)
5. §		
A RoHS rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az újrahasznált cserealkatrészek esetében az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt
csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót, a 3. §
(1) bekezdésében előírt forgalmazási korlátozás nem alkalmazandó
a) a 2006. július 1. előtt forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekből nyert és 2016. július 1. előtt
forgalomba hozott,
b) a 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből vagy ellenőrző és vezérlő eszközökből nyert
és 2024. július 22. előtt forgalomba hozott,
c) a 2016. július 22. előtt forgalomba hozott in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökből nyert és
2026. július 22. előtt forgalomba hozott,
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d) a 2017. július 22. előtt forgalomba hozott ipari ellenőrző és vezérlő eszközökből nyert és 2027. július 22. előtt
forgalomba hozott, valamint
e) a 2019. július 22. előtt forgalomba hozott, a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá nem
tartozó elektromos és elektronikus berendezésekből nyert és 2029. július 22. előtt forgalomba hozott
elektromos és elektronikus berendezésekben újrafelhasznált cserealkatrészek esetében.”
6. §		
A RoHS rendelet 16. §-a a következő 38–45. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„38. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2017. november 15-i
2017/2102/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,
39. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes, ólmot üvegben vagy kerámiában
tartalmazó elektromos és elektronikus alkatrészekre megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. február 27-i 2018/736/EU bizottsági
irányelvnek,
40. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a korong- és síkmátrix alakú többrétegű
kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban
lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról szóló, 2018. február 27-i 2018/737/EU bizottsági irányelvnek,
41. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a cermet-alapú beállító potenciométer
egyes alkatrészeiben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. február 27-i 2018/738/EU bizottsági irányelvnek,
42. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra, mint az acél ötvözőelemére
megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról szóló, 2018. március 1-i 2018/739/EU bizottsági irányelvnek,
43. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra, mint az alumínium
ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról szóló, 2018. március 1-i 2018/740/EU bizottsági irányelvnek,
44. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint a réz ötvözőelemére
megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról szóló, 2018. március 1-i 2018/741/EU bizottsági irányelvnek,
45. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a magas olvadáspontú
forrasztóanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. március 1-i 2018/742/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
7. §		
A RoHS rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
8. §		
A RoHS rendelet
a)
1. § (2) bekezdés i) pontjában az „energiatermeléshez és” szövegrész helyébe az „energiatermeléshez,” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdés j) pontjában a „berendezésekre” szövegrész helyébe a „berendezésekre és” szöveg,
c)
15. § (2) bekezdés b) pontjában az „eszközre és” szövegrész helyébe az „eszközre,” szöveg,
d)
15. § (2) bekezdés c) pontjában az „eszközre” szövegrész helyébe az „eszközre és” szöveg,
e)
15. § (3) bekezdés d) pontjában az „eszköz és” szövegrész helyébe az „eszköz,” szöveg és
f)
15. § (3) bekezdés e) pontjában a „berendezés” szövegrész helyébe a „berendezés és” szöveg
lép.
9. §		
Hatályát veszti a RoHS rendelet 15. § (5) bekezdése.
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2. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány
készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése a következő c)–f ) ponttal egészül ki:
(Áruexport esetén)
„c) az a) és b) pontban foglalt esetekben a részteljesítést elfogadottnak kell tekinteni, ha az áruexport
részteljesítéskori tényleges magyar hányad mértéke megfelel a biztosítási kötvényben előre meghatározott
teljesítési ütemterv szerinti magyar hányadnak, azzal, hogy amennyiben a biztosítási kötvény nem tartalmazza
az áruexport teljesítési ütemtervét, és a külkereskedelmi szerződés keretében megvalósuló áruexport
az e bekezdésben előírt magyar hányadot nem éri el, a Mehib Rt. kockázatvállalása – a (7) bekezdésben foglalt
kivétellel – csak a tényleges magyar hányadra terjedhet ki;
d) a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet az áruk származásának az igazolására
a Mehib Rt. részére a biztosítási szerződésben előírt módon származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak
kiadására felhatalmazott kamarai szervtől szerez be, azzal, hogy az áruk magyar származásának megállapítására és
tanúsítására a származási bizonyítvány kiadására felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott
kamarai szerv honlapján elérhető, nem preferenciális származási szabályokat és a származási bizonyítvány
kibocsátására vonatkozó kamarai eljárásrendben foglaltakat kell alkalmazni;
e) ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján
ugyanazon vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében több
alkalommal teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport teljesítését
követően az illetékes Kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt beszerezni
és a Mehib Rt. részére megküldeni; a záradékkal ellátott bizonyítvány az abban szereplő – az árumegnevezés,
a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében azonos – áru vonatkozásában ugyanazon vevő részére teljesített
további áruexport tekintetében is megfelelően igazolja annak magyar származását;
f ) amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru megnevezésében, vámtarifa számában
vagy származási helyében, illetve a vevő személyében változás következik be, a biztosított a változást követő első
exportjára vonatkozóan az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt a Mehib Rt. részére
megküldi.”
11. §		
Az R. 7. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Mehib Rt. kockázatvállalása szolgáltatásra e rendelet szerint akkor terjed ki, ha a szolgáltatást nyújtó
belföldi gazdálkodó szervezet vagy annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő belföldi gazdálkodó
szervezetnek minősülő alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás
ellátásaira, valamint a magánnyugdíjra jogosultakról és e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel
járó jogviszonyban áll. A szolgáltatást nyújtó az e bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a biztosítotti
jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá. A feltételek megvalósulását
a Mehib Rt. a belső szabályzatában foglalt eljárásnak megfelelően ellenőrzi.
(3) Építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások
elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási költségekkel csökkentett értékének legalább egynegyed
részben magyar származású exportnak kell minősülnie. Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Mehib Rt.
által jóváhagyott eljárás alapján állít ki magyar hányad igazolást. Egynegyed résznél kisebb magyar hányad esetén
a Mehib Rt. kockázatvállalása a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel csak a magyar hányadra terjedhet ki.
Amennyiben a külkereskedelmi szerződés részteljesítést is lehetővé tesz, a részteljesítés elfogadottnak tekintendő,
ha a részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a biztosítási kötvényben előre meghatározott magyar
hányadnak.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak alkalmazása során
a) más biztosító által viszontbiztosított – a Mehib Rt. kockázatvállalását nem jelentő – szerződés esetén
a viszontbiztosított hányadot figyelmen kívül kell hagyni,
b) a Mehib Rt. által nyújtott viszontbiztosítás esetén a Mehib Rt. által viszontbiztosított hányadot kell figyelembe
venni.
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(5) A Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozásnál legalább öt éve rendeltetésszerűen
használatban lévő gépek, berendezések exportja esetében, azok származására tekintet nélkül a Mehib Rt.
kockázatviselése kiterjedhet a biztosított export teljes ellenértékére.”

3. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1. alcíme, 13. §-a és 1. melléklete az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

13. §		
E rendelet 1–9. §-a
a)
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2017. november 15-i
2017/2102/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,
b)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes, ólmot üvegben vagy
kerámiában tartalmazó elektromos és elektronikus alkatrészekre megadott mentesség tekintetében,
a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2018. február 27-i 2018/736/EU bizottsági irányelvnek,
c)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a korong- és síkmátrix alakú
többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához
használt forrasztóanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és
a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. február 27-i
2018/737/EU bizottsági irányelvnek,
d)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a cermet-alapú beállító potenciométer
egyes alkatrészeiben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. február 27-i 2018/738/EU bizottsági
irányelvnek,
e)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra, mint az acél ötvözőelemére
megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról szóló, 2018. március 1-i 2018/739/EU bizottsági irányelvnek,
f)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra, mint az alumínium
ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. március 1-i 2018/740/EU bizottsági irányelvnek,
g)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint a réz ötvözőelemére
megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról szóló, 2018. március 1-i 2018/741/EU bizottsági irányelvnek,
h)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a magas olvadáspontú
forrasztóanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. március 1-i 2018/742/EU
bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 60/2019. (III. 25.) Korm. rendelethez
1. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 47a., 47b., 47c. és 47d. sorral egészül ki:
(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

A mentesség határideje)

Ólom a megmunkálásra szánt acél
ötvözőelemeként vagy galvanizált
acélban a 7. melléklet 8. és 9. pontjában
„47. szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől
és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől
eltérő eszközök esetében

2021. július 21-ig

Ólom a megmunkálásra szánt acél
ötvözőelemeként vagy galvanizált
acélban a 7. melléklet 8. pontjában
47a.
szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök
esetében

2023. július 21-ig
≤ 0,35 m/m%

Ólom a megmunkálásra szánt acél
ötvözőelemeként vagy galvanizált acélban
a 7. melléklet 9. pontjában szereplő
47b. termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti
és vezérlő eszközök és a 7. melléklet
11. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó eszközök esetében

2024. július 21-ig

Ólom a megmunkálásra szánt acél
ötvözőelemeként
47c. A mentesség a 7. melléklet 1–7. és
10. pontjában szereplő termékcsoportokra
vonatkozik.

2021. július 21-ig

Ólom a szakaszosan tűzihorganyzott acélban
A mentesség a 7. melléklet 1–7. és
47d.
10. pontjában szereplő termékcsoportokra
vonatkozik.

≤ 0,2 m/m%

2021. július 21-ig”
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2. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 48. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 48a., 48b., 48c. és 48d. sorral egészül ki:
(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

A mentesség határideje)

Ólom az alumínium ötvözőelemeként
a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó in vitro
„48.
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől
és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől
eltérő eszközök esetében

2021. július 21-ig

Ólom az alumínium ötvözőelemeként
a 7. melléklet 8. pontjában szereplő
48a. termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök
esetében

2023. július 21-ig

Ólom az alumínium ötvözőelemeként
a 7. melléklet 9. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti
48b.
és vezérlő eszközök és a 7. melléklet
11. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó eszközök esetében

≤ 0,4 m/m%
2024. július 21-ig

Ólom az alumínium ötvözőelemeként, amely
ólom, ólomtartalmú alumíniumhulladék
újrahasznosításából ered
48c.
A mentesség a 7. melléklet 1–7. és
10. pontjában szereplő termékcsoportokra
vonatkozik.

2021. július 21-ig

Ólom a megmunkálásra szánt alumínium
ötvözőelemeként
48d. A mentesség a 7. melléklet 1–7. és
10. pontjában szereplő termékcsoportokra
vonatkozik.

2021. május 18-ig”
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3. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 49. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 49a. és 49b. sorral egészül ki:
(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

Rézötvözet a 7. melléklet 1–7. és
10. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó eszközök esetében, valamint
a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő
„49.
termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől
és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől
eltérő eszközök esetében
Rézötvözet a 7. melléklet 8. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
49a.
diagnosztikai orvostechnikai eszközök
esetében
Rézötvözet a 7. melléklet 9. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó
49b. ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és
a 7. melléklet 11. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében

A mentesség határideje)

2021. július 21-ig

≤ 0,4m/m%
2023. július 21-ig

2024. július 21-ig”
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4. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 50a. és 50b. sorral egészül ki:
(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

