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Kormányrendeletek

A Kormány 289/2019. (XII. 5.) Korm. rendelete
a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló
246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A biztonsági övezet határát, valamint a 7. § (8) bekezdése szerinti tevékenységekre vonatkozó követelményeket
az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: biztonsági övezetet kijelölő szerv) jelöli ki és határozza meg
a létesítési engedély kiadásával egyidejűleg kiadott külön határozatában.”
2. §		
Az R. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló engedélyese köteles a biztonsági övezetében – ideértve
az engedélyestől eltérő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tulajdonában álló ingatlant (a továbbiakban: idegen ingatlan) is – végzett tevékenységekről tájékozódni, és
azok biztonságra gyakorolt hatásait értékelni. Az idegen ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán végzett
tevékenységekről az engedélyesnek tájékoztatást adni.”
3. §

(1) Az R. 8. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A létesítési, üzembehelyezési és üzemeltetési engedéllyel rendelkező nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló
engedélyesének rendelkeznie kell a nukleáris létesítmény, illetve a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetébe tartozó
ingatlan tulajdoni vagy vagyonkezelői jogával, kivéve, ha:)
„b) az ingatlan tulajdon- vagy vagyonkezelői jogát más nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló
engedélyesére ruházza át,”
(2) Az R. 8. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A létesítési, üzembehelyezési és üzemeltetési engedéllyel rendelkező nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló
engedélyesének rendelkeznie kell a nukleáris létesítmény, illetve a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetébe tartozó
ingatlan tulajdoni vagy vagyonkezelői jogával, kivéve, ha:)
„d) az ingatlan az átviteli vagy elosztó hálózat részeként a hálózati engedélyes tulajdonában áll vagy abba kerül.”

4. §		
Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Az Atv. 4. § (2) bekezdése szerinti alapelv figyelembevételével, a biztonsági övezetben csak olyan
tevékenység végezhető, amely nem veszélyezteti a nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló
biztonságát.
(2) A biztonsági övezetet kijelölő szerv köteles a nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló biztonsági
övezetében végzett tevékenységeket ellenőrizni, és a biztonság veszélyeztetése esetén a nukleáris létesítmény vagy
radioaktívhulladék-tároló engedélyesénél, illetve a tulajdonosnál intézkedést elrendelni vagy kezdeményezni az arra
jogosult szervnél.
(3) A biztonsági övezetben a biztonsági övezetet kijelölő szerv engedélyéhez kötött tevékenység engedélyezési
eljárásában a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló engedélyesét ügyféli jogok illetik meg.
(4) A biztonsági övezeten belüli ingatlan tulajdonosa a biztonsági övezetet kijelölő szerv engedélyéhez nem
kötött tevékenység végzése előtt köteles a tevékenységnek a nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló
biztonságára gyakorolt hatását értékelni, és annak eredményéről a nukleáris létesítmény vagy
radioaktívhulladék-tároló engedélyesét, valamint a biztonsági övezetet kijelölő szervet tájékoztatni. A biztonság
veszélyeztetése esetén a nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló engedélyese köteles a tulajdonosnál
azonnal intézkedést kezdeményezni, és erről a biztonsági övezetet kijelölő szervet tájékoztatni.”
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5. §

(1) Az R. 10. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 289/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr.) hatálybalépését
követő 120 napon belül az atomerőmű biztonsági övezetének 6. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálatát le kell
folytatni, és a 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti intézkedéseket meg kell tenni.”
(2) Az R. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Mód. Kr. hatálybalépésekor üzemeltetési engedéllyel rendelkező nukleáris létesítmény és
radioaktívhulladék-tároló esetében a Mód. Kr.-rel megállapított 7. § (8) bekezdése szerinti követelményeket
a biztonsági övezetet kijelölő szerv a Mód. Kr. hatálybalépését követő 120 napon belül meghatározza.”

6. §		
Az R.
a)
8. § c) pontjában a „feladatainak teljesítését.” szövegrész helyébe a „feladatainak teljesítését, vagy” szöveg,
b)
10. § (2) bekezdésében a „határának” szövegrész helyébe a „határának kijelölése vagy” szöveg,
a „megszerzésére a felülvizsgálat” szövegrész helyébe a „megszerzésére a kijelölés vagy felülvizsgálat” szöveg
lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelete
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. és 7. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„1. Engedély vagy bejelentés alapján gyakorolható szakmák”
2. §		
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmák a következők:
a) településtervezés,
b) építészeti-műszaki tervezés,
c) településrendezési szakértés,
d) építésügyi műszaki szakértés,
e) építési műszaki ellenőrzés,
f ) felelős műszaki vezetés,
g) energetikai tanúsítás.
(2) Az (1) bekezdés a)–f ) pontja szerinti szakmák a névjegyzéket vezető szerv engedélyével gyakorolhatók.
Az (1) bekezdés g) pontja szerinti szakma a névjegyzéket vezető szervnek történő bejelentéssel gyakorolható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmákhoz tartozó részszakterületeket az 1. melléklet tartalmazza.”
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3. §		
Az R. 5. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara
főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését
a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmához tartozó településtervezési szakterületen és településtervezési
zöldfelületi és tájrendezési szakterületen,
b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmához tartozó építészeti tervezési területen, belsőépítészeti
szakterületen és táj- és kertépítészeti tervezési területen,
c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmához tartozó településrendezési szakértői szakterületen és
településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértői szakterületen, valamint
d) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó általános építmények építésügyi műszaki szakértői
szakterületen.
(2) Első fokon – a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara
titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését
a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmához tartozó közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési
településtervezési szakági szakterületen,
b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmához tartozó szakági műszaki tervezési területen és sajátos műszaki
tervezési területen,
c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmához tartozó közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési
településrendezési szakági szakértői szakterületeken, valamint
d) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői
szakterületen.
(3) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara
főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését
a) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó építésügyi műszaki szakági szakértői szakterületen és
építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen, valamint
b) a 3. § (1) bekezdés e) és f ) pontja szerinti szakmákhoz tartozó szakterületeken,
ha a kérelmező az építész kamara tagja, vagy építész szakképzettséggel rendelkezik.
(4) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara
főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését
a) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó építésügyi műszaki szakági szakértői szakterületen és
építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen, valamint
b) a 3. § (1) bekezdés e) és f ) pontja szerinti szakmákhoz tartozó szakterületeken,
ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja, vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.
(5) A 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szakma bejelentése során a (3) és (4) bekezdés szerinti hatásköri
szabályokat kell alkalmazni.”
4. §		
Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Természetes személy a 3. § (1) bekezdés a)–f ) pontja szerinti tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik
a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. Természetes személy a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben köteles
a tevékenység végzésére irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.”
5. §		
Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmező a kérelmet írásban – papír alapon vagy elektronikus adathordozón, az Ákr.-ben meghatározottakon
túl – benyújthatja bármely területi kamaránál.”
6. §		
Az R. 47. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Ez a rendelet
a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében
történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló,
2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
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7. §		
Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. §		
Az R.
a)
9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdésében, valamint 39. § (5) bekezdés c) pontjában
a „településrendezési tervezési” szövegrész helyébe a „településtervezési” szöveg,
b)
30. § (3) bekezdésében az „1., 2. és 3. melléklet” szövegrész helyébe az „1. és 2. melléklet” szöveg
lép.
9. §		
Hatályát veszti az R.
a)
2. alcíme,
b)
34. § (3) bekezdés b) pontjában az „a 4. §-ban meghatározott tevékenységet folytató szakmagyakorló
kivételével” szövegrész,
c)
2. mellékletben foglalt I. táblázat 3. sora,
d)
3. melléklete.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.
11. §		
Ez a rendelet
a)
a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b)
a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer
keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról
szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
c)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi
jogosultsággal lehet végezni
I. Szakma
Településtervezés
A

1.

Szakmagyakorlási terület
megnevezése

B

C

Szakterület/

Szakterület/

részszakterület

részszakterület

megnevezése

jelölése

D

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

E

F

Képesítési minimum követelmény és az

Szakmai

ezzel egyenértékű szakképzettség

gyak. idő

Településrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és
2.

Településtervezési
terület

jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció településszerkezeti
Településtervezési szakterület

TT

tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata, telepítési tanulmányterv,

okleveles településmérnök

5 év

okleveles tájépítész mérnök

5 év

beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése – a tervezési feladat
elvégzéséhez szükséges – településtervezési szakági tervezők bevonásával.
Táji-, természeti adottságok, zöldfelületi rendszer vizsgálat, helyzetelemzés,
Településtervezési zöldfelületi és

3.

tájrendezési szakterület

TK

értékelés; tájrendezési, zöldfelületi rendszer fejlesztési, környezeti hatások és
feltételek, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és
javaslat készítése.

Településtervezési közlekedési

4.
Településtervezési
5.

7.

