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Kormányrendeletek

A Kormány 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával, továbbá a hallgatói hitelrendszerrel
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában,
a 4. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,
a 6–7., a 10., a 12–14. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
27. pontjában,
a 9. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 11. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. §
b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó
nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet
2. §		
Hatályát veszti a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet
a)
2. § 11. pont c) alpontja,
b)
13/A. alcíme,
c)
34/F. §-a.

3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosítása
3. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R1.) 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében, 23. § (3) és (6) bekezdésében,
32. § (2) bekezdésében, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. §-ában, 38. § (7) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében,
58. § (5) bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (2), (6) és (7) bekezdésében, 83. §
(2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 93. §-ában a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak
ellátására.”
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(2) Az R1. 38/A. § (2) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalok” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei
kormányhivatalok” szöveg lép.

4. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 33. alcíme a következő 46/J. §-sal egészül ki:
„46/J. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.10.)
megállapított 9. mellékletét a Mód. Kr.10. hatálybalépésekor folyamatban levő településfejlesztési koncepció,
integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi
rendelet készítése és módosítása során is alkalmazni kell.”
(2) Az R2. 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló
374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § (1) A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az Fkbt. 12/H. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján
az Fkbt. 9/C. § (3) bekezdése szerint kifogással lehet élni.
(2) A kormányhivatal a sorsolási jegyzőkönyvben foglaltakra alapozva hozza meg döntését, szükség esetén
meghallgathatja a kifogás előterjesztőjét, a sorsolási bizottság tagjait, valamint más érintettet is. A meghallgatásról
jegyzőkönyvet kell készíteni.
(3) A kifogást 15 napon belül kell elbírálni. A kormányhivatal a kifogás elutasításával a sorsolás eredményét
helybenhagyhatja, vagy azt megsemmisíti és ezzel egyidejűleg új sorsolás lefolytatására utasítja a sorsolási
bizottságot.”

6. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 2. §-sal egészül ki:
„2. § A Kormány az 1. melléklet 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest
Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.”
(2) Az R3. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
2. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv
keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
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(A Kormány)
„a) a 2. melléklet 21. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát”
(jelöli ki.)
(2) Az R4. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított
2. § (1) bekezdés a) pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
módosítása
8. §

(1) A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) a következő
3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az 1. § szerinti beruházásban a használatbavételi engedélyt épületenként is meg lehet kérni, feltéve, hogy
az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A beruházásnak az adott épület rendeltetésszerű
és biztonságos használatához közvetlenül nem szükséges elemei építési engedélynek való megfelelőségét
az építésügyi hatóság a beruházás utolsó épületének használatbavételi engedélyezési eljárása során vizsgálja.”
(2) Az R5. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
3/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § (1) Az Ávtv. 21. § (1)–(3), (7) és (8) bekezdésében, 22. és 23. §-ában, 39. §-ában foglaltak tekintetében
– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – állategészségügyi hatóságként a természetvédelmi hatáskörben eljáró
megyei kormányhivatal jár el.
(2) Az Ávtv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott különösen veszélyes állatfaj országba történő behozatalának
és országból történő kivitelének, a 21. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott közepesen veszélyes állatfaj,
illetve elővigyázatosságot igénylő állatfaj országba történő behozatalának engedélyezése, valamint a 40. §
(5) bekezdésében foglaltak tekintetében állategészségügyi hatóságként a természetvédelmi hatáskörben eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal jár el.
(3) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében
állategészségügyi hatóságként a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal jár el.”

10. A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása
10. §

(1) A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Kormány az 1. melléklet 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát jelöli ki.”
(2) Az R6. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
2. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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11. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 6/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/C. § A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a Kormány az 1. melléklet 1., 2. és
22. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.”
(2) Az R7. a következő 37. §-sal egészül ki:
„37. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr29.) módosított
6/C. §-át a Módr29. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

13. A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges
létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló
64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés
kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok
megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 3. §-a a következő (1) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) A Kormány az 1. melléklet 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát jelöli ki.”
(2) Az R8. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
3. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

14. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása
14. §

(1) A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. §-a a következő
(1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Kormány az 1. melléklet 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát jelöli ki.”
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(2) Az R9. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
2. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A tanácsi rendelet B. mellékletében felsorolt fajok közül:
Tudományos név

Magyar név

ARTIODACTYLA
Ammotragus lervia

Párosujjú patások
Sörényes juh

ANSERIFORMES

Lúdalakúak

Coscoroba coscoroba

Koszkoróbahattyú

Cygnus melanocoryphus

Feketenyakú hattyú

Dendrocygna arborea

Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)

Sarkidiornis melanotos

Bütykös fényréce

GALLIFORMES

Tyúkalakúak

Argusianus argus

Argosz-páva

Gallus sonneratii

Gyöngyös bankivatyúk

Syrmaticus reevesi

Királyfácán

Lophura haitiensis

Annami fácán

Pavo muticus

Zöld páva

Polyplectron bicalcaratum

Szürke pávafácán

Polyplectron germaini

Barna pávafácán

Polyplectron malacense

Maláj pávafácán

Polyplectron schleiermacheri

Borneói pávafácán

PSITTACIFORMES

Papagájalakúak

Agapornis canus

Szürkefejű törpepapagáj

Agapornis fischeri

Barackfejű törpepapagáj

Agapornis personatus

Feketefejű törpepapagáj

Alisterus scapularis

Ausztrál királypapagáj

Aprosmictus erythropterus

Vörösszárnyú papagáj

Aratinga spp.

Az Aratinga nem fajai
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Barnardius spp.

A Barnardius nem fajai

Bolborhynchus spp.

A Bolborhynchus nem fajai

Brotogeris spp.

A Brotogeris nem fajai

Cyanoliseus patagonus

Sziklapapagáj

Cyanoramphus auriceps auriceps

Aranyhomlokú kecskepapagáj törzsalakja

Eolophus roseicapillus

Rózsás kakadu

Forpus spp.

Verébpapagájfajok

Lathamus discolor

Fecskepapagáj

Myopsitta monachus

Barátpapagáj

Nandayus nenday

Kucsmás papagáj (Nanday-papagáj)

Neophema spp.

A Neophema nem fajai

Neopsephotus bourkii

Alkonypapagáj (Bourk-papagáj)

Pionites spp.

A Pionites nem fajai

Pionus spp.

A Pionus nem fajai

Platycercus spp.

A Platycercus nem fajai (rozellák)

Poicephalus senegalus

Szenegáli papagáj

Polytelis spp.

A Polytelis nem fajai

Psephotus spp.

A Psephotus nem fajai

Psittacula alexandri

Szakállas papagáj

Psittacula cyanocephala

Szilvafejű papagáj

Psittacula derbiana

Fenyőpapagáj (Kína-papagáj)

Psittacula eupatria

Nagy sándorpapagáj

Purpureicephalus spurius

Vörössapkás papagáj

Pyrrhura spp.

A Pyrrhura nem fajai

Trichoglossus haematodus

Szivárványos lóri

PASSERIFORMES

Verébalakúak

Carduelis yarrellii

Aranyarcú csíz

Garrulax canorus

Énekes álszajkó

Gracula religiosa

Beó

Leiothrix argentauris

Ezüstfülű napmadár (Ezüstfülű fülemüle)

Leiothrix lutea

Piroscsőrű napmadár (Kínai fülemüle)

Padda oryzivora

Rizspinty

Paroaria capitata

Vöröslábú kardinálispinty

Paroaria coronata

Szürke kardinálispinty

Poephila cincta cincta

Szakállas amandina törzsalakja”
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2. melléklet a 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
9. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép:
(A
1.
2.

17.

B

C

Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal

EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET

ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRE

nyilvántartott műemléki
érték, műemlék, műemléki
terület, nyilvántartott
régészeti örökség
vagy védetté nyilvánított
és műemléki érték,
régészeti lelőhely és
világörökségi és
világörökségi várományos régészeti védőövezet,
világörökségi terület
terület védelme
és világörökségi
várományos terület

D
kézikönyv, településképi rendelet
TELEPÜLÉSKÉPI
ADATSZOLGÁLTATÁS)

nyilvántartott műemléki
érték, műemlék, műemléki
terület, nyilvántartott
vagy védetté nyilvánított
régészeti lelőhely és
régészeti védőövezet,
világörökségi terület
és világörökségi várományos
terület

2. Hatályát veszti a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 16. sora.

3. melléklet a 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 3. melléklete a következő 41. ponttal egészül ki:
(Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások)
„41. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti beruházás.”

A Kormány 197/2020. (V. 12.) Korm. rendelete
a Steindl Imre Programmal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdés a)–c) és e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével,
a 2. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6., 17. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 106. szám

2521

1. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a a következő
10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. felújítás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti olyan
felújítás, amely új anyag beépítésével vagy felhasználásával jár;”
2. §		
Az R1. 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az egyszerűsített építéstörténeti tudományos dokumentáció tartalmát a 3. melléklet határozza meg.
Az egyszerűsített építéstörténeti tudományos dokumentáció – a 30. § (2) bekezdése szerinti településkép-védelmi
konzultáción meghatározott és kizárólag az adott építési tevékenységgel összefüggésben lévő tartalommal –
építményrészre, berendezésre is kidolgozható. Az egyszerűsített építéstörténeti tudományos dokumentációt
okleveles építészmérnök vagy okleveles művészettörténész készíti. A (7) vagy (8) bekezdés szerinti építési
tevékenység során a már elkészült egyszerűsített építéstörténeti tudományos dokumentáció felhasználható,
az adott feladat tekintetében kiegészíthető.”
3. §		
Az R1. 11. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Üzletportál üvegfelületének átlátszóságát – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – fenn kell tartani.
Üvegfelületként homokfúvott vagy matt, illetve egyéb okból nem átlátszó üveg nem alkalmazható, üvegfelület
nem átlátszó anyaggal, így különösen fóliával, papírral, műanyaggal, festéssel vagy más dekorációs felülettel nem
takarható, kivéve, ha ahhoz a KNEB közhasznú tevékenység bemutatása érdekében – a meghatározott módon
történő elhelyezéshez – határozott időtartamra nyilatkozatában hozzájárul.”
4. §		
Az R1. 19. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti beruházás keretében]
„d) a Budapest V. kerület belterület 24881, 24890, 24891, 24892/1, 24893, 24898, 24899, 24971/2, 24715, 24725,
24747/1 helyrajzi számú telek, valamint ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé
válását követően kialakított földrészletek tekintetében mélygarázs és egyéb közlekedési célú építmény, a hozzá
tartozó kiszolgáló rendeltetések elhelyezését biztosító építményrészekkel, épületgépészeti célú építmény,
közműellátás építménye, továbbá köztéri szobor és műalkotás helyezhető el;”
5. §

(1) Az R1. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közműellátási hálózat létesítményei és szerelvényei épületben vagy közterületen – az (1a) bekezdésben foglalt
kivétellel – terepszint alatt helyezhetők el.”
(2) Az R1. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Közműellátási hálózat létesítményei és szerelvényei közterületen, terepszint felett a KNEB által előzetesen
meghatározott módon és időtartamra helyezhetők el. A terepszint feletti elhelyezést a KNEB részére be kell
jelenteni.”