Magas olvadáspontú, ólomtartalmú
forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek,
amelyek legalább 85 tömegszázalékban
tartalmaznak ólmot) a 7. melléklet 1–7. és
10. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó eszközök esetében – kivéve
„50. a 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sorában
meghatározott alkalmazásokat –,
valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől
és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől
eltérő eszközök esetében
Magas olvadáspontú, ólomtartalmú
forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek,
amelyek legalább 85 tömegszázalékban
50a. tartalmaznak ólmot) a 7. melléklet
8. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök esetében
Magas olvadáspontú, ólomtartalmú
forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek,
amelyek legalább 85 tömegszázalékban
tartalmaznak ólmot) a 7. melléklet
50b.
9. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök
és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében

A mentesség határideje)

2021. július 21-ig

nincs korlátozás

2023. július 21-ig

2024. július 21-ig”
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5. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 52. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 52a. és 52b. sorral egészül ki:
(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

Elektronikus és elektromos alkatrészek,
amelyek üvegben vagy kerámiában,
de nem a kondenzátorokban, például
piezoelektronikus berendezésekben lévő
dielektromos kerámiákban, továbbá nem
üveg vagy kerámia mátrix anyagokban
tartalmaznak ólmot a 7. melléklet 1–7. és
„52. 10. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó eszközök esetében – kivéve
a 2. melléklet 76. sorában meghatározott
alkalmazásokat –, valamint a 7. melléklet
8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő
eszközöktől eltérő eszközök esetében
Elektronikus és elektromos alkatrészek,
amelyek üvegben vagy kerámiában,
de nem a kondenzátorokban, például
piezoelektronikus berendezésekben lévő
dielektromos kerámiákban, továbbá nem
52a.
üveg vagy kerámia mátrix anyagokban
tartalmaznak ólmot a 7. melléklet
8. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök esetében
Elektronikus és elektromos alkatrészek,
amelyek üvegben vagy kerámiában,
de nem a kondenzátorokban, például
piezoelektronikus berendezésekben lévő
dielektromos kerámiákban, továbbá nem
52b. üveg vagy kerámia mátrix anyagokban
tartalmaznak ólmot a 7. melléklet
9. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök
és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében

A mentesség határideje)

2021. július 21-ig

nincs korlátozás
2023. július 21-ig

2024. július 21-ig”
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6. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 69a. és 69b. sorral egészül ki:
(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

Korong- és síkmátrix alakú többrétegű
kerámiakondenzátorok géppel készített
átmenőfuratokba történő forrasztásához
használt forrasztóanyagokban lévő ólom
a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő
„69. termékcsoportba tartozó eszközök esetében,
valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől
és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől
eltérő eszközök esetében
Korong- és síkmátrix alakú többrétegű
kerámiakondenzátorok géppel készített
átmenőfuratokba történő forrasztásához
használt forrasztóanyagokban lévő ólom
69a.
a 7. melléklet 8. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök
esetében
Korong- és síkmátrix alakú többrétegű
kerámiakondenzátorok géppel készített
átmenőfuratokba történő forrasztásához
használt forrasztóanyagokban lévő ólom
69b. a 7. melléklet 9. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti
és vezérlő eszközök és a 7. melléklet
11. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó eszközök esetében

A mentesség határideje)

2021. július 21-ig

nincs korlátozás
2023. július 21-ig

2024. július 21-ig”
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7. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 76. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 76a. és 76b. sorral egészül ki:
(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

A cermet-alapú beállító potenciométer
egyes alkatrészeiben lévő ólom a
7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében,
„76. valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől
és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől
eltérő eszközök esetében
A cermet-alapú beállító potenciométer
egyes alkatrészeiben lévő ólom a 7. melléklet
76a. 8. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök esetében
A cermet-alapú beállító potenciométer
egyes alkatrészeiben lévő ólom a 7. melléklet
9. pontjában szereplő termékcsoportba
76b.
tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök
és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében

A mentesség határideje)

2021. július 21-ig

nincs korlátozás
2023. július 21-ig

2024. július 21-ig”
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 7/2019. (III. 25.) IM rendelete
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és
belső ellenőrzési rendjéről
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,
a 2. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az Európai Parlament tagjai választásának (a továbbiakban:
választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.
(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda
(a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi, illetve a fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője,
a külpolitikáért felelős miniszter által a választás lebonyolítására kijelölt szerv vezetője, továbbá a választás
lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében
a)
felelős a választás pénzügyi tervezéséért és az e rendelet szerinti feladat típusú pénzügyi elszámolásáért,
b)
felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,
c)
gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról
szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés,
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá
d)
gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. §

(1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül
a)
az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,
b)
a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint
az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezetek
szolgálnak.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodásokat az érintettek az államháztartásról szóló törvény
rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.
(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát
a)
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdése alapján
a 2019. március 20-i szavazóköri névjegyzék,
b)
megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazás
napi
adatai szerint kell megállapítani.
(4) Megismételt szavazás esetén a szavazásban érintett választási szervek részére a 2. melléklet szerinti normatívákat
kell biztosítani a megismételtetett szavazásban érintett szavazóköri, települési adatok szerint.
(5) Az NVI elnöke a (3) és (4) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási
irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai
rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. §

(1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat
hivatalának fizetési számlájára utalja át.
(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t, OEVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri
hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő
fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.
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(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint számított normatívák
összegét az NVI támogatási előlegként utalja át az alábbi ütemezésben:
a)
a dologi kiadások fedezetét 2019. április 26-ig,
b)
a személyi juttatások és azok munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségei fedezetét 2019. május 17-ig.
(4) A megismételtetett szavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint
számított normatívák összegét az NVI támogatási előlegként utalja át a szavazás napját megelőző 9. napig.
(5) A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét
az informatikai rendszerben rögzíti. A választási iroda a fizetési számlája adatainak változását az informatikai
rendszerben rögzíti.
4. §

(1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban:
elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.
(2) A HVI és az OEVI vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai
rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak
elfogadásáról. Az iroda tagja részére javasolt díj nem haladhatja meg a választásra vonatkozó mellékletben az iroda
vezetője részére megállapított normatíva összegét.
(3) A HVI és az OEVI vezetője személyi juttatásának kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének
az elszámolások felterjesztésekor úgy, hogy a díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben
a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.
(4) A TVI vezetője a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai
rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt
annak elfogadásáról; a javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője
részére megállapított normatíva összegét.
(5) A TVI, a HVI, az OEVI vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban
a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.
(6) A TVI vezetője és tagjai, a HVI vezetője és tagjai, az OEVI vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI
vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását
követően haladéktalanul intézkedik.
(7) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem
lehet eltérni.