Településtervezési vízközmű
szakterület
Településtervezési energia-közmű
szakterület
Településtervezési hírközlési
szakterület

TV

TE

TH

Közlekedési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, közlekedési és a tervezési
feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
Víziközmű-vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, víziközmű és a tervezési feladat
elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles
közlekedés-építőmérnök,

5 év

okleveles közlekedésmérnök
okleveles építőmérnök

Energiagazdálkodás, energiaellátás és megújuló energiaforrás alkalmazás

okleveles energetikai mérnök,

vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés, energiaellátási és a tervezési feladat

okleveles gépészmérnök,

elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles villamosmérnök

Hírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési és a tervezési feladat

okleveles villamosmérnök,

elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles mérnök-informatikus

5 év

5 év

5 év
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6.

szakági tervezési terület

szakterület

TKö

Építészeti-műszaki tervezés
A
1.

Szakmagyakorlási
terület megnevezése

B

C

Szakterület/

Szakterület/

részszakterület

részszakterület

megnevezése

jelölése

D

E
Képesítési minimum

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

követelmény és az ezzel
egyenértékű szakképzettség

F
Szakmai
gyak. idő

Az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi vagy
műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal
védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen,
műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új
építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 196. szám

II. Szakma

A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez
2.

Építészeti tervezési terület

É

kötött építési tevékenység tervezését is – szakági műszaki tervezési területen
jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés

okleveles építészmérnök

2 év

b) pont ba)–bf ) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó,
valamint 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetben.
Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
esetén településtervező, szükség szerint szakági településtervező bevonásával),
továbbá beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése.
A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése.
okleveles építész tervező
3.

Belsőépítészeti tervezési
szakterület

BÉ

Építmények teljes körű belsőépítészeti tervezése.

művész,

Külön jogszabály szerinti belsőépítészeti terv készítése.

okleveles belsőépítész környezet-

2 év

tervező művész
Terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának a tervezése (a belső út és
burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló

4.

Táj- és kertépítészeti tervezési terület

K

táj- és kertépítészeti tervek készítése (közpark, közkert, köztér, történeti kert stb.),

táj- és kertépítészeti szakon

továbbá a kertépítészeti műtárgy tervezési szakterületnél (ÉKM) meghatározott

végzett okleveles kertészmérnök,

feladatok. Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási

okleveles tájépítész mérnök,

munkarészeinek elkészítése, valamint ha jogszabály táj- és természetvédelmi

okleveles tájépítész

2 év

szakhatósági közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban
meghatározott dokumentáció elkészítése.
5.

Közlekedési építmények tervezési
szakterület

KÉ

részszakterület szerint

részszakterület szerint

8327

8328

Országos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok, városi
közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek
tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények

6.

Sajátos műszaki
tervezési terület

(rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Közúti és

Közlekedési építmények tervezési
szakterület vasúti építmények

KÉ-VA

tervezési részszakterület

gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése. Közlekedési eszközök pályáinak
(fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is),
sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya tervezése. Kivéve

okleveles közlekedés-

3 év

építőmérnök,
közlekedés-építőmérnök

5 év

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) szerinti erdészeti szállítópálya egyéb
elemei tervezése.
Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Üzemi létesítmények (rendezők,

Közlekedési építmények tervezési
7.

szakterület vasúti építmények
közlekedésmérnöki tervezési

rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése.
KÉ-VK

beleértve a bányászati függőpályát is, sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és

részszakterület

szakterület, vasúti villamos
berendezések, áramellátás,

közlekedésmérnök
5 év

szalagpálya) telepítésének, üzemének tervezése.

Közlekedési építmények tervezési
8.

Különleges közlekedési eszközök (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya,

3 év
okleveles közlekedésmérnök,

KÉ-VV

részszakterület

Vasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító

okleveles közlekedésmérnök,

berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték

okleveles villamosmérnök,

és az ehhez kapcsolt berendezés , valamint a távvezérlő és forgalomirányító

okleveles gépészmérnök,

rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia-

közlekedésmérnök,

távvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezése.

villamosmérnök, gépészmérnök

3 év

5 év

Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) – beleértve azok csomópontjait,
vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit –

Közlekedési építmények tervezési
9.

szakterület közúti építmények

KÉ-K

tervezési részszakterület

tervezése. Közúti műtárgyak tervezése, 4 m nyílásig. Valamennyi közút
forgalom szabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút
rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve az Evt.

okleveles közlekedés-

3 év

építőmérnök,
közlekedés-építőmérnök

5 év

szerinti erdészeti magánút tervezése.
3 év

Közlekedési építmények tervezési
10.

szakterület, közúti építmények

KÉ-KK

okleveles közlekedésmérnök,

Közúti üzemi létesítmények és működtetésük tervezése.

közlekedésmérnök
5 év

részszakterület
okleveles közlekedés-

Közlekedési építmények tervezési
11.

szakterület légiközlekedési
építmények tervezési

KÉ-L

részszakterület

Repülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése,

építőmérnök,

létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely,

okleveles közlekedésmérnök,

repülőtéri tároló helyek tervezése.

közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
okleveles közlekedésmérnök,

Közlekedési építmények tervezési
12.

szakterület légiközlekedési
építmények közlekedésmérnöki
tervezési részszakterület

KÉ-LK

Légi közlekedési építmények üzemi folyamatainak, technológiájának,

okleveles villamosmérnök,

a technológiai és üzemi létesítményeknek a tervezése.

közlekedésmérnök,
villamosmérnök

3 év

5 év
3 év

5 év
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közlekedésmérnöki tervezési

Valamennyi közút forgalomszabályozásának, forgalomirányításának tervezése.

építőmérnök,

Közlekedési építmények tervezési
13.

szakterület hajózási építmények

KÉ-HA

Hajózási építmények tervezése.

okleveles közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök,

tervezési részszakterület

közlekedésmérnök
okleveles közlekedésmérnök,

Közlekedési építmények tervezési
14.

szakterület hajózási építmények
közlekedésmérnöki tervezési

KÉ-HK

Hajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének

okleveles villamosmérnök,

tervezése.

közlekedésmérnök,
villamosmérnök

részszakterület
15.

Hírközlési építmények tervezési
szakterület

HI

Hírközlési építmények
16.

tervezési szakterület vezetékes
hírközlési építmények tervezési

HI-V

részszakterület

szakterület vezeték nélküli
hírközlési építmények tervezési

HI-VN

részszakterület
18.

Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület
tervezési szakterület települési

VZ

VZ-TEL

víziközmű tervezési részszakterület
Vízgazdálkodási építmények
20.

tervezési szakterület területi
vízgazdálkodás építmények

VZ-TER

tervezési részszakterület
Vízgazdálkodási építmények
21.

tervezési szakterület vízkészlet
gazdálkodás építmények tervezési

részszakterület szerint

Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes

okleveles villamosmérnök,

rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű

okleveles mérnök informatikus,

informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges

villamosmérnök, mérnök-

alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.

informatikus

Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy

okleveles mérnök

együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek

informatikus,

építményeinek tervezése.

villamosmérnök, mérnökinformatikus

Vízgazdálkodási építmények
19.

részszakterület szerint

okleveles villamosmérnök,

Hírközlési építmények tervezési
17.

3 év

VZ-VKG

részszakterület

5 év
3 év

5 év
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okleveles közlekedés-

3 év

5 év
3 év

5 év

részszakterület szerint

részszakterület szerint

Települési vízgazdálkodási építmények (ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő

okleveles építőmérnök,

és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás,

építőmérnök,

települési csapadékvíz elvezetés építmények) tervezése.

vízépítési üzemmérnök

5 év

Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés,

okleveles építőmérnök,

3 év

öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek

építőmérnök,

építmények) tervezése.

vízépítési üzemmérnök

5 év

Vízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás kútfúrás, vízbázis-védelem,

okleveles építőmérnök,

3 év

vízminőségi kárelhárítás építményei tervezése, valamint az ezek alapját képező

építőmérnök,

hidraulikai, hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés.

vízépítési üzemmérnök

3 év

5 év

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati
22.

Bányászati építmények tervezési
szakterület

B

létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési

okleveles bánya- és

tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti

geotechnika mérnök

3 év

létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak tervezése.

8329

8330

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek
23.

Gáz- és olajipari építmények
tervezési szakterület

szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és
GO

vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz
és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított

okleveles gáz- és olajipari
mérnök

3 év

gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése.
24.

Energiaellátási építmények
tervezési szakterület

EN

Energiaellátási építmények
25.

tervezési szakterület hőenergetikai
építmények tervezési

Hőenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek
EN-HŐ

Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
villamosenergetikai építmények

energia építmények tervezési

építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató
rendszerek építményeinek tervezése.

építmények tervezési
részszakterület

okleveles villamosmérnök,

3 év

okleveles energetikai mérnök,

gépészmérnök, villamosmérnök,
energetikai mérnök,

5 év

előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek
tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek
tervezése.
okleveles szerkezet-

Energiaellátási építmények
28.

gépészmérnök,

fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai
EN-ME

részszakterület

tervezési szakterület atomenergia

okleveles szakirányú

Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros,

Energiaellátási építmények
tervezési szakterület megújuló

részszakterület szerint

Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek
EN-VI

tervezési részszakterület

27.

építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és
szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

részszakterület

26.

részszakterület szerint

EN-A

Atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tervezése.

építőmérnök, okleveles
építészmérnök (tartószerkezeti

7 év

kredit-teljesítéssel)
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Hídszerkezeti tervezési szakterület
Tartószerkezeti tervezési

30.

szakterület

HT

T

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő

okleveles szerkezet-építőmérnök

tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, híd-és

(emelt szintű szakirányú

különleges szerkezetek tervezése.

kredit-tartalommal)

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést.