6. §		
Az R1. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai konzultáció az egyedi településképi követelményekre, a kézikönyvben
meghatározott településképi követelményekre, ajánlásokra, az ott meghatározott érvényesítési módokra,
a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó követelményekre, továbbá az építményrészre, berendezésre kidolgozott
egyszerűsített építéstörténeti tudományos dokumentáció tartalmára terjedhet ki.”
7. §		
Az R1. 31. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A KNEB szakmai konzultációt biztosít)
„e) az egyszerűsített építéstörténeti tudományos dokumentáció tartalmának meghatározása”
(esetében.)
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8. §		
Az R1. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatóság településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytat le
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű
bejelentéshez kötött építési tevékenységnek nem minősülő azon építési tevékenységek tekintetében, amelyek
megkezdése a 37. § a) pontjának hatálya alá tartozik, és
b) az építmények rendeltetésének megváltoztatása esetében, ha a rendeltetésmódosítás a 37. § b) pontjának
hatálya alá tartozik, de nem tartozik az Étv. 57/F. §-ának hatálya alá.”
9. §		
Az R1. 43. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A támogatás vissza nem térítendő formában, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter irányítása alá
tartozó fejezetben szereplő előirányzat terhére nyújtható.
(2) A támogatásokkal összefüggő, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/B. § (3) bekezdése szerinti
feladatok tekintetében a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által kijelölt kezelő szervként a Lechner
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kezelő)
kerül kijelölésre. A támogatási kérelmet javaslatával együtt a Kezelő a 44. § (3) bekezdésében meghatározott
döntéshozó részére felterjeszti.
(3) A Kezelő a (2) bekezdésben rögzített feladatait a kulturális örökség védelméért felelős miniszter irányítása
alá tartozó fejezetben szereplő kulturális örökségvédelmi célú előirányzat terhére látja el, azzal, hogy a Kezelő
(2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátására az (1) bekezdés szerinti előirányzat mértékének legfeljebb
5%-a használható fel.”
10. §		
Az R1. 19. alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § A kijelölt beruházás-lebonyolító a 42. § (2) bekezdés a) pontjában rögzített feladatait a 43. §
(1) bekezdésében meghatározott előirányzat terhére látja el, azzal, hogy a kijelölt beruházás-lebonyolító ezen
feladatainak ellátására a 43. § (1) bekezdés szerinti előirányzat legfeljebb 5%-a használható fel a Kezelő útján kötött
támogatási szerződés alapján.”
11. §

(1) Az R1. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás összegének folyósítása a megkötött hitelszerződés egy eredeti példányának a kölcsönt nyújtó
hitelintézet által, teljességi nyilatkozatával együtt, a Kezelő felé történt közvetlen benyújtását követően történik.
A Kezelő a támogatás összegét a kijelölt beruházás lebonyolító elkülönített alszámlájára utalja.”
(2) Az R1. 47. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Kezelő a támogatás összegét a kijelölt beruházás-lebonyolító alszámlájára utalja abban az esetben is, ha
az ingatlan tulajdonosa a beruházáshoz a 48. § szerinti beruházási kölcsönt nem vesz igénybe.”

12. §

(1) Az R1. 48. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás mértéke a hitelintézettel megkötendő szerződés szerint a kedvezményezett által fizetendő)
„b) a (6) bekezdés szerinti kedvezményezett esetében a tőketörlesztés 100%-a, társasház által adósként fizetendő
tőketörlesztés esetében annak a (9) bekezdés szerint számítható része.”
(2) Az R1. 48. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatást a kölcsönszerződésben meghatározott adósságszolgálat
ütemében folyósítja a Kezelő. A Kezelő a tőketörlesztésre eső támogatás folyósítása előtt ellenőrzi a (6) bekezdésben
foglaltak fennállását.”
(3) Az R1. 48. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti kedvezményezett a tőketörlesztés futamidejének, a tőke törlesztésének
lezárulta előtt a (6) bekezdés c) pontja szerinti lakástulajdont elidegeníti, úgy a kedvezményezett nem jogosult
az (5) bekezdés b) pontja szerinti támogatásnak a lakástulajdon elidegenítésének (7) bekezdés szerinti ellenőrzését
követően, a tőketörlesztés futamidejének lejártáig esedékes részére. A támogatás a beruházási kölcsön önkéntes
előtörlesztése esetén a futamidőből hátralévő időszakra nem vehető igénybe.”

13. §

(1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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14. §		
Az R1.
a)
14. § (4) bekezdésében a „fényfelirat” szövegrész helyébe a „fényfelirat, világító cégjelzés vagy üzletjelzés”
szöveg,
b)
20. § (1) bekezdésében a „24891” szövegrész helyébe a „24891, 24892/1” szöveg,
c)
25. § (5) bekezdésében a „vendéglátási rendeltetéshez kapcsolódóan” szövegrész helyébe a „vendéglátási
rendeltetéshez, épülethez kapcsolódóan” szöveg,
d)
26. § (1) bekezdés b) pontjában a „24892” szövegrész helyébe a „24892/1, 24892/2” szöveg,
e)
33. § (13) bekezdésében és 35. § (3) bekezdésében a „döntését közli” szövegrész helyébe a „döntését 5 napon
belül, a döntés elektronikus formában történő megküldésével közli” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
31. § c) pontjában a „valamint” szövegrész,
b)
45. § (2), (4) és (6) bekezdése,
c)
48. § (2) bekezdés b) pontjában a „legfeljebb” szövegrész,
d)
2. mellékletében foglalt táblázat 11. sora.

2. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása
16. §

(1) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási
területén lévő, belterület 24666 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.) (Akadémia utca), 24694 (Zoltán utca), 24696,
24697, 24708 (Garibaldi utca), 24710/2, 24710/4, 24711, 24712, 24713 (Nádor utca), 24715 (Zoltán utca), 24718, 24719
(Vécsey utca), 24725 (Honvéd utca), 24834/1 (Vértanúk tere), 24834/2 (Báthory utca), 24859 (Kálmán Imre utca), 24876
(Szemere utca), 24881, 24890, 24891, 24892 (Alkotmány utca), 24893 (Kossuth Lajos tér), 24894 (Országház), 24897/1
(idősebb Antall József rakpart), 24897/2, 24898, 24899, 24914 (Szalay utca), 24917, 24956/2, 24965/2 (Falk Miksa utca),
24957, 24971/2 (Honvéd utca), 24973/2 (Szemere utca), 24986, 24987, 24988, 24989/2 (Balassi Bálint utca), 25007,
25122/4, 25122/6, 24747/1 (Szabadság tér) hrsz.-ú ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások
befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket,
amelyek a Budapest V. kerület]
„i) az Alkotmány utca 5. szám (24888 hrsz.-ú ingatlan) alatti irodaház rekonstrukciója”
[beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.]
(2) Az R2. 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „24881” szövegrész helyébe a „24881, 24888” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 197/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 54. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[A
1.

54.

Természetbeni cím
(Budapest V. kerület)

Alkotmány utca

B

C
Ingatlanrész

Helyrajzi szám

esetén annak
lehatárolása

24892/2

teljes
közterület

D
Ingatlanrész esetén lehatárolást
egyértelműsítő koordináta

E
Védelmi szint a 6. § alapján:
egyedi védelem (V),
utcaképi védelem (UV)]

(240 418,30 650 541,98
N 47° 30’ 27,703’’
E 19° 03’ 16,711’’);
(240 409,16 650 552,21
N 47° 30’ 27,407’’
E 19° 03’ 12,200’’);
(240 448,43 650 553,22
N 47° 30’ 28,678’’
E 19° 03’ 17,248’’)
(240391,05 650166,63
N 47° 30’ 26,822’’
E 19° 02’ 58,774’’);
(240363,58 650170,57
N 47° 30’ 25,932’’
E 19° 02’ 58,962’’)

2. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 97. sorral egészül ki:
[A
1.

Természetbeni cím
(Budapest V. kerület)

Szabadság tér 17. /
Nádor utca 25–27. /
97.
Széchenyi utca 18. /
Zoltán utca 17.

B

C
Ingatlanrész

Helyrajzi szám

esetén annak
lehatárolása

24714

teljes épület

D
Ingatlanrész esetén lehatárolást
egyértelműsítő koordináta

E
Védelmi szint a 6. § alapján:
egyedi védelem (V),
utcaképi védelem (UV)]
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2. melléklet a 197/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[A

B

C

D

1.

érintett telek
2.

(Budapest

legkisebb

legnagyobb

V. kerület,

kialakítható

kialakítható

helyrajzi

területe

területe

szám)

3.

16.

E

F

G

H

I

az építési telek

24892/1

beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

J

K

az építmény-

az építmény-

az épület

terepszint alatti

szintterületi

beépítettség

mutató

a zöldfelület

épület

utcai

magasság

magasság

megengedett

megengedett

legkisebb

legmagasabb

párkány-

megengedett

megengedett

legnagyobb

legnagyobb

mértéke

pontja

magasság

legkisebb

legnagyobb

mértéke

mértéke

mértéke

mértéke

(m2)

(m)

(%)

(%)

(m2/m2)

(%)

(m)

(m)

(m)

(m)]

¤

¤

2

100

¤

¤

¤

¤

0

1

H

I

J

K

az építmény-

az építmény-

2. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő sor lép:
[A

B

C

D

1.

érintett telek
2.

(Budapest

legkisebb

legnagyobb

V. kerület,

kialakítható

kialakítható

helyrajzi

területe

területe

szám)

3.

24.