5. §

(1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban
személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.
(2) Többlettámogatást különösen
a)
az 1. és 2. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,
b)
az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott
többletfeladatok miatt,
c)
a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt
lehet igényelni.
(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre
a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt
indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási irodának el kell számolni.
(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó
különbözeteket.
(5) A HVI, az OEVI és a TVI többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve
kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél.
A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha
a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon a kérelmet
elfogadottnak kell tekinteni.
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6. §

(1) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen – ezen belül
a személyi kiadásokról név szerint – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos
jogszabályok szerint a szerv könyvviteli nyilvántartásában a választási feladatokkal kapcsolatos részletező
nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás
terhére teljesített kiadásokat.
(2) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére
bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el az informatikai
rendszerben, melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról
a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.
(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról
bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti – elszámolást készít.
Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.
(4) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításban állapítja meg.

7. §

(1) A HVI és az OEVI vezetője 2019. június 20-ig az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában
meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére. Az elszámolást a tanúsítvány és
az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.
(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott
a)
elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást
a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,
b)
összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, az OEVI vezetők és a saját elszámolása alapján
2019. július 15-ig.
(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke
részére 2019. július 15-ig.
(4) A megismételtetett szavazás tekintetében az (1) bekezdés szerinti elszámolást a szavazást követő huszonöt napon
belül, a (2) és a (3) bekezdés szerinti elszámolásokat a szavazást követő ötven napon belül kell elkészíteni.
(5) Az NVI az (1)–(4) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő
elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti
utasítása határozza meg.

8. §

(1) A HVI, az OEVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére
a választási iroda tagjának ad megbízást.
(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi 2019. július 10-ig,
a megismételtetett szavazás esetén a szavazást követő negyvenöt napon belül.
(3) A TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások
megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a javíttatott
elszámolások beérkezésétől – számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat
az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó
felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.
(4) A HVI és az OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen ellenőrzi.
(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról
szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során
a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. §

(1) A HVI, az OEVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján
a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőig, a megismételtetett szavazás esetén a szavazást követő ötvenedik
napig felterjeszti az NVI elnökének.
(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok
alapján dönt.
(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon
belül biztosítja a HVI, az OEVI és a TVI, valamint az előirányzat átadásáról szóló megállapodás alapján a külpolitikáért
felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv részére.
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(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles
eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének. A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv
az előirányzat átadásról szóló megállapodás alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül
köteles eleget tenni előirányzat-átadási kötelezettségének.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. december 31-én hatályát veszti.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 7/2019. (III. 25.) IM rendelethez
Tételek és normatívák az Európai Parlament tagjainak választásán
1.
2.

Jogcím
Kód

Név

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

6.

7.

8.

Normatíva
Egység

Ft/egység

101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények
10101
(szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása,
kiragasztása.
Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése,
10102
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.
Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi
jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási
10103 bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek,
visszautasítottak jegyzéke stb. A szavazatszámláló bizottság
(a továbbiakban: SZSZB) tagjai eskütételének szervezése. Szavazóköri
jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.

1

3 000

1

1,5

1

12 000

9.

10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként.

1

10 000

10.

Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 331. §-a alapján a 277. §
10111 (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége
településenként, kijelölt települések részére.

1

10 000

1

4 000

1

30 000

1

6 000

11.
12.
13.
14.
15.

102 Kiadások a szavazás napján.
A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek,
szavazókörönként.
A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel
10202
való kapcsolattartás költségei.
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata,
10203 kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi
működésével összefüggő kiadások.

10201

103 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

16.

10301 Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei fővárosi kerületekben.

1

15 000

17.

10302 Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként.

1

2 000

18.

10303

1

15 000

Jegyzőkönyvek OEVI-be történő szállításának költsége, nem OEVI székhely
HVI részére, HVI-nként fővárost kivéve.
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19.
20.

104 Szavazásnapi ellátás költségei.
10401 Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

21.

105

22.

10501

23.

10502

24.

10503

25.

10504

26.

10505

27.

10506

28.

10507

29.

10508

30.
31.
32.
33.

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel
alapján.
Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete
utólagos igényléssel szavazókörönként.
Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok,
a Ve. 116. § (1) bekezdésében meghatározott naptól, HVI részére utólagos
igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által
kiállított számlában feltüntetett mennyiség.
Külföldi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 116. §
(1) bekezdésében meghatározott naptól, HVI részére utólagos igénylés
alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított
számlában feltüntetett mennyiség.
Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés
alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.
Külföldi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos
feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja
a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.
SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA,
a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.
A további szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos
többletköltségek, a Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben,
szavazóhelyiségenként.
Szavazófülkék biztosítása, meglévő szavazófülkék karbantartása a Ve. 24. §
(3) bekezdése szerinti szavazókörben.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető mennyiség
– szavazóhelyiségenként 2 darab, ha a választópolgárok száma
a szavazókörben az 1500 főt meghaladja, vagy
– szavazókörönként 2 darab, ha a választópolgárok száma a szavazókörben
az 1500 főt meghaladja majd minden további ezredik választópolgár után
további 2 darab.
Az átjelentkező választópolgárok számát a 2018. évi országgyűlési
képviselőválasztás végleges névjegyzéki adatai alapján lehet figyelembe
venni.