Tartószerkezeti tervezési
szakterület épületek

31.

tartószerkezeti tervezési

T-É

Épületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése.

részszakterület

okleveles szerkezet-építőmérnök

7 év

5 év

okleveles építészmérnök
(épületek tartószerkezeti

5 év

kredit-teljesítéssel)
okleveles gépészmérnök

Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai
és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései,
Építmények gépészeti tervezési

32.

szakterület

G

energiaellátó központok tervezése, épület energiagazdálkodás tervezése, hűtési
és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek, a környezeti (megújuló)
energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek, fürdő és uszoda gépészeti
rendszerek tervezése.

Szakági műszaki
tervezési terület

épületgépész szakirány,
okleveles energetikai mérnök
épületgépész szakirány,
okleveles létesítménymérnök
épületgépész szakirány,
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29.

3 év
5 év

gépészmérnök épületgépészeti
szakirány,
épületgépész mérnök

Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) tervezés, helyszíni körülmények
mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése – hőszigetelése,

Építmények gépészeti tervezési
33.

szakterület épületfizikai tervezési

G-ÉF

részszakterület

nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek,
szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése, épületek,
épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezetépítő mérnök,

3 év

okleveles gépészmérnök

kialakításai, megoldások tervezése.
Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és
34.

Építményvillamossági tervezési
szakterület

V

beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika,
távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói
oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) tervezése.
Talajvizsgálati jelentések készítése, földművek, sziklamunkák, víztelenítés,
talajjavítás, talajerősítés tervezése, talajdinamika, dinamikus hatásoknak

35.

Geotechnikai tervezési szakterület

GT

kitett szerkezetek tervezése, földalatti műtárgyak, mély munkagödrök,
talajhorgonyzások támszerkezetek tervezése, geotechnikai szerkezetek mérése,
próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
épületvillamossági szakirány

3 év
5 év

okleveles építőmérnök szerkezet
szakirány,
okleveles építőmérnök

3 év

geotechnika szakirány

8331

8332

III. Szakma
Településrendezési szakértés
A

1.

Szakmagyakorlási tevékenység
megnevezése

B

C

D

Szakterület/

Szakterület/

Szakterület/

részszakterület

részszakterület

részszakterület korábbi

megnevezése

jelölése

jelölése

E

F
Képesítési minimum követelmény

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

és az ezzel egyenértékű
szakképzettség

A településtervezési körbe tartozó tevékenységek
2.

Településrendezési szakértői

Településrendezési szakértői

tevékenység

szakterület

eredményeinek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség
SZTT

SZTR

vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak,

okleveles településmérnök

ellentmondásainak feltárása. A településrendezéssel
kapcsolatos tanácsadás.

Településrendezési zöldfelületi és

3.

tájrendezési szakértői szakterület
Településrendezési közlekedési

4.

5.

szakértői szakterület
Településrendezési víziközmű
Településrendezési szakági

szakértői szakterület

SZT

SZT

SZKö

SZK

okleveles

6.

szakértői szakterület

közlekedés-építőmérnök,
A szakterületnek megfelelően a településtervezési körbe

SZV

SZV

szakértői tevékenység
Településrendezési energia-közmű

okleveles tájépítész mérnök

SZE

SZE

tarozó tevékenységek szakmai véleményezése, jogi
megfelelőség vizsgálata.

okleveles közlekedésmérnök
okleveles építőmérnök

Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak,

okleveles energetikai

ellentmondásainak feltárása. A szakterülettel kapcsolatos

mérnök,

tanácsadás.

okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök

7.

Településrendezési hírközlési
szakértői szakterület

okleveles villamosmérnök,
SZH

SZH

okleveles
mérnök-informatikus
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Építésügyi műszaki szakértés
A

B

C

D

E

Szakterület/
1.

Szakterület/

Szakterület/

részszakterület

részszakterület

részszakterület

korábbi (mérnök/

megnevezése

jelölése

építész)

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény és az
ezzel egyenértékű szakképzettség

jelölése

2.

Általános építmények építésügyi műszaki
szakértői szakterület

SZÉSZ

SZÉSZ1

szakértői szakterület belsőépítészeti

SZÉSZ-BÉ

szakértői részszakterület
4.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület

A belsőépítészeti tervezési szakterület körébe tartozó feladatok szakértése belsőépítészeti

MA,

vonatkozásban.

belsőépítész környezettervező
művész MA

SZÉM

részszakterület szerint

Sajátos építményfajtákkal összefüggő
5.

építésügyi műszaki szakértői szakterület
közlekedési építmények szakértői

okleveles építészmérnök
okleveles építész tervező művész

Általános építmények építésügyi műszaki
3.

Az építészeti tervezési terület körébe tartozó építmények szakértése építészeti vonatkozásban.
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IV. Szakma

SZÉM1

SZÉM1

Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési építmények, továbbá
különleges eszközök és pályák szakértése.

részszakterület

részszakterület szerint
okleveles közlekedés-építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök

Sajátos építményfajtákkal összefüggő
6.

építésügyi műszaki szakértői szakterület
hírközlési építmények szakértői

SZÉM2

SZÉM2

SZÉM3

SZÉM3

SZÉM4

SZÉM5

Vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy

okleveles villamosmérnök,

együttes rendszerekben, ezek építményeinek szakértése.

okleveles mérnök-informatikus

A települési vízellátási, területi vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodás

okleveles építőmérnök,

szakterület építményeinek szakértése.

okleveles vízmérnök

részszakterület
Sajátos építményfajtákkal összefüggő
7.

építésügyi műszaki szakértői szakterület
vízgazdálkodási építmények szakértői
részszakterület
Sajátos építményfajtákkal összefüggő

8.

építésügyi műszaki szakértői szakterület
bányászati építmények szakértői

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak,
módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak szakértése.

részszakterület

9.

gáz- és olajipari építmények szakértői

SZÉM5

Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület
részszakterület

SZÉM6

feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz
tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben

okleveles gáz- és olajipari mérnök

Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek,
SZÉM6

energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek, az energiafogyasztó
rendszerek, építmények és berendezések szakértése.

okleveles gépészmérnök

8333

energetikai építmények szakértői

mérnök

képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények szakértése.

részszakterület

10.

okleveles bánya- és geotechnika

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához,

Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület

bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati

Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület

SZÉS

Szakági építésügyi műszaki szakértői
12.

szakterület tartószerkezeti szakértői

SZÉS1

SZÉS1

részszakterület

szakterület épületszerkezeti szakértői

SZÉS2

SZÉS2/SZÉSZ2

részszakterület

szakterületépítmények gépészeti szakértői

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése,

okleveles szerkezet-építőmérnök,

beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést.

okleveles építészmérnök

előregyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, ezen szerkezetek

okleveles építészmérnök,

elemeinek és építéstechnológiával összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek

okleveles szerkezet-építőmérnök

magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

Szakági építésügyi műszaki szakértői
14.

részszakterület szerint

Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes anyagokból,

Szakági építésügyi műszaki szakértői
13.

részszakterület szerint

8334

11.

SZÉS3

SZÉS3

részszakterület

Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései,

okleveles épületgépész mérnök,

épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok szakértése,

okleveles gépészmérnök

épület energiagazdálkodás szakértés, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek

épületgépész szakirány,

szakértése, a környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek

okleveles létesítménymérnök

szakértése, medence és uszodatechnológiai rendszerek szakértése.

épületgépész szakirány

Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) szakértés, helyszíni körülmények mérése,
Szakági építésügyi műszaki szakértői
15.

szakterületépítmények épületfizikai

SZÉS4

SZÉS4/SZÉSZ3

szakértői részszakterület

sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése – hőszigetelése, nedvesség viszonyok,

okleveles építészmérnök,

légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző

okleveles szerkezetépítő mérnök,

eseteinek elemzése, épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai,

okleveles gépészmérnök

méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások szakértése.
Szakági építésügyi műszaki szakértői
16.

szakterületépítmények épületenergetikai

SZÉS6

SZÉS6/SZÉSZ8

Épületek energetikai szakértése.

szakértői részszakterület

szakterület építményvillamossági szakértői

SZÉS7

SZÉS5

részszakterület

szakterület geotechnikai szakértői

SZÉS8

SZGT

részszakterület

okleveles építőmérnök

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök

Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata,
SZÉS10

SZASZ2

valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek

okleveles építészmérnök,

ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok

okleveles szerkezet-építőmérnök

alapján.

Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület építőanyag-ipari szakértői

valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek
ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján

részszakterület

21.

földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások támszerkezetek szakértése,

Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek, gyártott vagy helyszínen
SZÉS11

SZASZ3

előállított anyagstruktúrával kialakítottak, a teljesítményadatainak vizsgálata, magas
színvonalú értékelése.

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
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SZASZ1

Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület építési szerelőipari szakértői

víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek,

Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata,
SZÉS9

részszakterület

20.

okleveles villamosmérnök

geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület építési szakipari szakértői

villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig)
Talajvizsgálati jelentések, sík- és mélyalapok, alapmegerősítések földművek, sziklamunkák,

részszakterület

19.

villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat,
szakértése.