E

F

G

az építési telek

24892/2

beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

az épület

terepszint alatti

szintterületi

beépítettség

mutató

a zöldfelület

épület

utcai

magasság

magasság

megengedett

megengedett

legkisebb

legmagasabb

párkány-

megengedett

megengedett

legnagyobb

legnagyobb

mértéke

pontja

magasság

legkisebb

legnagyobb

mértéke

mértéke

mértéke

mértéke

(m2)

(m)

(%)

(%)

(m2/m2)

(%)

(m)

(m)

(m)

(m)]

¤

¤

2

100

¤

¤

¤

¤

0

1

A Kormány 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelete
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági
tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) pont df ) és dg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NBSZ Kr.) 40/E. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Mód. Kr. 3.) hatálybalépésekor üzemelő nukleáris létesítmény engedélyese a Mód. Kr. 3. hatálybalépését követő
harmadik hónap első napjáig a (2) és (3) bekezdésben meghatározott jelentést nyújt be a nukleáris biztonsági
hatóságnak.”
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2. §		
Az NBSZ Kr.
1.
1. melléklete az 1. melléklet,
2.
3. melléklete a 2. melléklet,
3.
3/A. melléklete a 3. melléklet,
4.
4. melléklete a 4. melléklet,
5.
5. melléklete az 5. melléklet,
6.
6. melléklete a 6. melléklet,
7.
7. melléklete a 7. melléklet,
8.
9. melléklete a 8. melléklet,
9.
10. melléklete a 9. melléklet
szerint módosul.
3. §		
Az NBSZ Kr.
a)
3. § (3) bekezdésében az „A Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban” szövegrész helyébe az „Az e rendeletben”
szöveg,
b)
21/E. § (3) bekezdésében a „12. § (8) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „12/B. § (1) bekezdés b) pontja”
szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti az NBSZ Kr.
a)
21/E. § (4) bekezdés a) pontjában a „ , de” szövegrész,
b)
21/E. § (4) bekezdés b) pontja,
c)
21/E. § (5) bekezdése.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.
7. §		
Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló
2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ Kr. 1. melléklete az 1.2.3.0100. pontot követően a következő 1.2.3.0105. és 1.2.3.0106. ponttal egészül ki:
„1.2.3.0105. Az 1.2.3.0100. pont a) alpontjának rendelkezéseitől eltérően az Előzetes Biztonsági Jelentésben
meghatározott, a nukleáris biztonsági hatósággal előzetesen egyeztetett tartalommal, az 1.2.3.0106. pontban
meghatározott építési engedélyköteles terület-előkészítési tevékenységekre a létesítési engedély iránti kérelem
benyújtását követően, a létesítési engedély véglegessé válását megelőzően építési engedély iránti kérelem
nyújtható be, azonban az ebből eredő minden kockázat – a terület létesítésre alkalmassága – az engedélyest terheli.
A terület-előkészítési feladatokra vonatkozó építési engedély iránti kérelmet a létesítési engedély iránti kérelem
benyújtását követően legkorábban három hónappal lehet benyújtani.
1.2.3.0106. Az 1.2.3.0105. pont szerinti építési engedély kizárólag az alábbi terület-előkészítési tevékenységekre
kérhető:
a) talajszilárdítás,
b) munkatér lehatárolásához szükséges vízkizárást célzó munkálatok, így különösen résfalazás, valamint
c) a b) alpont szerinti munkálatokkal lehatárolt munkatérből történő talajkiemelés.”
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2. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.2.3.0130. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.3.0130. Az 1.2.3.0110. pont b) alpontja szerinti építési engedélyt a nukleáris biztonsági hatóság a létesítési
engedély kiadása előtt nem adhatja ki.”
3. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.2.3.0260. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.3.0260. A létesítési engedély iránti kérelemhez műszaki megalapozást kell mellékelni, vagy a műszaki
megalapozást az Előzetes Biztonsági Jelentésben kell bemutatni. A műszaki megalapozásnak meg kell felelnie
legalább a 9. melléklet 9.3.3.0500. pontjában a műszaki tervvel szemben megfogalmazott követelményeknek.
Ezenfelül be kell nyújtani a 9. melléklet 9.3.1.0600. pont c) alpontja szerinti létesítménymodellt.”
4. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.2.8.1100. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell)
„i) a nukleáris létesítmény esetlegesen választott halasztott leszerelésének tényéről és annak jellemzőiről szóló
tájékoztatást.”
5. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.5.1.0100. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.5.1.0100. Az építmények, építményszerkezetek listáját, feltüntetve a rendeltetést is, a tervező határozza meg, és
a rendeltetés alapján javaslatot tesz a sajátos építményi besorolásra. A listát az engedélyes szerepelteti a nukleáris
létesítmény életciklus szerinti Biztonsági Jelentésében. A listát a nukleáris biztonsági hatóság először a létesítési
engedélyben fogadja el.”
6. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.5.1.0200. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.5.1.0200. Az építményekre, építményszerkezetekre – a 10. melléklet 52. pont i) alpontjában meghatározott
építményszerkezeteket kivéve, valamint az 1.5.1.0300., 1.5.1.0350., 1.5.1.0370., 1.5.1.1400. és 1.5.1.1500. pontok
függvényében – az 1.5.2. és 1.5.3. pont szerinti hatósági engedély szükséges:
a) ha az építési tevékenység folyamata vagy eredménye hatással van a nukleáris biztonságra,
b) az építmény, építményszerkezet építése, telepítése, továbbépítése, átalakítása, áthelyezése esetén, valamint
c) az építmény le- vagy elbontása esetén.”
7. Az NBSZ Kr. 1. melléklete az 1.5.1.0200. pontot követően a következő 1.5.1.0205. és 1.5.1.0210. ponttal egészül ki:
„1.5.1.0205. Az 1.5.1.0200. pontban szereplő tevékenységek végzése során OAH e-építési naplót (a továbbiakban:
OAH e-napló) kell vezetni.
1.5.1.0210. Az építményekre, építményszerkezetekre, felvonókra vonatkozó hatósági engedély iránti kérelmeket
az OAH által üzemeltetett Atomenergia hatósági eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren (ATDR)
keresztül, elektronikus formában kell benyújtani.”
8. Az NBSZ Kr. 1. melléklete a következő 1.5.1.0290. ponttal egészül ki:
„1.5.1.0290. A nukleáris biztonsági hatóság új építmény építése vagy meglévő építmény elbontása esetén
az engedélyes kérelmére az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény
szerinti átvezetéséhez helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki.”
9. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.5.1.0300. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.5.1.0300. Ha üzembe helyezés alatt álló vagy üzemelő nukleáris létesítménynél az 1.5.1.0100. pont szerinti listán
szereplő,
a) a radioaktív anyagok környezetbe jutását megakadályozó,
b) a sugárterhelés csökkentésére szolgáló,
c) a biztonsági funkciók megvalósulásához közvetlenül szükséges,
d) a nukleáris biztonság szempontjából fontos gépészeti, villamos- és irányítástechnikai rendszereket és
rendszerelemeket tartalmazó,
e) a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre közvetlen hatást gyakorolni képes,
f ) a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló fizikai védelmében szerepet játszó vagy
g) a telephelyi nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység végrehajtását közvetlenül kiszolgáló
építményeken, építményszerkezeteken átalakítást végeznek, akkor az építési engedélyezési eljárási
követelményeken túl az 1.4. pont, továbbá a 4. melléklet 4.8. pontja, az 5. melléklet 5.3.13. pontja és a 6. melléklet
6.3.9. pontja szerinti, az adott nukleáris létesítményre vonatkozó követelményeket is alkalmazni szükséges.”
10. Az NBSZ Kr. 1. melléklete az 1.5.1.0300. pontot követően a következő 1.5.1.0350–1.5.1.0390. ponttal egészül ki:
„1.5.1.0350. Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető tevékenységek:
a) az 1.5.1.0200. pont szerinti hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,
b) az az építési tevékenység – ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet –, amely esetében
ba) az előregyártott tartószerkezet támaszköze 5,4 méter, vagy azt meghaladja,
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bb) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres fal- vagy
oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
bc) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince
padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van, és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2,
bd) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,
be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter, vagy azt meghaladja, úgy, hogy a koszorú nem
számít megtámasztásnak,
bf ) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül, és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel kell számolni,
bg) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya az MSZ EN 1991 1 1 szabvány szerint nem
„A” besorolású,
bh) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak,
c) az építmény bontása, ha
ca) az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága
az 5,0 métert, vagy
cb) a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert.
1.5.1.0355. Az 1.5.1.0350. pont szerinti tevékenység során OAH e-naplót kell vezetni, és a munkaterület visszaadása
után 5 napon belül az OAH e-naplót le kell zárni.
1.5.1.0360. Az 1.5.1.0355. pont szerinti OAH e-naplóba – a naplóvezetésre vonatkozó szabályokban rögzítetteken
kívül – az alábbiakat is fel kell tölteni:
a) az engedélyesnek a bejelentés tárgyát képező tevékenységek felügyeletére vonatkozó tervét,
b) ha a végezni kívánt tevékenység hatásterülete más nukleáris létesítmény biztonsági övezetével átfedésben van,
egy nyilatkozatot az érintett létesítmények engedélyeseitől, és
c) az építménynek, valamint a kivitelezési tevékenységnek a meglévő, illetve a tervezett nukleáris létesítmény
biztonságára gyakorolt lehetséges hatását elemző dokumentumot.
1.5.1.0370. Az építési tevékenységek hatósági felügyelete azok biztonsági jelentősége alapján differenciált
eszközökkel valósul meg, de valamennyi építési tevékenységre kiterjed. A tervezett építési tevékenységet
az engedélyesnek építészeti kategóriába kell sorolnia. Az építészeti kategóriába sorolásnak tartalmaznia kell:
a) a tervezett vagy átalakítással, bontással érintett építmény, építményszerkezet 1.5.1.0380. pont szerinti csoportba
sorolását, funkcióját, jellegét, biztonsági övezeten, építményen belüli elhelyezkedését, paraméterei bemutatását,
valamint
b) annak biztonsági elemzését, amely alapján eldönthető, hogy a tervezett tevékenység az 1.5.1.0200. pont alapján
hatósági engedélyköteles-e, vagy az 1.5.1.0350. pont alapján kiviteli tervdokumentációhoz kötött-e, vagy hatósági
bejelentés alapján végezhető-e.
1.5.1.0375. Az építészeti kategóriába sorolás eredményét bejelentés formájában az engedélyesnek elektronikusan
kell benyújtania a nukleáris biztonsági hatóság felé. Az építési tevékenység további előkészítése és végrehajtása
a nukleáris biztonsági hatóság által elfogadott építészeti kategóriába sorolást figyelembe véve kezdhető meg.
Az építészeti kategóriába sorolás pontos formájára, tartalmára és kritériumaira vonatkozó ajánlásokat útmutató
tartalmazza.
1.5.1.0380. Az építészeti csoportosítást az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti sajátos
építményfajtákat alapul véve kell elvégezni, és
a) A. csoportba kell sorolni, ha az építmény az 1.5.1.0300. pont a)–g) alpontja szerinti sajátosságok közül legalább
az egyikkel jellemezhető;
b) B. csoportba kell sorolni az A. csoportba nem sorolt minden más sajátos építményfajtát;
c) C. csoportba kell sorolni az A. és B. csoportba nem sorolható építményeket.
1.5.1.0390. Az építési tevékenységeket az engedélyes az irányítási rendszerébe illeszkedő szabályozás alapján végzi
és felügyeli. A műszaki és biztonsági megfelelőséget, a nukleáris biztonsági követelmények teljesülését biztosító
eljárások rendszerét az építési tevékenység életciklusa, annak meghatározó fázisai figyelembevételével kell
kialakítani.”
11. Az NBSZ Kr. 1. melléklete az 1.5.1.1300. pontot követően a következő 1.5.1/A. alcímmel egészül ki:
„1.5.1/A. Hatósági engedélyezési eljárás és OAH e-napló vezetése nélkül végezhető építéskivitelezési tevékenységek
1.5.1.1400. Hatósági engedély nélkül – az 1.5.1.1500. pont szerint – kizárólag akkor végezhető építéskivitelezési
tevékenység, ha a hatósági engedély nélkül végzett építéskivitelezési tevékenység, valamint az építmény használata
nem csökkenti a nukleáris létesítménnyel kapcsolatos bármely biztonsági funkció ellátásának képességét, továbbá
nem sérti a nukleáris létesítmény védettségi és biztosítéki előírásait.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 106. szám