1 700

1

10 000

1

135

1

500

1

730

1

2 200

1

340

1

12 000

2

38 000

3

35 000

2

35 000

1

35 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.
Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási
bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja.
Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik
20102
tagjának díja.

20101

34.

202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

35.

20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

36.

1

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva
a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település
203 választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma
alapján):

37.

20301 –8 000 választópolgárig

5

50 000

38.

20302 8 001–40 000 választópolgárig

10

50 000
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39.

20303 40 001–80 000 választópolgárig

15

50 000

40.

20304 80 001–100 000 választópolgárig

20

50 000

41.

20305 100 001 választópolgártól.

25

50 000

1

50 000

20601 Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

6 300

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel
207
alapján.
További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti
20701
szavazókörben.
Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának
20702
tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

1

35 000

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő
illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő
20401 illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető
tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.
204

206 Szavazásnapi ellátás költsége.

20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi
juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint.

51.

20801 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.

1

35 000

52.

20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 260

1

100 000

1

10 000

1

60 000

1

15 000

10

50 000

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
30101
kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.
301

30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és
30201
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
302

30202 Szavazásnapi ellátás utólagos igénye után fizetendő munkáltatói teher.

60.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

61.

1. DOLOGI KIADÁSOK

62.

111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.
A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI
részére.

63.

11101

64.

11111 Szavazási levélcsomag átadásával kapcsolatos többletköltség.

65.

113 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

66.
67.
68.
69.
70.
71.

Átjelentkezéssel, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI részére
OEVK-nként.
Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei OEVI-nként, a fővárosi
11303
OEVI-k kivételével.

11302

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
212 Az OEVI tagjainak személyi normatívája.
21201

Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb
10 tagja tekintetében vehető figyelembe OEVK-nként.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
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72.
73.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség OEVI-nél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
31101
kötelezettség OEVI-nél.
311

74.

KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK

75.

1. DOLOGI KIADÁSOK

76.
77.
78.

Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja szerint
12112 kijelölt külképviseletek többletköltsége külképviseletenként, minden
megkezdett 1000 szavazási levélcsomag után.

80.

22102 A KÜVI tagjának személyi normatívája.

83.
84.
85.
86.

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre
2210201
jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.
A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre
2210202
jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

30 000

1

15 000

1

25 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség külképviseleteknél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
32101
kötelezettség a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
32102
kötelezettség külképviseleteknél.
321

87.

MEGYEI KIADÁSOK

88.

1. DOLOGI KIADÁSOK

89.

1

221 A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.
22101 A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja.

82.

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

79.

81.

1

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő
kiadásai.

90.

13101 TVI dologi kiadásai megyénként.

1

200 000

91.

13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként.

1

20 000

92.

13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként.

1

150 000

1

350 000

93.
94.
95.

132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.
13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként.
133 Szavazásnapi ellátás költségei.

96.

13301 TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

13 500

97.

13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként.

1

3 200

98.
99.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre
231 kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített
választópolgárszáma alapján).

100.

23101 –8 000 választópolgárig

1

85 000

101.

23102 8 001–40 000 választópolgárig

1

110 000

102.

23103 40 001–80 000 választópolgárig

1

140 000
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103.

23104 80 001–100 000 választópolgárig

1

170 000

104.

23105 100 001 választópolgártól.

1

200 000

1

5 000

1

30 000

105.
106.
107.
108.
109.

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének
plusz díja.
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének
23201
plusz díja kapcsolt településenként.
232

233 OEVI vezető további díja.
23301 OEVI vezető további díja OEVK-nként.
234 TVI tagok és vezetők díja, legfeljebb 600 000 forint.

110.

23401 TVI vezető díja.

1

600 000

111.

23402 TVI vezető helyettesének díja.

1

300 000

112.

23403 TVI pénzügyi felelősének díja.

1

300 000

113.

23404 TVI informatikai felelősének díja.

1

300 000

114.

23405 TVI további 5 tagjának díja.

5

160 000

115.

További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására.
23406 (Települések száma a megyében × szavazókörök száma szorzatérték
alapján sávosan).

116.

2340601 –35 000

1

160 000

117.

2340602 35 001–75 000

2

160 000

118.

2340603 75 001–130 000

3

160 000

119.

2340604 130 001–200 000

4

160 000

120.

2340605 200 001–

5

160 000

1

50 000

121.
122.
123.

235 Szavazásnapi ellátás költségei.
23501 TVI ellátási költsége.
236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén, utólagos
igényléssel.

124.

23601 TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

125.

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott
23602
tagjainak étkezési költsége.

1

11 800

126.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség megyénél.
HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettség.
TVI szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó.
Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség TVB tagok díja után.

127.

331

128.

33101

129.

33102

130.

33103

131.

33104

132.

33105

133.

332

134.

33201

135.

33202 TVB választási ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher megyénél.
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136.
137.
138.
139.
140.
141.

KÖZPONTI KIADÁSOK
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
252 Az NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
351
kötelezettség NVI-nél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
35105
kötelezettség NVI-nél.

2. melléklet a 7/2019. (III. 25.) IM rendelethez
Tételek és normatívák az Európai Parlament tagjai választásán a megismételt szavazáson
1.
2.

Jogcím
Kód

Név

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Normatíva
Egység

Ft/egység

101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények
10101
(szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása,
kiragasztása.
Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése,
10102
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.
Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi
jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási
10103 bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek,
visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése.
Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB
tagok részére.
10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként.

1

3 000

1

1,5

1

12 000

1

10 000

1

4 000

1

30 000

1

6 000

102 Kiadások a szavazás napján.
A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek,
szavazókörönként.
A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel
10202
való kapcsolattartás költségei.
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata,
10203 kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi
működésével összefüggő kiadások.
10201

103 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

15.