Szakági építésügyi műszaki szakértői
18.

okleveles gépészmérnök

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás,

Szakági építésügyi műszaki szakértői
17.

okleveles építészmérnök,

szakterülethídszerkezeti szakértői

SZÉS12

részszakterület
23.

Építési beruházási szakértői szakterület

SZB

SZB/SZÉSZ7

Szakági építésügyi műszaki szakértői
24.

szakterület műemlék építmények műszaki

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése,

okleveles szerkezet-építőmérnök

beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá híd- és különleges

(emelt szintű szakirányú

szerkezetek szakértése.

kredit-tartalommal)

Beruházások előkészítésének, megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák

okleveles építészmérnök,

műszaki tartalmának szakértése.

okleveles építőmérnök

Műemlék építmények történeti épületszerkezetei, építőanyagai esetében a javító, konzerváló
SZÉS5

SZÉSZ5

szakértői részszakterület

és fenntartó technológiák, anyaghasználat, szerkezeti megoldás az adott műemléken való
alkalmazhatóságának szakvéleményezése.

okleveles építészmérnök és
műemlékvédelmi szakmérnök

V. Szakma
Építési műszaki ellenőrzés
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Szakági építésügyi műszaki szakértői
22.

1. rész
Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek

1.

A

B

Szakterület/

Szakterület/

részszakterület

részszakterület

megnevezése

jelölése

C

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki
2.

Magasépítési szakterület

ME-É

ellenőrzése.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára nem
vonatkozik.

D
Képesítési minimum követelmény és
az ezzel egyenértékű szakképzettség

E
Szakmai
gyakorlati
idő

okleveles építőmérnök,
okleveles építészmérnök,

3 év

építőmérnök,

4 év

építészmérnök

2. rész
Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek

1.

2.

A

B

Szakterület/

Szakterület/

részszakterület

részszakterület

megnevezése

jelölése

Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület

C

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

A magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy funkciójában
ME-M

kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési,
föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése.

D

E

Képesítési minimum követelmény és

Szakmai

az ezzel egyenértékű szakképzettség

gyakorlati idő

okleveles építőmérnök,

3 év

építőmérnök

4 év

8335

8336

okleveles gépészmérnök
3.

Építménygépészeti szakterület

ME-G

Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási,
csatornázási és gázhálózat szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig.

épületgépész szakirány,
létesítmény mérnök,
gépészmérnök épületgépészeti

3 év
4 év

szakirány
Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás,
4.

Építményvillamossági szakterület

ME-V

villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos

okleveles villamosmérnök,

3 év

energiaellátó rendszerek szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése a fogyasztói oldaltól a közcélú

villamosmérnök

4 év

csatlakozási pontig)

3. rész
A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei

1.

A

B

Szakterület/

Szakterület/

részszakterület

részszakterület

megnevezése

jelölése

C

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények
2.

Közlekedési építmények szakterület

ME-KÉ

(így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai,
vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

Közlekedési építmények szakterület
3.

vasút-villamossági építmények

ME-KÉ-VV

részszakterület
4.
5.

Hírközlési építmények szakterület
Hírközlési építmények szakterület vezetékes
hírközlési építmények részszakterület

ME-HI
ME-HI-TÉ

Hírközlési építmények szakterület
vezeték nélküli hírközlési építmények
részszakterület

Képesítési minimum követelmény és

Szakmai

az ezzel egyenértékű szakképzettség

gyakorlati idő

okleveles építőmérnök,
építőmérnök,

3 év

mélyépítő-,

4 év

közlekedés építőmérnök

Vasúti-villamossági építmények (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia távvezérlés

okleveles villamosmérnök,

3 év

villamossági berendezések létesítése) építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

villamosmérnök

4 év

részszakterület szerint

részszakterület szerint

Az elektronikus hírközlési építmények, rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának,

okleveles villamosmérnök,

3 év

bontásának építési műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

villamosmérnök

4 év

okleveles villamosmérnök,

3 év

villamosmérnök

4 év

A hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos szerelési munkái, amelyek magukban
ME-HI-TV

E

foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő
műtárgyakat.

okleveles építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
7.

Vízgazdálkodási építmények szakterület

ME-VZ

Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

építőmérnök,
vízmérnök,
vízépítő mérnök

3 év
5 év
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6.

D

geotechnikai mérnök,
okleveles gáz- és olajipari
mérnök,
8.

Bányászati építmények szakterület

ME- B

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával kapcsolatos, valamint
hévízbányászati (termálvíz) építmények építésének műszaki ellenőrzése.

okleveles bányagépészmérnök,
okleveles előkészítéstechnika
mérnök,

3 év
4 év

okleveles gépészmérnök,
bánya- és geotechnikai mérnök,
földtudomány mérnök,
gáz- és olajipari mérnök
okleveles gáz- és olajipari

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó
9.

vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és
gáztermék vezetékek, propán-bután töltő

ME-GO

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék

mérnök,

vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építésének műszaki ellenőrzése.

gáz- és olajipari mérnök,
okleveles gépészmérnök

telepek és tartozékainak építése szakterület

okleveles gépészmérnök,
10.

Energiaellátási építmények szakterület

ME- EN

Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles energiamérnök,
gépészmérnök

Energiaellátási építmények szakterület
11.

vegyipari építményeinek építése

ME-EN-VE

Vegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése.

részszakterület

12.

sajátos műszaki építmények építése

14.

Energiaellátási építmények szakterület
villamosenergetikai részszakterület
Energiaellátási építmények szakterület
atomenergia építmények részszakterület

4 év

okleveles vegyészmérnök,

3 év

vegyészmérnök

4 év

ME-EN-TH

Föld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései építésének műszaki

okleveles energetikai mérnök,

3 év

ellenőrzése korlátozás nélkül.

gépészmérnök,

4 év

energetikai mérnök

részszakterület
13.

3 év

okleveles gépészmérnök,

Energiaellátási építmények szakterület
távhő termelésre és szállításra szolgáló

3 év
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okleveles bánya- és

ME-EN-VI
ME-EN-A

Föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (nagy-, középfeszültség,

okleveles villamosmérnök,

3 év

kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

villamosmérnök

4 év

Atomenergia építmények építésének építési műszaki ellenőrzése

okleveles építőmérnök

5 év

8337

8338

VI. Szakma
Felelős műszaki vezetés
1. rész
Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek
A

1.

Szakterület/részszakterület
megnevezése

B

C

Szakterület/
részszakterület

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

jelölése

Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki
2.

Építési szakterület

MV-É

vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára
nem vonatkozik.

3.

4.

Építési szakterület részszakterülete

MV-É-R

Építési szakterület műemléki

MV-É-M

részszakterülete

D
Képesítési minimum követelmény és

Szakmai

az ezzel egyenértékű szakképzettség

gyakorlati idő

okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök,

3 év

építészmérnök,

4 év

építőmérnök,

Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése az Épkiv.

szakirányú építőipari technikusi,

22. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meg nem haladó

szakirányú építőipari

építmény esetén.

szakközépiskola

Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése műemlék
építmény esetén.

E

okleveles építészmérnök

5 év

5 év

2. rész
Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek
A

1.

megnevezése

Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület

C

Szakterület/
részszakterület

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

jelölése

Az építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási,
MV-M

szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni
vízelvezetési munkáinak felelős műszaki vezetése.

D

E

Képesítési minimum követelmény és

Szakmai

az ezzel egyenértékű szakképzettség

gyakorlati idő

okleveles építőmérnök,

3 év

építőmérnök

4 év

okleveles gépészmérnök
Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási,
3.

Építménygépészeti szakterület

MV-ÉG

csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak
felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül.

épületgépészeti szakirány,
okleveles létesítmény mérnök

3 év

épületgépészeti szakirány,

4 év

gépészmérnök épületgépész
szakirány
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2.

Szakterület/részszakterület

B

4.

részszakterülete

MV-ÉG-R

valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózatszerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
a mérőóráig.

szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari

5 év

szakközépiskola

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás,
5.

Építményvillamossági szakterület

MV-ÉV

villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat,

okleveles villamosmérnök,

3 év

villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési

villamosmérnök

4 év

munkáinak felelős műszaki vezetése.
6.

Építményvillamossági szakterület
részszakterülete

Az építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények villamos, hírközlő
MV-ÉV-R

és épületfelügyeleti rendszer berendezései – az épület fogyasztásmérő készülékéig – szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése

szakirányú felsőfokú technikus,
villamosipari technikus

5 év

3. rész
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Az építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények fűtési, szellőzési,
Építménygépészeti szakterület

A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek
A

1.

Szakterület/részszakterület
megnevezése

B

C

Szakterület/
részszakterület

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

jelölése

D

E

Képesítési minimum követelmény és

Szakmai

az ezzel egyenértékű szakképzettség

gyakorlati idő

Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó
építményrészek, mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó építmények kivételével –

2.