2529

1.5.1.1500. Nem szükséges az 1.5.2–1.5.3. pont szerinti engedély
1. az 1.5.1.0300. pontban felsorolt építményeken tervezett, 3. átalakítási kategóriába sorolt átalakításokhoz;
2. az 1.5.1.0300. pontban felsorolt építmények körébe nem tartozó építmények esetén az alábbi tevékenységekhez:
2.1. építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha
e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét nem érintik;
2.2. meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése,
a homlokzat felületképzésének megváltoztatása;
2.3. meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése, illetve új, önálló (homlokzati falhoz rögzített
vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, amelynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg;
2.4. az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása;
2.5. nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete
az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot;
2.6. épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása;
2.7. önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása;
2.8. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem
haladja meg a 6,0 m-t;
2.9. park, kiképzőpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében
teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése;
2.10. megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében
teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló,
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi,
valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b) elsősegélyt nyújtó építmény,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri
rendelet szerinti – állvány jellegű építmény
építése;
2.11. növénytermesztésre szolgáló üvegház bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
megváltoztatása, bontása;
2.12. növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, megváltoztatása, bontása;
2.13. a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló,
nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld
feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges meglévő építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése, bontása;
2.14. a kerti vízmedence, kerti tó építése a 2.15. pont betartásával;
2.15. a telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű,
végleges jellegű megváltoztatása, de a mértékadó talajvízszintet legfeljebb 50 cm-re megközelítve;
2.16. előregyártott támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől
számított 1,0 m magasságot;
2.17. fizikai védelmi vonzattal nem rendelkező kerítés vagy alapozást nem igénylő mobil kerítés, kerti építmény,
tereplépcső, járda és lejtő építése, építménynek minősülő növénytámasz (pergola), növényt felfuttató rács építése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, bontása;
2.18. mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése és felszámolása;
2.19. napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó
építményen való elhelyezése;
2.20. építménynek minősülő, kommunális hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, árnyékoló
elhelyezése;
2.21. telken belüli közmű-becsatlakozási és -pótló műtárgy építése;
2.22. telken belüli geodéziai építmény építése;
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13.

14.

15.

2.23. zászlótartó és kameratartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert
nem haladja meg;
2.24. építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó
a) állványzat építése, átalakítása,
b) építmény jellegű berendezés telepítése, ha az építési tevékenység megalapozó dokumentációjában bemutatásra
került, és a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló kormányrendelet szerinti
biztonsági elemzésben figyelembe vették,
c) ideiglenesen elhelyezett konténerek telepítése, felújítása, ha az állékonyság megőrzéséhez méretezett
alépítményi kapcsolat nem szükséges;
2.25. közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló, áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése, felújítása, bontása;
2.26. a legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű meglévő pince, felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése.
1.5.1.1510. Az 1.5.1.1500. pont 2. alpontjában foglalt tevékenységek végzését az engedélyes köteles a munkavégzés
megkezdése előtt legkésőbb 5 nappal bejelenteni a nukleáris biztonsági hatóságnak.”
Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.5.2.0100. és 1.5.2.0200. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.5.2.0100. Az építési vagy bontási engedélyt az elvégezni kívánt építési vagy bontási munka egészére kell
kérni. Több szakaszban megvalósuló építkezés esetében az egyes szakaszokban megépítendő építményekre,
valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban is alkalmas építményrészekre szakaszonként
külön-külön is lehet építési engedélyt kérni. Ha az engedélyes egyszerre több építmény építésére vagy bontására
vonatkozóan egy építési vagy bontási engedély iránti kérelmet nyújt be, a nukleáris biztonsági hatóság az építési
vagy bontási engedély kiadására vonatkozó döntéseit egybefoglalhatja.
1.5.2/A. Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményei
1.5.2.0200. Az építési vagy bontási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) az 1.5.1.0300. pontban felsorolt építmények esetén a nukleáris biztonsági követelmények teljesülésének
igazolását és műszaki megalapozását,
b) a tevékenység megfelelő elvégzését biztosító minőségirányítási programot,
c) más hatóságoknak az eljáráshoz kapcsolódó engedélyeit, az azokat megalapozó dokumentációk bemutatását és
összefoglaló értékelését,
d) az építési vagy bontási engedélyezési műszaki tervdokumentációt az 1.5.2.0210–1.5.2.0230. pontok szerinti
tartalommal, valamint
e) az 1.5.1.0300. pontban felsorolt építmények esetén a dokumentáció felülvizsgálatáról és értékeléséről készített
független műszaki szakértői véleményt.”
Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.5.2.0210. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Műszaki leírások.
A leírások ismertetik a szakági terveken megjelenő műszaki információk mellett a tervezés legfontosabb adatait,
különös tekintettel a nukleáris biztonság megvalósítását célzó műszaki megoldásokra. A műszaki leírásokat
építményenként tagolni kell.”
Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.5.2.0210. pont 5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. Aláírólap.
A vonatkozó általános előírások mellett tartalmazza az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó
építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői
tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes
szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló rendelet szerinti nyilvántartásba
vételi számot.”
Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.5.2.0210. pontja a következő 8. és 9. alponttal egészül ki:
„8. Sugárvédelmi ellenőrző számítás.
9. Bontási engedélyezési dokumentáció.
9.1. A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. Műszaki leírást, amely ismerteti az építmény rendeltetését, főbb és jellemző méreteit, szükség szerint anyagait és
szerkezeteit, a csatlakozó közművek fajtáját, állapotát és helyzetét.
2. A bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó eszközöket,
segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi
és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának
meghatározását.
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9.2. A veszély elhárítását is megoldó tartószerkezeti műszaki leírás szükséges az érzékeny szerkezetű építmény
bontásakor (bontás során állékonyságát veszti, életveszély léphet fel).”
Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.5.2.0220. pontja a következő 7. alponttal egészül ki:
„7. A tervező szervezetnek rendelkeznie kell a tervezővel legalább azonos szakmagyakorlási jogosultsággal
rendelkező személlyel, aki a terveket ellenőrzi, és aláírásával igazolja az ellenőrzés tényét. Ha a tervező szervezet
nem rendelkezik fenti ellenőrző személlyel, külső személlyel kell elvégeztetni a tervek ellenőrzését, aki a tervezővel
legalább azonos szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezik.”
Az NBSZ Kr. 1. melléklete az 1.5.3.0900. pontot követően a következő 1.5.3.1000. ponttal egészül ki:
„1.5.3.1000. Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedélyezési
eljárásban részt vett.”
Az NBSZ Kr. 1. melléklet
a)
1.2.3.0110. pont a) alpontjában a „követően,” szövegrész helyébe a „követően legkorábban három hónappal,”
szöveg,
b)
1.2.3.0280. pont l) pont lb) alpontjában az „A radioaktív” szövegrész helyébe az „Az ionizáló” szöveg,
c)
1.4.1.1200. pontjában a „kutatóreaktor” szövegrész helyébe a „kutatóreaktor és a kiégett üzemanyag átmeneti
tároló” szöveg,
d)
1.5.1.0400. pontjában az „az 1.2.8. pont szerinti leszerelési engedélyezési eljárásban, külön bontási”
szövegrész helyébe a „külön építési (bontási)” szöveg,
e)
1.5.2.0210. pont nyitó szövegrészében a „szerinti” szövegrész helyébe a „szerinti, építményenként külön
benyújtandó” szöveg,
f)
1.7.4.0500. pontjában a „hatóságnak.” szövegrész helyébe a „hatóságnak, melynek módjára és tartalmára
vonatkozó ajánlásokat útmutató tartalmazza.” szöveg,
g)
1.8.2.0800. pont d) alpontjában a „2 vagy 1” szövegrész helyébe a „4 vagy 3” szöveg
lép.
Hatályát veszti az NBSZ Kr. 1. melléklet
a)
1.2.8.1100. pont e) alpontjában a „valamint” szövegrész,
b)
1.5.2.0210. pont 5.3. és 5.4. alpontja,
c)
1.7.4.0500. pontjában a „faxon” szövegrész.

2. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ Kr. 3. melléklete a 3.5.2.0200. pontot követően a következő 3.5.2.0210. ponttal egészül ki:
„3.5.2.0210. A dekontaminálási folyamatot úgy kell megtervezni, hogy az érintett rendszerelemek felületminősége
a dekontaminálás után is megfeleljen a követelményeknek.”
2. Az NBSZ Kr. 3. melléklet
a)
3.5.1.1600. pontjában az „A radioaktív” szövegrész helyébe az „Az ionizáló” szöveg,
b)
3.5.4.0100. pontjában a „radioaktív sugárzásra” szövegrész helyébe az „ionizáló sugárzásra” szöveg
lép.
3. Hatályát veszti az NBSZ Kr. 3. melléklet
a)
3.3.1.0300. pontjában a „nukleáris biztonság szempontjából fontos” szövegrész,
b)
3.5.2.0200. pontjában az „A dekontaminálási folyamatot úgy kell megtervezni, hogy az érintett
rendszerelemek felületminősége a dekontaminálás után is megfeleljen a követelményeknek.” szövegrész.
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3. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ Kr. 3/A. melléklet 3a.2.2.1500. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(ABOS 3. biztonsági osztályba kell sorolni azokat a rendszereket és rendszerelemeket, amelyek)
„c) TA3-4 üzemállapotot megelőző szerepet töltenek be, és esetleges üzemképtelenségük a TA3-4 üzemállapot
során nincs hatással az üzemzavar lefolyására, ideértve a funkciójuk szerint a blokk egyes üzemi paramétereinek
a TA2-re meghatározott tartományból a TA1-re meghatározott tartományba hozatalát ellátó rendszereket, kivéve
azokat, amelyek a 3a.2.2.0700. pont a) és b) alpontja szerint F1 funkciót látnak el;”
2. Az NBSZ Kr. 3/A. melléklet 3a.2.2.1500. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(ABOS 3. biztonsági osztályba kell sorolni azokat a rendszereket és rendszerelemeket, amelyek)
„g) B3 izoláló funkciót biztosító rendszerelemek, vagy olyan, a 3a.2.2.0710. pont alapján azonosított egyéb
rendszerelemek, amelyek TA1-ben történt meghibásodása vagy hibája olyan TA3-4 üzemállapothoz vezet,
amely esetén a radiológiai, dózis határértékek meghaladják a normál üzemi foglalkozási sugárterhelésre
meghatározottakat.”
3. Az NBSZ Kr. 3/A. melléklet 3a.4.6.1910. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(A hermetizáló szerelvények és a hozzájuk kapcsolódó falátvezetések tervezésénél biztosítani kell a következőket:)
„f ) a hermetizáló szerelvények specifikációját az atomerőmű tervezési alapjába és a tervezési alap kiterjesztésébe
tartozó valamennyi releváns üzemállapot figyelembevételével kell meghatározni.”
4. Az NBSZ Kr. 3/A. melléklete a 3a.4.6.1920. pontot követően a következő 3a.4.6.1925. ponttal egészül ki:
„3a.4.6.1925. A segédenergiával működtetett hermetizáló szerelvényeknek gyorsműködésűeknek, automatikusan
üzemeltetetteknek és távműködtetéssel ellátottaknak kell lenniük, állapotukról helyzetjelzésnek kell megjelennie
a blokk- és tartalékvezénylőben, valamint biztosítani kell, hogy a segédenergia kiesése vagy a működtető közeg
elvesztése esetén meghibásodásvédett módon lássák el funkciójukat.”
5. Az NBSZ Kr. 3/A. melléklete a 3a.4.6.1960. pontot követően a következő 3a.4.6.1965. ponttal egészül ki:
„3a.4.6.1965. Eltérés lehetséges a 3a.4.6.1900. pontban foglaltaktól az impulzusvezetékeknél vagy olyan esetekben,
amikor a hermetizálás 3a.4.6.1900. pont szerinti megvalósítása elemzéssel igazolt módon csökkentené annak
a biztonsági rendszernek a megbízhatóságát, amelynek csővezetéke áthalad a konténment falán. Ez utóbbi esetben
a konténmenten belül elfogadható visszacsapó szelep alkalmazása is a hermetizáló szerelvény alternatívájaként,
ha a szerelvény állapota folyamatosan ellenőrzött, vagy a konténmenten belüli szerelvény elhagyása, ha műszaki
megoldással a szakasz integritása biztosított. A 3a.4.6.1900. pontba foglalt követelménytől való eltérés esetén
az alkalmazott alternatív hermetizáló szerelvények megfelelőségét determinisztikus és valószínűségi biztonsági
elemzésekkel igazolni kell.”
6. Az NBSZ Kr. 3/A. melléklete a 3a.4.6.1970. pontot követően a következő 3a.4.6.1975. ponttal egészül ki:
„3a.4.6.1975. Azon, a konténment falán áthaladó csővezetékek esetében, melyek sem a fővízkör nyomáshatárával,
sem a konténment légterével nincsenek közvetlen kapcsolatban, legalább egy, a konténmenten kívül elhelyezett,
segédenergiával működtetett, hermetizáló szerelvényt kell alkalmazni. Megalapozott esetben két, soros
elrendezésű, kézi működtetésű, zárt állapotában reteszelt elzáró szerelvény is elfogadható, melyek közül az egyiket
a konténmenten belül, a másikat azon kívül kell elhelyezni.”
7. Az NBSZ Kr. 3/A. melléklete a 3a.5.2.0200. pontot követően a következő 3a.5.2.0210. ponttal egészül ki:
„3a.5.2.0210. A dekontaminálási folyamatot úgy kell megtervezni, hogy az érintett rendszerelemek felületminősége
a dekontaminálás után is megfeleljen a követelményeknek.”
8. Az NBSZ Kr. 3/A. melléklet
a)
3a.2.2.0700. pont a) alpontjában a „TA2-4” szövegrész helyébe a „TA3-4, illetve indokolt esetben TA2” szöveg,
b)
3a.2.2.0700. pont b) alpont ba) pontjában a „TA2-4” szövegrész helyébe a „TA3-4, illetve indokolt esetben TA2”
szöveg,
c)
3a.2.2.0900. pontjában az „a fűtőelempálcák burkolata, a primerkör nyomáshatára, valamint a konténment.”
szövegrész helyébe a „különösen a fűtőelempálcák burkolata és a primerkör nyomáshatára.” szöveg,
d)
3a.4.6.1910. pontjában a „hermetizáló szerelvények és a hozzájuk kapcsolódó falátvezetések” szövegrész
helyébe a „hermetizálási funkció” szöveg,
e)
3a.4.6.1910. pont e) alpontjában a „tudják korlátozni az adott csőszakaszon keresztüli áramlást.” szövegrész
helyébe az „el tudják látni a funkciójukat, valamint” szöveg,
f)
3a.5.1.1600. pontjában az „A radioaktív” szövegrész helyébe az „Az ionizáló” szöveg,
g)
3a.5.4.0100. pontjában a „radioaktív sugárzásra” szövegrész helyébe az „ionizáló sugárzásra” szöveg
lép.
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9. Hatályát veszti az NBSZ Kr. 3/A. melléklet
a)
3a.2.1.1300. pontja,
b)
3a.3.1.0600. pontjában a „nukleáris biztonság szempontjából fontos” szövegrész,
c)
3a.4.6.1900. pontjában a „gyorszáró” szövegrész,
d)
3a.5.2.0200. pontjában az „A dekontaminálási folyamatot úgy kell megtervezni, hogy az érintett
rendszerelemek felületminősége a dekontaminálás után is megfeleljen a követelményeknek.” szövegrész.

4. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ Kr. 4. melléklet 4.10.4.0500. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő
4.10.4.0510. alponttal egészül ki:
„4.10.4.0500. A foglalkozási dózismegszorítást a foglalkozási sugárterhelésnek kitett személyeknek egy adott
létesítménytől vagy eljárástól származó személyi dózisára vonatkozó tervezési értékként, egy megfelelően
meghatározott, adott időtartam során kapott, személyre vetített effektív vagy egyenértékdózisként kell
meghatározni.
4.10.4.0510. A dózismegszorítás megválasztását a következő szempontok szerint kell megtenni:
a) a sugárzás jellege és természete, valamint annak megelőzésére szolgáló eszközök,
b) regionális tényezők,
c) várható haszon figyelembevétele.”
2. Az NBSZ Kr. 4. melléklet
a)
4.10.1.0600. pontjában a „sugárzásnak” szövegrész helyébe a „foglalkoztatásából kifolyólag sugárzásnak”
szöveg,
b)
4.10.2. alcím címében a „szolgálat” szövegrész helyébe a „szervezet” szöveg,
c)
4.10.4.0200. pontjában az „elérhető” szövegrész helyébe az „észszerűen elérhető” szöveg,
d)
4.11.3.0200. pontjában a „Sugárvédelmi” szövegrész helyébe az „A radioaktív hulladékok osztályozására
vonatkozó sugárvédelmi” szöveg
lép.

5. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ Kr. 5. melléklete a következő 5.3.6.2900. ponttal egészül ki:
„5.3.6.2900. Előre tervezett vagy terven kívüli hosszan tartó leállított állapot esetén a kutatóreaktort működtető
szervezetnek ki kell dolgoznia a hosszan tartó leállított állapot sajátosságait figyelembe vevő üzemeltetési
eljárásrendeket a munkatevékenységek biztonságos irányítása, tervezése, hatékony végrehajtása és ellenőrzése
érdekében.”
2. Az NBSZ Kr. 5. melléklet
a)
5.2.7.0400. pont c) alpontjában és az 5.2.20.0300. pontjában a „radioaktív” szövegrész helyébe az „ionizáló”
szöveg,
b)
5.2.20.1000. és 5.2.25.0200. pontjában az „a radioaktív” szövegrész helyébe az „az ionizáló” szöveg,
c)
5.2.25.2600. pontjában az „elemzésnek ” szövegrész helyébe az „elemzésnek legalább” szöveg,
d)
5.2.27.0400. pontjában az „óvó létesítményt” szövegrész helyébe az „óvólétesítményt” szöveg,
e)
5.3.14/B. alcím címében a „szolgálat” szövegrész helyébe a „szervezet” szöveg,
f)
5.3.14.3900. pontjában a „felül kell vizsgálni és aktualizálni.” szövegrész helyébe a „felülvizsgálni és aktualizálni
kell.” szöveg
lép.
3. Hatályát veszti az NBSZ Kr. 5. melléklet 5.3.14.1500. pontja.
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6. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ Kr. 6. melléklete a 6.2.6.2100. pontot megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„6.2.6/A. Dekontaminálás”
2. Az NBSZ Kr. 6. melléklet 6.3.5.2700. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3.5.2700. A sugárvédelem optimálásához a sugárvédelemre vonatkozó kormányrendeletben megkövetelteken
túlmenően a sugárterhelés tekintetében ellenőrzési szinteket kell alkalmazni a munkavállalókra.”
3. Az NBSZ Kr. 6. melléklet
a)
6.2.1.7000. pontjában és 6.2.1.7510. pont c) alpontjában a „radioaktív” szövegrész helyébe az „ionizáló” szöveg,
b)
6.3.5.1100. pontjában a „kidolgozásának feladatára” szövegrész helyébe a „kidolgozásához” szöveg,
c)
6.3.5.3800. pontjában a „felül kell vizsgálni és aktualizálni.” szövegrész helyébe a „felülvizsgálni és aktualizálni
kell.” szöveg,
d)
6.3.5.5600. pontjában a „berendezéseknek, vagy eszközöknek” szövegrész helyébe a „berendezéseknek és
eszközöknek” szöveg
lép.
4. Hatályát veszti az NBSZ Kr. 6. melléklet
a)
6.2.6.3200. pontját megelőző „6.2.6./A. Dekontaminálás” alcím cím,
b)
6.3.18.0200. pont c) alpontjában az „és kísérleti berendezések” szövegrész.

7. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
Az NBSZ Kr. 7. melléklet
a)
7.3.6.0100. pontjában az „a veszélyhelyzeti tervek” szövegrész helyébe az „a Nukleárisbaleset-elhárítási
Intézkedési Tervek” szöveg,
b)
7.6.2.0600. pont a) alpontjában az „a nukleáris veszélyhelyzeti tervek” szövegrész helyébe
az „a Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervek” szöveg,
c)
7.6.2.0600. pont b) alpontjában az „a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedések” szövegrész helyébe
az „a Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervek” szöveg,
d)
7.7.2.0900. pont a) alpontjában az „a nukleáris veszélyhelyzeti tervekhez” szövegrész helyébe
az „a Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervekhez” szöveg
lép.

8. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ Kr. 9. melléklet 9.3.1.1200. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.3.1.1200. A tervdokumentáció felülvizsgálatát az engedélyes vagy olyan, megfelelő kompetenciával rendelkező
személy vagy szervezet végzi, aki független a tervdokumentáció kidolgozójától.”
2. Az NBSZ Kr. 9. melléklet 9.3.1.1800. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.3.1.1800. A biztonság szempontjából fontos rendszerek tervezési specifikációjának pontosságát, teljességét és
következetességét dokumentált módon értékelnie kell az engedélyesnek vagy olyan, megfelelő kompetenciával
rendelkező személynek vagy szervezetnek, aki független a specifikáció kidolgozójától.”
3. Az NBSZ Kr. 9. melléklet 9.3.3.0600. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
(9.3.3.0600. A kiviteli terveknek tartalmazniuk kell:)
„i) a megvalósítás műszaki, gazdasági, szervezési, időbeli feltételeit tisztázó és azok megvalósulásának ellenőrzését
lehetővé tevő organizációs tervcsomagot, amelyek minimális követelményei az alábbiak:
ia) a kivitelezés folyamatának és körülményeinek általános ismertetése (organizációs műleírás);
ib) az építési terület általános elrendezési terve (generál organizációs terv);
ic) a főbb kivitelezési technológiák megvalósításának tervei (technológiai és fázistervek);
id) a teljes kivitelezés megfelelő részletezettségű és az előre definiált elvárásoknak megfelelő időterve.”
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4. Az NBSZ Kr. 9. melléklet 9.5.1.0700. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.5.1.0700. Az atomerőmű és azzal összefüggő építmények építőipari kivitelezési tevékenységére az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy az építési műszaki ellenőrnek
és a felelős műszaki vezetőnek az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel
kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti
szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá
a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló rendelet alapján az OAH által kiadott jogosultsággal
kell rendelkeznie a munkához kapcsolódó szakterületen.”
5. Az NBSZ Kr. 9. melléklet 9.5.3.0100. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.5.3.0100. Az építés-szerelés elősegítésére organizációs tervcsomagot kell készíteni, melynek legalább
a 9.5.3.0200–9.5.3.0500. pontokban foglaltakat tartalmaznia kell. Az organizációs tervcsomag tartalmára vonatkozó
ajánlásokat útmutató tartalmazza.”
6. Az NBSZ Kr. 9. melléklet 9.5.3.0300. pontja a következő mondattal egészül ki:
„Az összes időszükségletet műszaki szervezési ütemtervben kell kimutatni, különösen a tervezés és annak
kapcsolódó hatósági eljárásai, a felvonulás, az építés-szerelés, a minőség-ellenőrzés, a hatósági ellenőrzések,
valamint a használatbavétel és az üzembe helyezés lépései tekintetében. A műszaki szervezési ütemterv
tartalmazza különösen az időadatokat, az egyes tevékenységek közti logikai összefüggéseket, olyan módon, hogy
az hatékonyan segítse az egyes eltérések gyors kimutatását, valamint a szükséges korrekciók végrehajtását.”
7. Az NBSZ Kr. 9. melléklet
a)
9.5.2.0300. pont a) alpontjában az „az építés-szerelési technológiák és a részorganizációs tervek” szövegrész
helyébe az „a szerelési technológiák és az organizációs tervcsomag kapcsolódó fejezeteinek (technológiai és
fázistervek)” szöveg,
b)
9.5.3.0400. pontjában az „Olyan mélységű organizációs leírást kell készíteni” szövegrész helyébe
az „Az organizációs tervcsomag megfelelő elemeit (elrendezési terv, technológiai és fázistervek, ütemtervek)
olyan mélységben kell elkészíteni” szöveg
lép.
8. Hatályát veszti az NBSZ Kr. 9. melléklet
a)
9.3.3.0600. pont a) alpontjában az „organizációs leírást,” szövegrész,
b)
9.3.8.0100. pontjában a „rendszerenként” szövegrész.

9. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ Kr. 10. melléklet 71. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„71. Organizációs tervcsomag
Azon dokumentumok összessége, amely a telephely használatának általános feltételeivel, a telephelyen végzendő
munkák összehangolásával foglalkozik, és megadja a munkavégzés általános műszaki, szervezési feltételrendszerét
a tervezési fázishoz illeszkedően térben és időben.”
2. Az NBSZ Kr. 10. melléklete a következő 72b. ponttal egészül ki:
„72b. Halasztott leszerelés
A leszerelési opciók azon esete, amelynél az engedélyes döntött a létesítmény végleges leállításának szándékáról,
de a leszereléssel összefüggő tevékenységet nem kezdi meg, hanem a leszerelés megkezdéséig átmeneti
– leszereléshalasztási vagy védett megőrzési – időszakot iktat be, amelyben a leszerelés terjedelmébe tartozóan
csak korlátozott tevékenységek zajlanak, különösen az állagmegőrzés.”
3. Az NBSZ Kr. 10. melléklete a következő 74b. ponttal egészül ki:
„74b. Hosszan tartó leállított állapot (extended shutdown)
Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező reaktor olyan ideiglenesen leállított állapota, amikor az engedélyes még
nem döntött arról, hogy a reaktort újraindítja vagy véglegesen leállítja.”
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4. Az NBSZ Kr. 10. melléklete a következő 116a. ponttal egészül ki:
„116a. Műszaki Szervezési Ütemtervek
A tervezés és a kivitelezés lépéseinek időbeli végrehajtásához szükséges ütemterv vagy ütemtervek összessége,
rendszere.”
5. Az NBSZ Kr. 10. melléklet
a)
18. pontjában a „Radioaktív” szövegrész helyébe az „Ionizáló” szöveg,
b)
51. pont nyitó szövegrészében az „Az atomerőmű” szövegrész helyébe a „Nukleáris létesítmény” szöveg
lép.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 16/2020. (V. 12.) AM rendelete
egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
módosítása
1. §

(1) A Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban:
126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi
kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet módosítása
2. §

(1) A földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről
szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet [a továbbiakban: 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet] 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában
1. felderítő gyűjtés: az e rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott területeken kívüli, valamint az Aggtelek–
Rudabánya–Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.)
KTM rendelet mellékletében meghatározott területeken kívüli országos jelentőségű védett természeti területen
szakmai közintézmények vagy egyéb, engedéllyel rendelkezők által egyszerű kézi eszközökkel végzett, a működési
területével érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett tevékenység, amely ásvány, kőzet vagy
ősmaradvány új előfordulási helyének megtalálására irányul;
2. feltárás: földtani alapszelvény vagy földtani képződmény természetes vagy mesterséges, felszíni vagy felszín alatti
előfordulási helye;
3. földtani alapszelvény (alapszelvény): a földtani alapszelvények meghatározásáért felelős tudományos fórum
által kijelölt és nyilvántartott természetes vagy mesterségesen kialakított kőzetelőfordulás, amely valamely
kőzetrétegtani egység, időrétegtani egység, vagy más földtani jelenség típusos előfordulási helye, etalonja, amihez
tudományos megítélésük érdekében más területek földtani képződményeit viszonyítani lehet;
4. földtani képződmény: kőzetféleség, rétegtani egység, tektonikai elem, felszínforma, vagy más földtani,
felszínalaktani jelenség;
5. gyűjtés: ásványok, kőzetek és ősmaradványok nem kereskedelmi célú, korlátozott mennyiségű begyűjtése
érdekében, egyszerű kézi eszközökkel végzett tevékenység;
6. kutatás: földtudományi ismeretek bővülését szolgáló, a természetvédelmi hatóság engedélyével történő, földtani
alapszelvények esetében a meghatározásukért felelős tudományos fórummal egyeztetett tevékenység, amely
a felszín vagy a feltárás számottevő mértékű megbontásával, a terület jelentősebb zavarásával jár;
7. összeszedés: ásvány-, ősmaradvány- és kőzetpéldányok felszedésére irányuló, segédeszköz nélkül folytatott
tevékenység;
8. próbagyűjtés: e rendeletben, valamint az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek
védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet mellékletében meghatározott területeken szakmai
közintézmények vagy egyéb, engedéllyel rendelkezők által egy későbbi földtudományi célú kutatás tudományos
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megalapozása, megtervezése érdekében, kézi eszközökkel végzett, a működési területével érintett nemzeti park
igazgatósággal előzetesen egyeztetett tevékenység;
9. szakmai közintézmény: alaptevékenységként földtudományi tárgyú szakmai kutatással, oktatással,
ismeretterjesztéssel, értékmegőrzéssel foglalkozó
a) állami vagy önkormányzati fenntartású kutatóhely, oktatási intézmény, múzeum;
b) köztestület; vagy
c) egyesület.”
(2) Az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Védetté nyilvánítom
1. Aranyos-völgy-Dél földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
2. Aranyos-völgy-Észak földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
3. Béri Nagy-hegy földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
4. Csarnótai Cser-hegy és kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat
5. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;
5. Dédestapolcsányi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
6. Güdör-kert földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
7. Katymári téglavető földtani képződmény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
8. Köszörűkő-bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 9. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
9. Községi alapponti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 10. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
10. Kőlyuk-oldali földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 11. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
11. Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 12. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
12. Meszes-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
13. Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 14. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
14. Nyakas-kő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 15. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
15. Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
16. Paksi löszfal földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 17. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
17. Pappenheim-bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 18. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
18. Pusztaszeri úti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 19. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
19. Róka-hegyi bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 20. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
20. Síkfőkúti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
21. Studer-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 22. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
22. Szentkúti barátlakások földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat
23. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;
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23. Tölgyháti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
24. Zsidó-hegyi pirofillit-bánya és pannóniai földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt
táblázat 25. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;
25. Borzavári Templom-domb földtani alapszelvénye természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat
26. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;
26. Borzavári úti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 27. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
27. Hosszú-árok és Tankcsapda földtani alapszelvények természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat
28. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;
28. Köves-tábla földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 29. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
29. Lókúti legelő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 30. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
30. Pintér-hegyi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 31. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
31. Szappan-völgyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat
32. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;
32. Szilas-árok földtani alapszelvénye természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 33. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
33. Tilos-erdei földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 34. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
34. Zsidó-hegyi útbevágás földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat
35. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet
összesen 55,298 hektár kiterjedéssel.”
3. §