10301 Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei fővárosi kerületekben.

1

15 000

16.

10302 Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként.

1

2 000

17.

10303

1

15 000

1

1 700

18.
19.

Jegyzőkönyvek OEVI-be történő szállításának költsége, nem OEVI székhely
HVI részére, HVI-nként fővárost kivéve.

104 Szavazásnapi ellátás költségei.
10401 Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel
alapján.
Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete
10501
utólagos igényléssel szavazókörönként.
SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA,
10506
a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.
A további szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos
10507 többletköltségek, a Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben,
szavazóhelyiségenként.
105

10 000

1

340

1

12 000

3

35 000

2

35 000

1

35 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.
Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási
bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja.
Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik
20102
tagjának díja.
20101

28.

202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

29.

20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

30.

1

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva
a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település
203
választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):

31.

20301 –8 000 választópolgárig

5

50 000

32.

20302 8 001–40 000 választópolgárig

10

50 000

33.

20303 40 001–80 000 választópolgárig

15

50 000

34.

20304 80 001–100 000 választópolgárig

20

50 000

35.

20305 100 001 választópolgártól.

25

50 000

1

50 000

20601 Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

6 300

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel
alapján.
További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti
20701
szavazókörben.
Az SZSZB Ve. 171. § alapján szükség szerint bevont póttagjának
20702
tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

1

35 000

36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő
illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő
illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető
20401 tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.
Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt
települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.
204

206 Szavazásnapi ellátás költsége.

207

20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi
juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint.

45.

20801 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.

1

35 000

46.

20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 260

47.
48.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség.
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Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.

49.

30101

50.

30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

51.
52.
53.

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és
30201
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
302

30202 Szavazásnapi ellátás utólagos igénye után fizetendő munkáltatói teher.

54.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

55.

1. DOLOGI KIADÁSOK

56.
57.

113 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.
11303

Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei OEVI-nként, a fővárosi
OEVI-k kivételével.

58.

MEGYEI KIADÁSOK

59.

1. DOLOGI KIADÁSOK

60.
61.
62.
63.

1

15 000

1

3 200

133 Szavazásnapi ellátás költségei.
13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként.
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre
231 kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített
választópolgárszáma alapján).

64.

23101 –8 000 választópolgárig

1

85 000

65.

23102 8 001–40 000 választópolgárig

1

110 000

66.

23103 40 001–80 000 választópolgárig

1

140 000

67.

23104 80 001–100 000 választópolgárig

1

170 000

68.

23105 100 001 választópolgártól.

1

200 000

1

5 000

1

30 000

69.

70.

71.
72.
73.

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének
plusz díja.
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének
plusz díja kapcsolt településenként. Amennyiben a székhely településen
23201
nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken
a támogatás megállapításánál.
232

233 OEVI vezető további díja.
23301 OEVI vezető további díja OEVK-nként.
234 TVI tagok díja.

74.

23403 TVI pénzügyi felelősének díja.

1

50 000

75.

23405 TVI további 1 tagjának díja.

1

30 000

3

50 000

1

11 800

76.

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén, utólagos
236
igényléssel.

77.

23601 TVB 3 választott tagjának díja.

78.

23602

79.
80.
81.

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott
tagjainak étkezési költsége.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség megyénél.
HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
33101
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
331

1638

82.
83.
84.
85.
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TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettség.
Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és
332
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
33201
kötelezettség TVB tagok díja után.