Közlekedési építmények szakterület

MV-KÉ

építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

okleveles építőmérnök,

Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:

építőmérnök,

a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,

mélyépítési mérnök,

b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,

közlekedésépítési mérnök,

c) repülőtér, kikötő,

vízellátási mérnök,

d) az a)–c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró,

csatornázási mérnök,

támfal stb.),

vízgazdálkodási mérnök

3 év
4 év

e) az a)–c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi
létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.
A közlekedési építmények szakterületnél (MV-KÉ) meghatározott építmények építési-szerelési
munkáinál az alábbi korlátozásokkal:
a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével,
3.

Közlekedési építmények szakterület
részszakterülete

MV-KÉ-R

b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal 3 m magasságig,
c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig,
d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban a hatósági
engedély nélkül létesíthető műtárgyak,

közlekedésépítő technikus,
útépítő technikus,
vasútépítő technikus,

5 év

hídépítő technikus,
mélyépítő technikus

e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési korlátozás nélkül.

8339

4.

Vasútvillamossági építmények szakterület

MV-VV

biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési munkáinak felelős műszaki
vezetése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,

3 év

villamosmérnök,

4 év

8340

A vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű

közlekedésmérnök

A vasútvillamossági építmények szakterületnél (MV-VV) meghatározott építmények
5.

Vasútvillamossági építmények szakterület
részszakterülete

építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
MV-VV-R

a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, amelyek
a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban hatósági engedély nélkül létesíthetők,

vasút-villamossági technikus,
vasútgépészeti technikus

5 év

b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás nélkül.
A hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények építési-szerelési munkáinak felelős

6.

Hírközlési építmények szakterület

MV-TE

műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli

okleveles építőmérnök,

összeköttetésekkel összefüggő (burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen

építőmérnök,

3 év

a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat,

villamosmérnök,

4 év

oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket,

mérnök-informatikus

védőműtárgyakat.

7.

Hírközlési építmények szakterület
részszakterülete

A hírközlési építmények szakterületnél (MV-TE-R) meghatározott építmények építési-szerelési
MV-TE-R

munkáinak felelős műszaki vezetése, kivéve a kettőnél több alrendszert (pl. autópálya), valamint
vezetékes és vezeték nélküli rendszereket integráló építménynél.

szakirányú építőipari technikus,
szakirányú építőipari
szakközépiskola,

5 év

távközlési technikus

A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli
8.

Távközlési építmények villamos-szerelése
szakterület

MV-TV

összeköttetésekkel összefüggő (burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen

okleveles villamosmérnök

3 év

a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat,

villamosmérnök

4 év

oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket,
védőműtárgyakat.
9.

Távközlési építmények villamos-szerelése
szakterület részszakterülete

MV-TV-R

A távközlési építmények villamos-szerelése szakterületnél (MV-TV) meghatározott építmények

villamosipari technikus,

szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, beleértve az URH sáv szerelését, de kivéve

távközlési technikus

a kettőnél több alrendszer (pl. autópályák), továbbá vezeték nélküli rendszer villamos szerelését.

villamosipari szakközépiskola

5 év
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funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó
építmények kivételével – építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi építmények
építési-szerelési munkái esetén:
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,

10.

Vízgazdálkodási építmények szakterület

MV-VZ

b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,

okleveles építőmérnök,

c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és

építőmérnök,

elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot,

mélyépítés mérnök,

3 év

d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási

közlekedésépítés mérnök,

4 év

építmény,

vízellátás mérnök,

e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,

csatornázás mérnök

f ) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 196. szám

Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy

g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai és
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya
és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.
A vízgazdálkodási építmények szakterületnél (MV-VZ) meghatározott építmények építés-szerelési
11.

Vízgazdálkodási építmények szakterület
részszakterülete

MV-VZ-R

munkáinak felelős műszaki vezetése az alábbi korlátozásokkal:

vízügyi technikus,

a) olyan vízi létesítmények építés-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele életveszélyt nem

vízközműépítő technikus,

idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá

mélyépítő technikus

5 év

b) vízi létesítmények építés jellegű felújítása, javítása, karbantartása.
okleveles bánya- és
geotechnikai mérnöki,
okleveles gáz- és olajipari
12.

Bányászati építmények szakterület

MV-B

Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények

mérnök,

3 év

építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles gépészmérnök,

4 év

bánya- és geotechnikai mérnök,
gáz- és olajipari mérnök,
gépészmérnök
13.

Bányászati építmények szakterület
részszakterület

MV-B-R

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó
14.

vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és
gáztermék vezetékek, propán-bután töltő
telepek és tartozékainak építése szakterület

A bányászati építmények szakterületnél (MV-B) meghatározott építmények építési-szerelési

gépipari technikus

munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével.

gépipari szakközépiskola

A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék
MV-GO

vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki
vezetése korlátozás nélkül.

5 év

okleveles gáz- és olajipari
mérnök,

3 év

okleveles gépészmérnök,

4 év

gáz- és olajipari mérnök

8341

vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki

vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és
15.

gáztermék vezetékek, propán-bután töltő

8342

A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó
MV-GO-R

telepek és tartozékainak építése szakterület

vezetése, kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások, szivattyúállomások,
tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű csővezetékek szerelési munkái,
az elkészült rendszerek részszakterület szerint üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint

részszakterülete

gáz- és olajipari technikus,
gépésztechnikus,

5 év

gépipari szakközépiskola

ezekhez kapcsolódó feladatok.
okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,

16.

Energiaellátási építmények szakterület

MV-EN

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki

okleveles vegyészmérnök

3 év

vezetése korlátozás nélkül.

gépészmérnök,

4 év

energetikai mérnök,
vegyészmérnök
17.

18.

Energiaellátási építmények szakterület
részszakterülete
Energiaellátási építmények szakterület
atomenergia építmények részszakterület

MV-EN-R

MV-EN-A

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki
vezetése 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és berendezések 600 mm belső átmérőig.
Atomenergia építmények építésének felelős műszaki vezetése.

vegyész technikus,
gépésztechnikus vagy

5 év

szakközépiskola
okleveles építőmérnök

5 év

okleveles gépészmérnök,
19.

Távhővezetékek és berendezések építése
szakterület

MV-TH

Föld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései építésének felelős

okleveles energetikai mérnök,

3 év

műszaki vezetése.

gépészmérnök,

4 év

energetikai mérnök
20.

Távhővezetékek és berendezések építése
szakterület részszakterülete

21.

Villamosság szakterület

22.

Villamosság szakterület részszakterülete

MV-TH-R
MV-VI
MV-VI-R

Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építésének felelős műszaki

gépész felsőfokú technikus

5 év

Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének

okleveles villamosmérnök,

3 év

felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

villamosmérnök

4 év

villamosipari technikus

5 év

vezetése.

Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál.
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VII. Szakma
Energetikai tanúsítás
Névjegyzéki jelölés
Energetikai tanúsítói jogosultság (betűjele: TÉ)

1.

A

B

C

Tevékenység megnevezése

Jelölése

Képesítési minimum követelmény, vagy az ezzel egyenértékű szakképzettség

okleveles építészmérnök, okleveles településmérnök, okleveles építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
2.

energetikai tanúsítói jogosultság

TÉ

okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök,
építészmérnök, településmérnök, építőmérnök, közlekedés-építőmérnök,
vízépítő mérnök, közlekedésmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök

”

8343

8344
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A Kormány 291/2019. (XII. 5.) Korm. rendelete
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 42274/3, 42274/5, 42274/6, 42274/7, 42274/8, 42274/9, 42274/10,
42277/2, 42278, 42288/7, 42288/12, 42288/13, 42151/9 és 42151/10 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken,
valamint az ezen földrészletekből telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított
földrészleteken megvalósításra kerülő kutatás-fejlesztési egységek és az ahhoz kapcsolódó építmények,
infrastrukturális fejlesztések, valamint közúti fejlesztések megvalósítására irányuló beruházásokkal függenek össze.”
2. §		
Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2019. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.)
megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is
alkalmazni kell.”
3. §		
Hatályát veszti az R. 3. §-a.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 503/2019. (XII. 5.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (2) bekezdés d) pontja
és 86. § (2) bekezdés e) pontja alapján – a belügyminiszter javaslatára – Bodnár Zsolt Attila címzetes rendőr
dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2020. június 30-ai hatállyal felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2019. november 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. november 25.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05086-2/2019.

A köztársasági elnök 504/2019. (XII. 5.) KE határozata
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja
és 81. §-a alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy dr. Mihály István rendőr vezérőrnagy
hivatásos szolgálati viszonya 2019. december 31-ei hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével megszűnik.
Budapest, 2019. november 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. november 25.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05087-2/2019.

8346
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A Kormány 1675/2019. (XII. 5.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységéhez szükséges szoftverlicencek beszerzése érdekében
28 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerint átcsoportosított
előirányzattal történő elszámolásról, illetve a fel nem használt előirányzat Miniszterelnökség részére történő
visszafizetéséről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

228895
270034

XVII.

Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K3

11

K3
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Dologi kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-28 000 000
28 000 000
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
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1. melléklet az 1675/2019. (XII. 5.) Korm. határozathoz

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XI.
228895

Cím
szám

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

1
XVII.
270034
11
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-28 000 000
28 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
28 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
28 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1676/2019. (XII. 5.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2019. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2019. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,
ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

2.

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2 HUF

3.

HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

Értéke (Ft)

Fejlesztés
sorszáma

Futamideje
(év)

Ügylet célja

fejlesztés

Fejlesztés adatai
Ügylet típusa

Devizanem

Ügylet
sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai
Önkormányzat neve

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó ügyletérték

Jóváhagyott ügylet adatai
Kormány az ügylethez/
fejlesztéshez hozzájárul
(Igen, Nem, Részben)

23 000 000

1

3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos
ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti
intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

23 000 000

23 000 000

Igen

16

68 179 000

2

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

68 179 000

68 179 000

Igen

11

150 000 000

Hitel

16

szerződésmódosítás – növekvő
ügyletérték mellett

Hitel

fejlesztés

Hitel

3.1

5.3. Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek,
1 szűrőállomások, gondozók fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

3.2

2 4.1. Kulturális célú beruházások

3.3

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
3 tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

3.4

4 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

3.5
3.6

30 000 000

30 000 000

Igen

100 000

100 000

Igen

15 000 000

15 000 000

Igen

20 000 000

20 000 000

Igen

5 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

20 000 000

20 000 000

Igen

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
6 tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

10 000 000

10 000 000

Igen

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint (Ft)
2019

2020

2021

2022-től

23 000 000

0

0

0

68 179 000

0

0

0

150 000 000

0

0

0

3.7

7

4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása,
fejlesztése, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

24 900 000

24 900 000

Igen

3.8

8

4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének
fejlesztését szolgáló beruházások

30 000 000

30 000 000

Igen

97 618 000

97 618 000

Igen

97 618 000

0

0

0

54 000 200

54 000 200

Igen

54 000 200

0

0

0

65 000 000

0

0

0

30 000 000

0

0

0

4.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Hitel

10

97 618 000

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
1 tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

5.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2 HUF

fejlesztés

Hitel

10

54 000 200

2

6.

KOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Hitel

13

65 000 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

6.1

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
1 gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

49 926 241

49 926 241

Igen

6.2

2 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

12 938 759

12 938 759

Igen

6.3

3 2.2. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése

1 050 000

1 050 000

Igen

6.4

4 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

1 085 000

1 085 000

Igen

7.1

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
1 tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

4 500 000

4 500 000

Igen

7.2

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
2 tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

25 500 000

25 500 000

Igen

25 800 000

25 800 000

Igen

7.

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

11

30 000 000

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

25 800 000

0

0

0

9.

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2 HUF

fejlesztés

Kölcsön

5

11 330 000

11 330 000

11 330 000

Igen

11 330 000

0

0

0

10.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

11

101 600 000

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

101 600 000

101 600 000

Igen

101 600 000

0

0

0

11.

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

12

200 000 000

1 5.6. Egyéb egészségügyi szolgáltatásfejlesztés

200 000 000

200 000 000

Igen

200 000 000

0

0

0

8.

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

5

25 800 000

1

2 7.7. Város- és település-rehabilitáció

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
1
rendszer korszerűsítése

12.

TÓALMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Hitel

11

18 000 000

18 000 000

18 000 000

Igen

18 000 000

0

0

0

13.

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

11

300 000 000

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
1 tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

300 000 000

300 000 000

Igen

0

300 000 000

0

0

14.

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

11

139 000 000

1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

139 000 000

139 000 000

Igen

139 000 000

0

0

0

15.

ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

6

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Igen

10 000 000

0

0

0

1 4.1. Kulturális célú beruházások
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1. melléklet az 1676/2019. (XII. 5.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1677/2019. (XII. 5.) Korm. határozata
az elektronikus ügyintézési pontok kialakításához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány egyetért az elektronikus ügyintézési pontokban az egyes eljárások automatizálási folyamatait biztosító
rendszer kialakításának megteremtésével (a továbbiakban: az elektronikus ügyintézési pont projekt), és ennek
biztosítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon
az elektronikus ügyintézési pont projekt kialakításának megkezdéséhez szükséges 200 000 000 forint forrás
biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
2019. december 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1678/2019. (XII. 5.) Korm. határozata
a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ beruházás kapcsán a Gróf Tisza István Kórházat érintő
komplex fejlesztés végrehajtásának támogatásáról
A Kormány
1. a Berettyóújfalun megvalósuló Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ beruházás kiegészítéseként egyetért
a Gróf Tisza István Kórház komplex fejlesztésének megvalósításával, ennek keretében a fogvatartottak fekvőbetegellátását érintően támogatja a Gróf Tisza István Kórház diagnosztikai és infrastrukturális fejlesztését (a továbbiakban:
fejlesztés);
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti fejlesztés megvalósításához a 2020. évben
szükséges forrás biztosításáról legfeljebb 860 916 382 forint összegben a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti fejlesztést a Gróf Tisza István Kórház valósítsa meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1679/2019. (XII. 5.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások forrásigényének átütemezéséről
1. A Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében
szükséges források biztosításáról szóló 1933/2017. (XII. 8.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1933/2017. (XII. 8.)
Korm. határozat] 1–4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 2. pontjának
végrehajtása érdekében]
„1. egyetért a székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása (a továbbiakban: fejlesztési program) során azzal,
hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016.
(VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján
meghozott erre irányuló döntése alapján a fejlesztési program megvalósításához a 2016. évben az önkormányzat
részére támogatói okirat alapján kifizetésre került 7 500 000 000 forint összegű támogatáson felül – legfeljebb
8 375 000 000 forint összeg kerüljön biztosításra az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2019. évben 2 360 000 000 forint,
b) a 2021. évben 6 015 000 000 forint;
2. egyetért azzal, hogy a fejlesztési program 2019. évi megvalósításához szükséges 2 360 000 000 forint
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, az Önkormányzat részére kerüljön biztosításra;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
a fejlesztési program 2021. évi megvalósításához szükséges 6 015 000 000 forint biztosításáról a 2021. évi központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva engedélyezi
a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet
12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a Miniszterelnökséget vezető miniszter
a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2021. költségvetési év kiadási előirányzata terhére legfeljebb
6 015 000 000 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor”
2. A Modern Városok Program keretében az „ELI” Science Park Szeged területén kialakítandó Inkubátorház
fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2013/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 3. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 3. pontjának
végrehajtása érdekében]
„3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához
2020. évben szükséges 500 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport javára.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozata
a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztésekről
A Kormány
1. egyetért a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztésekkel, jóváhagyja
az erre irányuló beruházási koncepciót, és támogatja
a)
a szakképzési rendszer fejlesztése keretében
aa)
a Debreceni Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Debreceni SZC) Debrecen, Széchenyi utca 58.
szám alatti székhelyű Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma
kollégiuma építésének, fejlesztésének és bővítésének előkészítését,
ab)
a Debrecen, Széchenyi utca 58. szám alatti székhelyű Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és
Informatikai Szakgimnáziuma fejlesztésének előkészítését,
ac)
a Debrecen, Víztorony utca 3. szám alatti székhelyű Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki
Szakgimnáziuma tekintetében tanműhelyek, tantermek kialakításának előkészítését,
ad)
a Debrecen, Jerikó utca 17. szám alatti székhelyű Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája tekintetében tanműhelyek, tantermek kialakításának előkészítését,
b)
a Német Általános Iskola és Gimnázium (Debreceni Deutsche Schule) Debrecen, Sínai Miklós utca 6. szám
alatti székhelyen történő létrehozásának előkészítését,
c)
a Debrecen, Sínai Mikós utca 6. szám alatti székhelyű Német Általános Iskola és Gimnázium (Debreceni
Deutsche Schule) szakmai és működési feladatainak ellátását,
d)
a Debrecen, Egyetem tér 1. szám alatti székhelyű Debreceni Egyetem
da)
infrastrukturális fejlesztése keretében a Műszaki Mérnöki Kar épülete felújításának, bővítésének,
a Járműtechnikai Intézet Oktató és Kutató Labor létrehozásának, valamint a természettudományi
épülete felújításának előkészítését,
db)
műszaki képzésének fejlesztése keretében humánerőforrás és szervezet fejlesztését;
2. az 1. pont d) alpont da) alpontja szerinti beruházások tekintetében a tervezési program, költség- és időkalkuláció,
valamint a beruházási program elkészítésére, a tervpályázat lebonyolítására, településrendezési eszközök
elkészítésére, jóváhagyási terv és engedélyezési dokumentáció készítésére, az engedélyeztetés lefolytatására
és a kivitelezési dokumentáció elkészítésére összesen 750 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás
Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. december 31. napjáig
kell megvalósítani;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. pont
d) alpont da) alpontja szerinti beruházások 2. pont szerinti előkészítési fázisainak finanszírozása érdekében
– a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 750 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére,
a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím
javára, az 1. melléklet szerint, elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. február 28.
4. a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.)
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére
a)
az 1. pont a) alpont aa) alpontja szerinti beruházás vázlattervének, engedélyezési és kivitelezési
dokumentációjának elkészítésére a 2020. évben összesen 140 000 000 forint forrást biztosít azzal, hogy
az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. december 31. napjáig kell megvalósítani,
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b)

5.

6.

7.

8.