(1) Az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) Az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) Az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezés
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 16/2020. (V. 12.) AM rendelethez
1. A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet Bélapátfalva alcímű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Bélapátfalva
0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0128/1, 0128/2, 0130, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140/1, 0141/1,
0141/3, 0142, 0145, 0146, 0179/4, 0179/5, 0180, 0194, 0195, 0196, 0197, 0202, 0203/1, 0203/2, 0204, 0205, 0206,
0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214/1, 0214/3, 0214/4, 0215, 0216, 0217/3, 0218, 0219, 0220”
2. A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet Cserépváralja alcímű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Cserépváralja
043, 044/1, 044/2, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064,
065, 066, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 0103, 0104, 0105, 0131, 0132, 0134,
0136, 0137, 0138, 0140, 0148, 0149/1, 0150/2”
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3. A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet Felsőtárkány alcímű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Felsőtárkány
1502/18,
072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095,
096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115,
0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134,
0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0147, 0148, 0150/1, 0150/2, 0151, 0152, 0153/1, 0153/2,
0154, 0155, 0156/1, 0156/2, 0157, 0158/1, 0158/3, 0158/4, 0159/5, 0159/6, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170,
0171/1, 0171/2, 0172”
4. A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet Kisgyőr alcímű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kisgyőr
09/2, 011, 012, 013, 014, 018, 019, 020, 021, 022, 025, 026, 027/1, 027/2, 028, 029, 030, 031, 092, 093, 094, 095, 096/1,
096/2, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114,
0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120/1, 0120/2, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131,
0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138/1, 0138/2, 0139, 0140, 0141, 0143, 0145, 0146, 0149/1, 0149/2, 0149/5,
0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168,
0169, 0170, 0171, 0172, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180/1, 0180/2, 0181/1, 0181/2, 0182, 0183, 0184, 0185,
0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204,
0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224,
0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238/1, 0238/2, 0239, 0240, 0241,
0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254/1, 0254/2, 0255, 0256/1, 0256/2, 0257,
0258/1, 0258/2, 0320, 0321, 0322, 0332, 0333”
5. A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet Mónosbél alcímű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Mónosbél
037, 038, 039, 040, 041/10, 042/1, 042/2, 042/3, 043/1, 043/2–3, 044”
6. A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet Szarvaskő alcímű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szarvaskő
05/7, 05/8, 047/1, 047/2, 052, 053, 054, 055, 056/1, 056/2, 057, 058, 059, 060, 068/1, 068/3, 069, 070/6”
7. A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet Varbó alcímű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Varbó
031, 032, 033, 034, 035/1, 035/2, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048/4, 048/5, 048/6, 049/1,
049/2, 050, 051, 052, 053, 054/1, 054/2, 054/3, 054/4, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064,
065 hrsz.-ból a 141,9064 hektár kiterjedésű a) alrészlet,
066, 067, 068, 069, 070/2, 070/3, 070/4, 070/6, 070/7, 071, 072/1, 072/2, 072/3, 074/1, 074/2, 076, 077, 084”
8. A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet Miskolc alcímű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Miskolc
01/3, 01/4, 01005, 01006, 01007, 01031, 01032, 01033, 01034, 01035, 01036/1, 01036/2, 01037, 01038, 01039, 01040,
01041/1, 01041/2, 01041/3, 01042, 01043, 01044, 01045/1, 01045/2, 01045/3, 01045/4, 01045/5, 01046/1, 01046/2,
01047, 01048, 01049, 01050, 01051/1, 01051/2, 01052, 01053, 01054, 01055, 01056, 01057, 01058, 01059, 01060,
01061/1, 01061/2, 01062, 01063, 01064, 01065, 01066, 01067, 01068, 01069, 01070, 01071, 01072, 01073, 01074,
01075, 01076, 01077, 01079, 01080, 01081, 01082, 01083, 01084, 01085, 01086, 01087/1, 01087/2, 01088/1, 01088/2,
01089, 01090, 01091, 01092, 01093, 01094, 01095/1, 01095/2, 01095/3, 01096, 01097, 01098, 01099, 01100, 01101,
01102, 01103, 01104, 01105/1, 01105/2, 01106, 01107, 01108/1, 01108/2, 01108/3, 01108/4, 01108/5, 01108/6,
01108/7, 01109, 01110, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01116, 01117, 01118, 01119, 01120, 01121, 01122,
01123, 01124, 01125, 01126, 01127/1, 01127/2, 01128, 01129, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01135/1, 01135/2,
01136, 01137, 01138, 01139/1, 01139/2, 01140, 01141, 01142/1, 01142/2, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148,
01149, 01150, 01151, 01152, 01154, 01156, 01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01164, 01165/2,
01166/2, 01167, 01168/2, 01169/2, 01170, 01171, 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, 01177/1, 01177/2, 01177/3,
01177/4, 01178, 01179/1, 01179/2, 01180, 01181, 01182, 01183, 01184, 01185, 01187/1, 01187/2, 01189, 01190,
01192, 01193, 01194, 01195/1, 01195/2, 01195/3, 01196, 01197, 01198, 01199, 01200, 01201/1, 01202, 01203, 01205,
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01206/2, 01206/6, 01207/1, 01207/2, 01208, 01209, 01210/1, 01211, 01212, 01213/1, 01213/2, 01214, 01215, 01216,
01217, 01218, 01219, 01220, 01221/1, 01221/2, 01221/3, 01222, 01223, 01227/1, 01227/5”

2. melléklet a 16/2020. (V. 12.) AM rendelethez
A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. melléklet Szarvaskő alcímű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szarvaskő
047/1 hrsz.-ból 15,1 ha (a 23C, 23D, 23E, 23NY, 23TN erdőrészletek, a 23B erdőrészlet területén fekvő rész),
055 hrsz.-ból 0,1 ha (a 23B, 23NY erdőrészletek területén fekvő rész), 056/1, 056/2, 057, 058, 059, 068/1 hrsz.-ból
83 ha (a 3E, 4C, 4E, 4TN1, 4TN2, 14A, 14B, 14C, 14D, 14TN2, 15A, 15B erdőrészletek, a 12B, 13A, 13C, 13TN, 14TN1
erdőrészletek területén fekvő rész), 068/3,
069 hrsz.-ból 0,4 ha (az E746021-N295634, E746021-N295626 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott
határvonal és az E746043-N295355, E746047-N295362 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott
határvonal közötti terület),
070/6 hrsz.-ból 10,5 ha (a 12B, 13A, 13C, 13TN erdőrészletek területén fekvő rész)”

3. melléklet a 16/2020. (V. 12.) AM rendelethez
„1. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez
Földtani alapszelvények és földtani képződmények megóvását szolgáló természeti emlékek területi
lehatárolása és elhelyezkedése

1

A

B

C

D

E

F

Védett természeti terület

Földtani

Település

Területi lehatárolás ingatlan-

Összki-

Működési területével

megnevezése

alapszelvény

nyilvántartási helyrajzi számok /

terjedés

érintett nemzeti park

esetében

Egységes Országos Vetületi

(hektár)

igazgatóság

annak

Rendszer (EOV) koordináták

kódszáma

alapján

2

Aranyos-völgy-Dél
földtani alapszelvény
természeti emlék

Pz-04

Ófalu

020/8 hrsz.-ból az
Y
X
612440 95996
612473 96007
612521 95898
612542 95838
612514 95826
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,6266 ha
kiterjedésű rész

0,6266

Duna-Dráva
Nemzeti Park
Igazgatóság

3

Aranyos-völgy-Észak
földtani alapszelvény
természeti emlék

Pz-02

Ófalu

018/11 hrsz.-ból az
Y
X
612480 96303
612520 96303
612520 96214
612486 96205
612481 96248
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,3628 ha
kiterjedésű rész

0,3628

Duna-Dráva
Nemzeti Park
Igazgatóság
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4

Béri Nagy-hegy földtani
alapszelvény
természeti emlék

M-13

Bér

5

Csarnótai Cser-hegy
és kőfejtő földtani
alapszelvény természeti
emlék

T-071, Pa-07 Csarnóta

6

Dédestapolcsányi
földtani alapszelvény
természeti emlék

M-21

045/1 hrsz.-ból az
Y
X
682376 280282
682238 280252
EOV koordináták által
kijelölt vonal és a
682121 280395
682124 280407
EOV koordináták által
kijelölt vonal között
elhelyezkedő 2,664 ha
kiterjedésű rész,
045/9 hrsz.-ból a
682238 280252
682210 280245
682102 280294
682108 280326
EOV koordináták által
lehatárolt 0,338 ha
kiterjedésű rész

3,00

Bükki
Nemzeti Park
Igazgatóság

017,
019b hrsz.-ból az
Y
X
586015 60358
586046 60381
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-re eső
3,4758 ha kiterjedésű
rész

7,2817

Duna-Dráva
Nemzeti Park
Igazgatóság

Harkány

3609

Dédestapolcsány

2,10
0207,
0208/11g hrsz.-ból az
Y
X
754701 315663
754708 315476
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól Ny-ra
eső 0,506 ha kiterjedésű
rész,
0202/26 hrsz.-ból a
754708
315476
754593
315429
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól ÉNy-ra
eső 0,109 ha kiterjedésű
rész

Bükki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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7

Güdör-kert földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pa-56

Felsőtárkány

038/1b hrsz.-ból az
Y
X
751808 293362
751907 293333
EOV koordináták által
kijelölt vonal és a
751838 293275
751765 293318
EOV koordináták által
kijelölt vonal között
elhelyezkedő 0,813 ha
kiterjedésű rész