33104

33202 TVB választási ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher megyénél.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1150/2019. (III. 25.) Korm. határozata
a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról
A Kormány
1. az államigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése, illetve a földügyi igazgatási feladatok
egy kézben való összpontosítása érdekében szükséges hatáskör-átcsoportosítással összefüggésben egyetért azzal,
hogy
a)
az agrárigazgatáshoz szükséges államigazgatási és kapcsolódó állami feladatokat,
b)
az agrár- és földügyi szakigazgatási rendszerek, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó vagyon-nyilvántartási
rendszer működtetését,
c)
a Nemzeti Földalapba tartozó földek feletti tulajdonosi jogok gyakorlását,
d)
az osztatlan közös tulajdonban álló földek megosztási eljárásával összefüggő feladatok koordinálását
országos hatáskörű szervezet lássa el;
2. egyetért a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) megnevezéssel az agrárminiszter irányítása alá tartozó
központi költségvetési szerv 2019. július 1-jei hatállyal történő létrehozásával;
3. egyetért
a)
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet átalakítás útján történő megszüntetésével, azzal, hogy a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet általános jogutódja az NFK,
b)
a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. megszűnésével és feladatai NFK általi átvételével,
c)
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályából a Mezőgazdasági
Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztálynak és a MePAR Fejlesztési Koordinációs és Üzemeltetési
Osztálynak az NFK-ba való beolvadásával, azzal, hogy e beolvadásos kiválással beolvadó osztályok jogutódja
az NFK;
4. a 2–3. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében felhívja az agrárminisztert, a Miniszterelnökséget
vezető minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
gondoskodjanak
a)
az NFK működésére és gazdálkodására vonatkozó államháztartási intézkedések megtételéről és szükséges
költségvetési jogszabályok módosításáról,
b)
az NFK jogállásával, feladat- és hatáskörével, valamint a jogutódlással kapcsolatos jogszabályok
megalkotásáról és módosításáról.
Felelős:
agrárminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2019. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1151/2019. (III. 25.) Korm. határozata
az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati
szerkezetátalakításról
A Kormány
1. az államigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelésével összefüggésben egyetért azzal, hogy
a)
az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével a Miniszterelnökséget vezető miniszter
legyen a Kormány ingatlan-nyilvántartásért, valamint térképészetért felelős tagja,
b)
Budapest Főváros Kormányhivatalának földmérési és térinformatikai államigazgatási szervi feladatait,
továbbá az európai uniós és egyéb nemzetközi szerződésekből adódó kötelezettségeit a Lechner
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Lechner Nonprofit Kft.) lássa el,
c)
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályából az Alaphálózati
és Államhatárügyi Osztály, a Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai Osztály,
a Szolgáltató Osztály, a Távérzékelési Osztály, a Térinformatikai Osztály, valamint az ezen osztályoknak
informatikai támogatást biztosító Informatikai Főosztályból az Informatikai Osztály 6 beolvadásos kiválással
a Lechner Nonprofit Kft.-be olvadjanak be, azzal, hogy a beolvadásos kiválással beolvadó osztályok jogutódja
2019. április 1. napjától a Lechner Nonprofit Kft.;
2. az 1. pontban foglalt kormányzati szerkezetátalakítás megvalósítása érdekében felhívja
a)
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az agrárminisztert és a pénzügyminisztert, hogy a Lechner Nonprofit
Kft. bevonásával gondoskodjanak a megvalósításhoz szükséges jogi, pénzügyi, személyi és dologi feltételek
biztosításáról,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítse elő a feladat- és hatáskör-racionalizáláshoz szükséges
jogszabály módosításokat;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az agrárminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával –
a)
mérje fel a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetésével, valamint a területalapú
támogatások távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő egyes feladatok átcsoportosításával kapcsolatos
előnyöket és kockázatokat,
b)
a felmérés alapján készítsen intézkedési tervet a feladatátcsoportosítás végrehajtása érdekében.
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozata
egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről
A Kormány megállapította, hogy a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek turisztikai fejlesztéseire biztosított forrásokat
a mindenkori gazdasági és turisztikai folyamatok figyelembevételével kell felhasználni, és erre tekintettel a következő döntéseket
hozza:
1. A Kormány egyetért azzal, hogy
a)
a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes
fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat,
b)
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes
fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat,
c)
a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben
megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló
1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat,
d)
a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és
a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról szóló 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat és
e)
a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó
egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
mellékleteiben megnevezett, hazai forrásból finanszírozott fejlesztések (a továbbiakban együtt: Projektek) és
az azokhoz rendelt források indikatív jellegűek.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a Projektek megvalósításának céljából a Kormány döntéseivel
a 2017–2030. években biztosított források a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: MTÜ) szakmai álláspontja szerinti sorrendben és időrendben, bármely kiemelt turisztikai fejlesztési
térség szakmailag indokolt Projektjeinek és további fejlesztéseinek, valamint egyéb egyes turisztikai fejlesztések
megvalósítása céljából kerüljenek felhasználásra azzal, hogy az egyes Projektek elhagyásra is kerülhetnek.
3. A Kormány felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy kezelői megállapodás alapján biztosítson lehetőséget
arra, hogy a 2. pontban foglalt szakmai álláspontot az MTÜ egyedi támogatói döntés meghozatala útján valósítsa
meg.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1153/2019. (III. 25.) Korm. határozata
a 2021. évi FIBA Kosárlabda Európa-bajnokság egy csoportkörének megrendezése érdekében pályázat
benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) pályázatot nyújtson be
a Nemzetközi Kosárlabda Szövetséghez (a továbbiakban: FIBA) a 2021. évi FIBA Kosárlabda Európa-bajnokság (FIBA
EuroBasket 2021, a továbbiakban: FIBA Európa-bajnokság) egy csoportkörének megrendezése vonatkozásában;
2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés d) pontja szerint a FIBA által előírt – a számára bemutatott –
garanciát vállal a FIBA Európa-bajnokság egy csoportkörének megrendezésére, azzal, hogy a pályázati
dokumentáció részét képező garanciavállalási dokumentumot a Kormány nevében a Miniszterelnökséget vezető
miniszter írja alá;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
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3. egyetért azzal, hogy a FIBA Európa-bajnokság egy csoportkörének megpályázásával, illetve a rendezési jog
elnyerése esetén a Rendezvény Szervezési Szerződés megkötésével kapcsolatos kormányzati feladatokat a kiemelt
budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos lássa el;
4. egyetért azzal, hogy az MKOSZ a FIBA Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázat során a kiemelt
budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztossal és a KKBK Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.)
együttműködjön;
5. egyetért azzal, hogy a FIBA Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz szükséges, kötelezően
fizetendő pályázati díj és egyéb pályázati költség fedezetére legfeljebb 66 271 000 forint összeghatárig központi
költségvetési támogatás kerüljön biztosításra a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló forrás terhére;
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 5. pont szerinti költségvetési támogatással kapcsolatosan
támogatói okiratot bocsásson ki a KKBK Nonprofit Zrt. és az MKOSZ részére az elszámolási kötelezettség kikötésével,
a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettséggel és a pályázattal kapcsolatban
2019. január 1-jétől felmerült kiadások utólagos elszámolhatóságának rögzítésével, az 5. pontban nyújtott forrás
terhére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrásbiztosítást követően azonnal
7. támogatja, hogy az 1. pont szerinti pályázat sikeressége esetén a Sportesemények Szervezéséért, Lebonyolításáért
és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rendezze meg a FIBA Európa-bajnokság egy
csoportkörét Budapesten;
8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért
felelős kormánybiztost és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a rendezési jog elnyerése esetén készítsen
előterjesztést a FIBA Európa-bajnokság egy csoportkörének megrendezéséhez szükséges további intézkedésekről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a pályázat elnyerését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1154/2019. (III. 25.) Korm. határozata
a szöuli és tokiói magyar kulturális intézet megnyitásával összefüggő intézkedésekről és azok
finanszírozásáról
A Kormány
1. Magyarország külpolitikai és kulturális diplomáciai érdekeinek érvényesítése érdekében – figyelemmel
a költséghatékonysági és gazdaságossági szempontokra – egyetért a Tokióban és Szöulban létesítendő magyar
kulturális intézet (a továbbiakban együtt: kulturális intézetek) elhelyezésének ingatlanbérlet útján történő
biztosításával;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a kulturális intézetek 2019. évi megnyitása érdekében a szükséges
lépéseket tegye meg;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
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3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a kulturális
intézetek megnyitásához szükséges létesítési költségek finanszírozása érdekében legfeljebb 493 300 000 forint
forrás egyszeri biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása
cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. április 30.
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a kulturális
intézetek működéséhez, céljainak megvalósításához, valamint az ingatlanok üzemeltetéséhez, karbantartásához
szükséges legfeljebb 124 600 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet javára egyszeri jelleggel, az alábbiak szerint:
a)
az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása cím javára 33 100 000 forint,
b)
a 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 91 500 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. szeptember 30.
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával, az 1. pontban meghatározott
célkitűzések megvalósítása érdekében a 2020. évtől beépülő jelleggel gondoskodjon a XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezeten belül legfeljebb 532 200 000 forint forrás biztosításáról, az alábbiak szerint:
a)
az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása cím javára 58 600 000 forint,
b)
a 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 442 500 000 forint,
c)
a 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok, 15. Kulturális diplomáciai projektek támogatása
jogcímcsoport javára 31 100 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi költségvetés tervezése során beépülő jelleggel
6. engedélyezi, hogy a külgazdasági és külügyminiszter az oktatási és kulturális szakdiplomata álláshelyek
felülvizsgálatáról szóló 1434/2015. (VI. 30.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Korm. határozat) Tokióban
létrehozott oktatási és kulturális szakdiplomata álláshelyet megszüntesse, és ezzel egyidejűleg Magyarország Hanoi
Nagykövetségén 2019. október 1-jei kezdőnappal 1 fő oktatási és kulturális feladatot ellátó beosztott diplomata
álláshelyet létesítsen, különös tekintettel a Hanoiban megnyíló Magyar Művelődési és Közösségi Ház működésének
előkészítésére;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. október 1.
7. egyetért azzal, hogy a Korm. határozat 1–3. pontjában foglalt rendelkezések az oktatási-kulturális szakdiplomaták
helyett oktatási és kulturális feladatokat ellátó diplomatákra vonatkozzanak;
8. egyetért azzal, hogy a kulturális intézetek elhelyezését biztosító ingatlan bérlésével és felújításával kapcsolatos
kiadások terhére megvalósuló eszközbeszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéséről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1155/2019. (III. 25.) Korm. határozata
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím,
5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímet a 4. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott
vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címet, a 2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
és kiadások alcímet a 11. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal,
valamint a 12. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli összesen 45 583 371 000 forint egyszeri
átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
5. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
és kiadások alcím, 10. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
jogcímcsoport címrendi besorolását 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. alcímre módosítja.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