9.
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az 1. pont a) alpont ab) alpontja szerinti beruházás vázlattervének, engedélyezési és kivitelezési
dokumentációjának elkészítésére a 2020. évben összesen 175 000 000 forint forrást biztosít, azzal, hogy
az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. december 31. napjáig kell megvalósítani,
c)
az 1. pont a) alpont ac) alpontja szerinti beruházás vázlattervének, engedélyezési és kivitelezési
dokumentációjának elkészítésére a 2020. évben összesen 113 030 000 forint forrást biztosít, azzal, hogy
az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. december 31. napjáig kell megvalósítani,
d)
az 1. pont a) alpont ad) alpontja szerinti beruházás vázlattervének, engedélyezési és kivitelezési
dokumentációjának elkészítésére a 2020. évben összesen 84 000 000 forint forrást biztosít, azzal, hogy
az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. december 31. napjáig kell megvalósítani,
e)
az 1. pont b) alpontja szerinti beruházás vázlattervének, engedélyezési és kivitelezési dokumentációjának
elkészítésére a 2020. évben összesen 30 000 000 forint forrást biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat
legkésőbb 2020. december 31. napjáig kell megvalósítani;
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon
a 4. pont a)–d) alpontja szerinti, összesen 512 030 000 forint forrás 2020. évi rendelkezésre állásáról a 2020. évi
Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok
alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím javára, elszámolási és a fel nem használt rész
tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. január 31.
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. február 28.
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon a 4. pont
e) alpontja szerinti 30 000 000 forint forrás 2020. évi rendelkezésre állásáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás
Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím,
2. Köznevelési intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport javára, elszámolási és a fel nem használt rész
tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. január 31.
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. február 28.
egyetért azzal, hogy
a)
az 1. pont a) alpont aa)–ad) alpontjában meghatározott beruházások 4. pont a)–d) alpontja szerinti
előkészítési feladatait a Debreceni SZC,
b)
az 1. pont d) alpont da) alpontjában meghatározott beruházások 2. pont szerinti előkészítési feladatait
a Debreceni Egyetem,
c)
az 1. pont b) alpontjában meghatározott beruházás 4. pont e) alpontja szerinti előkészítési feladatait
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
valósítja meg;
a beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként
a)
az 1. pont a) alpont aa)–ad) alpontja és az 1. pont d) alpont da) alpontja szerinti beruházások tekintetében
az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
b)
az 1. pont b) alpontja szerinti beruházás tekintetében az emberi erőforrások miniszterét
jelöli ki;
az 1. pont szerinti beruházások megvalósítójaként a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
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10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával
az 1. pont szerinti beruházások megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján
készítsen előterjesztést a Kormány részére a beruházások megvalósításáról, a kivitelezésekhez kapcsolódó
kötelezettségvállalási összegek és a kifizetések ütemezésének, továbbá az innovációért és technológiáért felelős
miniszter és az emberi erőforrások minisztere közreműködésével az üzemeltetési költségek, valamint a létrejövő
vagyonelemek vagyonkezelőire és üzemeltetőire vonatkozó javaslat bemutatásával;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. pont szerinti beruházások megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárásokat követően
11. felhívja
a)
az emberi erőforrások miniszterét, hogy a pénzügyminiszter bevonásával az 1. pont b) alpontjában foglalt
fejlesztés eredményeként megvalósuló gyermek, illetve tanuló létszám növekedés figyelembevételével
2020 szeptemberétől kezdődően gondoskodjon a köznevelési szerződés kötéséhez szükséges forrás
biztosításáról,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
b)
a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pont
c) alpontjához kapcsolódóan a 2020. évben szükséges 76 100 000 forint forrás biztosításáról a 2020. évi
Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 4. Köznevelés speciális feladatainak támogatása jogcímcsoport
javára,
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során
c)
a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon
az 1. pont d) alpont db) alpontjához kapcsolódóan a 2021. évtől a 2024. évig bezárólag szükséges
200 000 000 forint biztosításáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet
javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2021–2024. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Állam- Fejezet Cím Alcím
háztartási szám szám szám
egyedi
azonosító
XV.

26

375739
227942

XVII.

2

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám

4

14

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
K3
Dologi kiadások
a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-750 000 000
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1. melléklet az 1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozathoz

750 000 000
forintban

Állam- Fejezet Cím Alcím
háztartási szám szám szám
egyedi
azonosító

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban
Állam- Fejezet Cím Alcím
háztartási szám szám szám
egyedi
azonosító

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942
14
Egyetemek, főiskolák
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

750 000 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra:
Összesen

I. n.év
750 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
750 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1681/2019. (XII. 5.) Korm. határozata
a mátészalkai ipari parkban innovatív kutatás-fejlesztési technológia megvalósításához szükséges forrás
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a vízkészletek megőrzése és a szennyezett területek hatékony felszámolását elősegítő
technológiák kutatása és fejlesztése alapvető érdek, ezért támogatja az illékony klórozott szénhidrogénszennyezettség hatékony kármentesítési beavatkozását célzó innovatív technológiai eljárás kidolgozásához
szükséges, az egykori Magyar Optikai Művek mátészalkai gyáregységének területén elvégzendő kutatás-fejlesztési
feladatokat;
2. az 1. pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy
– az agrárminiszter, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon
a)
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok
alcím, 15. Környezeti elemek védelme jogcímcsoport javára 798 000 000 forint,
b)
a 2021. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezetében 798 000 000 forint,
c)
a 2022. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezetében 684 000 000 forint
rendelkezésre állásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében a 2020. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
a b) és a c) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1682/2019. (XII. 5.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont
(Mindszentyneum) fejlesztése, a zalaegerszegi „Mindszenty Út” megvalósítása elnevezésű projekthez
szükséges támogatás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 7. pontjára –
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont
(Mindszentyneum) fejlesztése, a zalaegerszegi „Mindszenty Út” megvalósítása elnevezésű projekt (a továbbiakban:
Beruházás) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi
megvalósításával;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás a korábban biztosított költségvetési támogatáson felül további
7 988 270 109 forint összegű költségvetési támogatás biztosításával valósuljon meg az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2019. évben 6 000 000 000 forint,
b)
a 2020. évben 1 988 270 109 forint;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósításához az Önkormányzat támogatási kérelme alapján
a)
a 2. pont a) alpontja szerinti forrás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
b)
a 2. pont b) alpontja szerinti forrás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
az Önkormányzat részére kerüljön biztosításra;
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4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Modern Városok Program Bizottság ez irányú döntését
követően a Beruházás megvalósításának támogatása érdekében kiadott támogatói okiratot a 2. pont szerinti
többletköltségvetési támogatás biztosítása érdekében módosítsa, továbbá a 2019. és 2020. évi többlettámogatást
előlegként folyósítsa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat módosítására azonnal
a 3. pont a) alpontja tekintetében a 2019. évben a támogatói okirat módosítását követően
azonnal
a 3. pont b) alpontja tekintetében a 2020. évben a fedezet rendelkezésére állását követő 30 napon
belül
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatás nyújtása során gondoskodjon
arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1683/2019. (XII. 5.) Korm. határozata
a Zalaegerszeg megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és
a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
beruházási célterületté nyilvánítja a Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási területén fekvő,
az ingatlan-nyilvántartás szerint Zalaegerszeg külterület 0114/1, 0132, 0133/1, 0133/3, 0134/2, 0141 és 0159/15
helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés
véglegessé válását követően kialakított földrészleteket (a továbbiakban együtt: Ingatlanok);
2. felhívja az agrárminisztert, hogy a Nemzeti Földügyi Központ útján gondoskodjon az 1. pontban szereplő Ingatlanok
közül az állami tulajdonban lévő Ingatlanok vagyonkezelési szerződése megszüntetéséről, és ezt követően
– a termőföld más célú hasznosításának ingatlanügyi hatóság által kiadott végleges engedélye, valamint az erdő
művelési ágú földrészletek termelésből történő kivonásának erdészeti hatóság által kiadott végleges engedélye
birtokában, továbbá az Ingatlanok kapcsán esetlegesen fennálló egyéb használati szerződések megszüntetése
esetén, az Ingatlanok megnevezésének beruházási célterületté történő ingatlan-nyilvántartási átvezetése után –
azok átadásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)
részére;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Ingatlanok Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi igénybevételéhez, ezen belül tulajdonszerzéséhez,
illetve a vagyonkezelői vagy használati jog Önkormányzat általi megszerzéséhez szükséges intézkedéseket
az MNV Zrt. útján tegye meg.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti feladatok végrehajtását követő 60 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pontja a következő
i) alponttal egészül ki:
[A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy]
„i) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozattal módosított,
a 2. mellékletben foglalt táblázat 22b. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai
tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása”
(során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)
2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat
3.1.1.
C:3a mezőjében a „3,85” szövegrész helyébe a „4,18” szöveg,
3.1.2.
E:3f mezőjében a „július” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2019. októberben” szöveg,
3.1.3.
E:3h mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
3.1.4.
E:10b mezőjében a „július” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2019. októberben” szöveg,
3.1.5.
E:10d mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
3.1.6.
E:10e mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
3.1.7.
E:10f mezőjében a „2019. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2019. októberben”
szöveg,
3.1.8.
E:18 mezőjében a „július” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1.
C:2b mezőjében a „66,81” szövegrész helyébe az „54,81” szöveg,
3.2.2.
C:12 mezőjében a „26,86” szövegrész helyébe a „38,86” szöveg,
3.2.3.
E:14 mezőjében a „július” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
3.3. 3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1.
C:8 mezőjében a „2,10” szövegrész helyébe a „2,015” szöveg,
3.3.2.
C:11 mezőjében a „2,40” szövegrész helyébe a „2,485” szöveg,
3.3.3.
E:12a mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
3.4. 4. pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében a „2019. július” szövegrész helyébe a „Meghirdetve
2019. októberben” szöveg,
3.5. 5. pontjában foglalt táblázat
3.5.1.
C:6a mezőjében a „15,963” szövegrész helyébe a „16,463” szöveg,
3.5.2.
C:10 mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „24,63” szöveg,
3.5.3.
E:10a mezőjében a „2019. július” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2019. szeptemberben” szöveg,
3.5.4.
C:16a mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,056” szöveg,
3.5.5.
C:21 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,
3.5.6.
D:22 mezőjében a „standard” szövegrész helyébe a „kiemelt” szöveg,
3.5.7.
E:22 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
3.6. 6. pontjában foglalt táblázat
3.6.1.
C:4 mezőjében a „4,93” szövegrész helyébe az „5,67” szöveg,
3.6.2.
C:7 mezőjében a „18,04” szövegrész helyébe a „12,64” szöveg,
3.6.3.
A:7d mezőjében a „GINOP-6.1.9-19” szövegrész helyébe a „GINOP-6.1.9-20” szöveg,
3.6.4.
E:7d mezőjében a „2019.” szövegrész helyébe a „2020.” szöveg,
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3.7.
3.8.