264178

21

Alcím
szám

21

377062
XXII.

21

367684

5

2

1

4

12

2

1

2

296357
360284

K5
K5
K6

1

2
7

349162

3
4

303280

K6

K5

6

377073

296335

1

1

11

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

376251

XLIII.

Jogcím
szám

28

377039
XXI.

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

K6

K5
K5
K6

6

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

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
Beruházások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Központi kezelésű előirányzatok
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése
Egyéb működési célú kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
Beruházások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások
Állami tulajdonú társaságok támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Tulajdonosi kölcsönök elszámolása
Beruházások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

3 343 587 000

18 000 000
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1. melléklet az 1155/2019. (III. 25.) Korm. határozathoz

89 768 000

13 637 298 000
14 994 718 000
13 500 000 000

-3 518 000 000

-28 055 371 000
-4 000 000 000
-10 000 000 000

-10 000 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

XX.
20
264178
28
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

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

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

3 343 587 000

Összesen

azonnal

Módosítás
(+/-)

I.n.év

45 583 371 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

45 583 371 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozata
Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához
szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért Kratochvil Károly tábornok Balatonszepezd belterületén 431 helyrajzi szám alatt található egykori
lakóházának (a továbbiakban: Ingatlan) interaktív hadtörténeti központtá történő átalakításával;
2. támogatja Balatonszepezd Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat), annak érdekében, hogy
az Ingatlant megvásárolja és felújítsa;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
a 28. Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. pont szerinti támogatási
cél megvalósításához a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok
cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére 150 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
28. Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
2019. április 1.
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti költségvetési támogatás terhére az Önkormányzat részére
– külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó – vissza nem térítendő egyedi költségvetési támogatást
nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat
alapján;
6. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 5. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően támogatási előlegként folyósítsa az érintett önkormányzat számára;
7. felhívja a honvédelmi minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Ingatlan interaktív hadtörténeti
emlékközponttá alakításáról, valamint annak költségigényéről készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. április 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi Önkormányzatok Támogatásai
XV. Pénzügyminisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító
379184

Fejezet
szám

IX.
XV.

Cím
szám

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

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

28
26

Kiemelt
előir.
szám

K8
2

1
K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
297102

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

150 000 000

-150 000 000

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II.n.év
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1. melléklet az 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozathoz

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Összesen
150 000 000

III.n.év

IV.n.év

150 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1157/2019. (III. 25.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi
tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi
tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a honvédelmi minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 32/2019. (III. 25.) ME határozata
a Magyar–Baden-Württembergi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése
alapján
Magyar Leventét
a Magyar–Baden-Württembergi Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem.
2. Ezzel egyidejűleg
Dr. Palkovics Lászlót
a Magyar–Baden-Württembergi Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnökévé nevezem ki.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 33/2019. (III. 25.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Vezekényi Csabának, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel
– 2019. március 31-ei hatállyal – megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