3.6.5.
C:7e mezőjében a „7,11” szövegrész helyébe a „9,941” szöveg,
3.6.6.
E:7e mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2019. októberben” szöveg,
3.6.7.
E:12 mezőjében a „2019. július” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2019. szeptemberben” szöveg,
7. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „10,43” szövegrész helyébe a „10,548” szöveg,
8. pontjában foglalt táblázat
3.8.1.
E:5a mezőjében a „66,81” szövegrész helyébe az „54,81” szöveg,
3.8.2.
E:8 mezőjében a „28,10” szövegrész helyébe a „28,015” szöveg,
3.8.3.
C:9 mezőjében a „77,00” szövegrész helyébe a „71,14” szöveg,
3.8.4.
C:12 mezőjében a „75,00” szövegrész helyébe a „68,03” szöveg,
3.8.5.
C:13 mezőjében a „40,00” szövegrész helyébe a „34,15” szöveg,
3.8.6.
C:13a mezőjében a „79,63” szövegrész helyébe a „98,31” szöveg

lép.
4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
4.1. D:2a mezőjében a „3,85” szövegrész helyébe a „4,18” szöveg,
4.2. A:2e mezőjében a „GINOP-1.1.9-19” szövegrész helyébe a „GINOP-1.1.9-VEKOP-19” szöveg,
4.3. D:2e mezőjében az „1,10” szövegrész helyébe az „1,10 (ebből VEKOP: 0,33)” szöveg,
4.4. C:2f mezőjében a „SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (Foundation for Small Enterprise Economic
Development)” szövegrész helyébe a „Budapest Institute of Banking Zártkörűen Működő Részvénytársaság”
szöveg,
4.5. D:9 mezőjében a „2,40” szövegrész helyébe a „2,485” szöveg,
4.6. D:18 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,056” szöveg,
4.7. C:22b mezőjében a „Győri Műszaki Szakképzési Centrum” szövegrész helyébe a „Győri Szakképzési Centrum”
szöveg, a „Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum” helyébe a „Vas Megyei Szakképzési Centrum” szöveg,
4.8. D:22b mezőjében a „7,11” szövegrész helyébe a „9,941” szöveg,
4.9. E:25a mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
4.10. D:27 mezőjében a „10,43” szövegrész helyébe a „10,548” szöveg
lép.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozathoz
1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3g. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

3g.

Felhívás
azonosító jele

GINOP-1.1.9VEKOP-19

B
Felhívás neve

Versenyképes vállalkozói attitűd
fejlesztése, a lehetőség-orientált
vállalkozások arányának növelése

C

D

E

Felhívás

Felhívás

Felhívás

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje]

1,10 (ebből
VEKOP: 0,33)

kiemelt

2019. október

2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:
[A
1.

5.

Felhívás
azonosító jele

GINOP-3.1.5-19

B
Felhívás neve

Szuperszámítástechnikai
szolgáltatások kialakítása
a hazai IKT vállalkozásoknak

C

D

E

Felhívás

Felhívás

Felhívás

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje]

5,00

kiemelt

2019. december

3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 23. és 24. sorral egészül
ki:
[A
1.

Felhívás
azonosító jele

B
Felhívás neve

C

D

E

Felhívás

Felhívás

Felhívás

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje]

23. GINOP-5.3.14-19

Új megoldások a munkába járás
megkönnyítése érdekében

2,00

standard

2019. december

24. GINOP-5.3.15-19

Munkavállalók egészségügyi
szűrésének támogatása

10,00

kiemelt

2019. december

4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő 13. és 14. sorral egészül
ki:
[A
1.

Felhívás
azonosító jele

B

C

D

E

Felhívás

Felhívás

Felhívás

Felhívás neve

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje]

13.

GINOP-6.2.6-19

Ágazati képzőközpontok, okos
struktúrák és képzőhely alternatívák

3,261

kiemelt

2019. december

14.

GINOP-6.2.7-20

Ágazati képzőközpontok
infrastrukturális és szakmai felkészítése
az új szakképzési struktúrára

1,40

standard

2020. január
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2. melléklet az 1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozathoz
1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:
[A

B

C

D
Projekt

1.

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

indikatív
támogatási
kerete (Mrd Ft)

6a.

GINOP-3.1.5-19

Szuperszámítástechnikai
szolgáltatások
kialakítása a hazai
IKT vállalkozásoknak

KIFÜ – Kormányzati
Informatikai Fejlesztési
Ügynökség

5,00

E

F

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

2020

A felhívás célja
az infokommunikációs
vállalati és felsőoktatási
szféra számára olyan
számítási kapacitás
és szolgáltatások
rendelkezésre bocsátása
állami oldalról, amelyek
kedvező konstrukció
keretében lehetőséget
biztosítanak informatikai
kis- és középvállalkozások
(KKV) számára olyan
számítási műveletek
elvégzésére, amelyek
idő- és költséghatékonyan
generálnak eredményt
és megtérülést. A kiemelt
projekt révén megvalósul
a magyar IKT vállalkozások
támogatása értéknövelő,
szuper-számítástechnikai
szolgáltatások és
az infrastruktúrához való
hozzáférés segítségével
annak érdekében, hogy
azok digitális termékeinek
és megoldásainak
fejlesztése javuljon,
külpiacra lépési esélyük
növekedjen.
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2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 18c. és 18d. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

Projekt
1.

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

indikatív
támogatási

Projekt
benyújtásának

kerete (Mrd Ft)

18c. GINOP-5.3.13-19

18d. GINOP-5.3.15-19

Kisgyermeket
nevelő szülők
képzése, ösztöndíja
és elhelyezkedésük
segítése

Munkavállalók
egészségügyi
szűrésének
támogatása

Magyar Államkincstár
(konzorciumvezető),
KINCSINFO Kincstári
Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság, Országos
Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő
(konzorciumvezető),
Pénzügyminisztérium

F

3,00

10,00

Szakmai elvárások]

várható ideje

2020

A felhívás célja
a kisgyermeket nevelő
szülők képzésben való
részvételének elősegítése,
foglalkoztathatóságuk
javítása, munkába való
visszatérésük támogatása,
a munkaerő-tartalék
aktiválása.

2020

A felhívás célja
olyan egészségügyi
szűrővizsgálatok
biztosítása, amelyek
alkalmasak
a munkavállalók egészségi
állapotának javítására,
egészségben tartására,
és az egészségtudatos
életvitel kialakítására.

3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:22a mezője helyébe a következő mező lép:
(A

C

1.

Felhívás azonosító jele

Támogatást igénylő neve)

(22a.)

(GINOP-6.1.9-18)

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető),
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:25 mezője helyébe a következő mező lép:
(A

C

1.

Felhívás azonosító jele

Támogatást igénylő neve)

(25.)

(GINOP-6.2.4VEKOP-16)

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető),
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
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5. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 25b. sorral egészül ki:
[A

B

C

D
Projekt

1.

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

indikatív
támogatási
kerete (Mrd Ft)

25b.

GINOP-6.2.6-19

Ágazati
képzőközpontok,
okos struktúrák
és képzőhely
alternatívák

IKK Innovatív
Képzéstámogató
Központ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

3,261

E

F

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

2020

A felhívás fő célja,
hogy növekedjen
a vállalkozások,
elsősorban a mikro-,
kis- és középvállalatok
hajlandósága a térségbeli
szakképzési centrumokkal
és felsőoktatási
intézményekkel történő
klaszterek létrehozására,
melyben közösen
az innováció és
a digitális transzformáció,
az okos megoldások
elterjedésével járó,
magas hozzáadott-értékű
tevékenységeket
tudnak megvalósítani
a Szakképzés 4.0
Stratégiában szereplő
szakmai tartalmak
felhasználásával.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