0,813

Bükki
Nemzeti Park
Igazgatóság

8

Katymári téglavető
földtani képződmény
természeti emlék

–

Katymár

0285/7a hrsz.-ból az
Y
X
661419
74721
661453
74732
EOV koordináták által
kijelölt vonal és a
661522
74952
661554
74779
EOV koordináták által
kijelölt vonal közötti
2,0438 ha kiterjedésű
rész

2,0438

Kiskunsági
Nemzeti Park
Igazgatóság

9

Köszörűkő-bánya földtani
alapszelvény természeti
emlék

K-01

Lábatlan

2349/1, 2349/2

7,2493

Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Igazgatóság

10

Községi alapponti földtani Pz-07
alapszelvény természeti
emlék

Mórágy

298, 299

0,5330

Duna-Dráva
Nemzeti Park
Igazgatóság

11

Kőlyuk-oldali földtani
alapszelvény
természeti emlék

Kishartyán

067a hrsz.-ból az
Y
X
699290
304081
699368
304035
EOV koordináták által
kijelölt vonal és a
699310
304000
699197
304067
699212
304098
EOV koordináták által
kijelölt vonal között
elhelyezkedő 1,702 ha
kiterjedésű rész,
067k hrsz.-ból a
699212
304098
699223
304122
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-re eső
0,198 ha kiterjedésű
rész

1,90

Bükki
Nemzeti Park
Igazgatóság

M-28
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12

Madarasi téglavető
földtani képződmény
természeti emlék

–

Madaras

048/45 hrsz.-ból az
Y
X
668502
77017
668552
76951
EOV koordináták által
kijelölt vonal és a
668615
77009
668595
76986
EOV koordináták által
kijelölt vonal közötti
0,3260 ha kiterjedésű
rész,
048/47 hrsz.-ból a
668496
77028
668502
77017
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-re eső
0,9129 ha kiterjedésű
rész

1,2389

Kiskunsági
Nemzeti Park
Igazgatóság

13

Meszes-völgyi földtani
alapszelvény természeti
emlék

J-13

Ófalu

532,
549 hrsz.-ból az
Y
X
611059
97201
611054
97197
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól É-ra eső
0,0961 ha kiterjedésű
rész

0,4060

Duna-Dráva
Nemzeti Park
Igazgatóság

14

Mórágyi kőfejtő földtani
alapszelvény természeti
emlék

Pz-08

Mórágy

401

0,5091

Duna-Dráva
Nemzeti Park
Igazgatóság
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15

Nyakas-kő földtani
alapszelvény természeti
emlék

M-44

Biatorbágy

0132/24c hrsz.-ból az
Y
X
633570
234061
633554
234014
633494
233816
633494
233795
633496
233770
633494
233730
633512
233713
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
keletre eső 1,8233 ha
kiterjedésű rész,
0134/2 hrsz.-ból a
633584
234095
633570
234061
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
keletre eső 0,1252 ha
kiterjedésű rész,
0135k hrsz.-ból a
633584
234095
633607
234193
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
eső 0,2570 ha területi
kiterjedésű rész,
4417 a,b,c

3,2169

Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Igazgatóság

16

Öthalom földtani
alapszelvény természeti
emlék

Q-10

Szeged

01389/1 hrsz.-ból az
Y
X
731114
105221
731097
105207
731153
105130
731195
105059
731239
105104
731183
105150
731170
105142
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,5756 ha
kiterjedésű rész

0,5756

Kiskunsági
Nemzeti Park
Igazgatóság

17

Paksi löszfal földtani
alapszelvény természeti
emlék

Q-09

Paks

1188/5

2,0222

Duna-Dráva
Nemzeti Park
Igazgatóság

18

Pappenheim-bánya
földtani alapszelvény
természeti emlék

M-14

Buják

1,671
0164/17 hrsz.-ból az
Y
X
686902
282779
686952
282816
686900
282928
686966
282961
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
eső 1,671 ha kiterjedésű
rész

Bükki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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19

Pusztaszeri úti földtani
alapszelvény természeti
emlék

OI-04

Budapest

15273/2,
15270 hrsz.-ból az
Y
X
648760
242641
648759
242642
648764
242643
648767
242637
648768
242631
648768
242619
648765
242618
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 0,0105 ha
kiterjedésű rész

0,0289

Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Igazgatóság

20

Róka-hegyi bánya földtani OI-07
alapszelvény természeti
emlék

Budapest

065416/1 hrsz.-ból az
Y
X
649277
249712
649307
249700
649289
249663
649279
249640
649273
249606
649209
249634
649213
249674
EOV koordináták által
lehatárolt, 0,5972 ha
kiterjedésű rész

0,5972

Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Igazgatóság

21

Síkfőkúti földtani
alapszelvény
természeti emlék

OI-11

Noszvaj

0,364
073 hrsz.-ból az
Y
X
755628
290611
755659
290660
755722
290618
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
eső 0,364 ha kiterjedésű
rész

22

Studer-völgyi földtani
alapszelvény természeti
emlék

Pz-01

Ófalu

012/5 hrsz.-ból az
Y
X
612643
97385
612667
97392
612677
97357
612653
97350
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,0909 ha
kiterjedésű rész

0,0909

Duna-Dráva
Nemzeti Park
Igazgatóság

23

Szentkúti barátlakások
földtani alapszelvény
természeti emlék

M-09

Mátraverebély

0135/1

0,235

Bükki
Nemzeti Park
Igazgatóság

24

Tölgyháti kőfejtő földtani
alapszelvény természeti
emlék

J-35

Lábatlan

0136/2

10,1048

Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Igazgatóság

Bükki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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E-16, Pa-01

25

Zsidó-hegyi
pirofillit-bánya és
pannóniai földtani
alapszelvény természeti
emlék

26

Borzavári Templom-domb T-085
földtani alapszelvénye
természeti emlék

27

Borzavári úti kőfejtő
földtani alapszelvény
természeti emlék

K-21

Pázmánd

1158/2,
1171 hrsz.-ból az
Y
X
620676
214537
620600
214458
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső, 0,3962 ha
kiterjedésű rész

3,1959

Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Igazgatóság

Borzavár

0102/13 hrsz.-ból az
Y
X
557602
217167
557632
217142
EOV koordináták által
kijelölt vonal és az
557577
217142
557619
217125
EOV koordináták
által kijelölt vonal
között lévő 0,1179 ha
kiterjedésű rész

0,1179

Balatonfelvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság

Zirc

0197/1b

0,6725

Balatonfelvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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J-27, J-26
Hosszú-árok és
Tankcsapda földtani
alapszelvények természeti
emlék

Lókút

0,6412
030/3 hrsz.-ból az
Y
X
562150
207115
562167
207126
562185
207099
562197
207071
562178
207063
562167
207090
562150
207115
EOV koordináták által
lehatárolt 0,1221 ha
kiterjedésű,
valamint az
562194
206856
562200
206876
562202
206893
562200
206911
562215
206984
562234
206980
562220
206910
562222
206893
562220
206873
562213
206849
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-re eső
0,2632 ha kiterjedésű
rész, összesen
0,3853 ha,
030/14 hrsz.-ból az
Y
X
562194
206856
562196
206835
562184
206809
562201
206772
562195
206728
EOV koordináták által
kijelölt vonal és az
562213
206849
562216
206831
562206
206809
562222
206775
562215
206730
EOV koordináták által
kijelölt vonal közé eső
0,2559 ha kiterjedésű
rész

Balatonfelvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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29

Köves-tábla földtani
alapszelvény természeti
emlék

K-02

Úrkút

0104/3 hrsz.-ból az
Y
X
542638
193440
542642
193426
542767
193457
542767
193472
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
ÉNy-ra eső 0,1961 ha
kiterjedésű rész,
0106/2 hrsz.-ból az
Y
X
542767
193472
542766
193520
542817
193539
542817
193583
542802
193583
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 0,2223 ha
kiterjedésű rész,
0108/1 hrsz.-ból az
Y
X
542638
193440
542635
193452
542737
193478
542734
193537
542781
193555
542782
193583
542802
193583
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,3628 ha
kiterjedésű rész

0,7813

Balatonfelvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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30

Lókúti legelő földtani
alapszelvény természeti
emlék

J-28

Lókút

0,1179
030/3 hrsz.-ból az
Y
X
561638
207375
561638
207382
561658
207381
561658
207371
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-re eső
0,0189 ha kiterjedésű
rész,
030/14 hrsz.-ból az
Y
X
561638
207375
561637
207348
561632
207325
561652
207321
561657
207345
561658
207371
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól É-ra eső
0,099 ha kiterjedésű
rész

Balatonfelvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság

31

Pintér-hegyi földtani
alapszelvény természeti
emlék

K-24

Lókút

021/7c hrsz.-ból az
Y
X
561159
207669
561186
207694
561220
207658
561192
207632
561159
207669
EOV koordináták által
lehatárolt 0,1837 ha
kiterjedésű rész

0,1837

Balatonfelvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság

32

Szappan-völgyi kőfejtő
földtani alapszelvény
természeti emlék

K-50

Ajka

068/5 hrsz.-ból az
Y
X
541617
194727
541654
194698
541618
194653
541581
194682
541617
194727
EOV koordináták által
lehatárolt 0,2712 ha
kiterjedésű rész

0,2712

Balatonfelvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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33

Szilas-árok földtani
alapszelvénye természeti
emlék

J-33

Borzavár

074 hrsz.-ból az
Y
X
556826
215158
556867
215156
556868
215168
556878
215167
556877
215155
556935
215131
556969
215105
557004
215031
556988
215019
556945
215090
556902
215114
556866
215114
556827
215128
556826
215158
EOV koordináták által
lehatárolt 0,6731 ha
kiterjedésű rész

0,6731

Balatonfelvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság

34

Tilos-erdei földtani
alapszelvény természeti
emlék

K-55

Pénzesgyőr

042 hrsz.-ból az
Y
X
555171
209076
555300
209053
555319
209115
555221
209151
555246
209218
555191
209236
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 1,5746 ha
kiterjedésű rész

1,5746

Balatonfelvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság

35

Zsidó-hegyi útbevágás
földtani alapszelvény
természeti emlék

K-06

Bakonynána

041 hrsz.-ból az
Y
X
569503
214275
569513
214283
569520
214292
569527
214303
569534
214311
569537
214314
569541
214317
569547
214319
569572
214324
569575
214312
569546
214304
569510
214268
569503
214275
EOV koordináták által
lehatárolt 0,1017 ha
kiterjedésű rész

0,1017

Balatonfelvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területek.”
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4. melléklet a 16/2020. (V. 12.) AM rendelethez
„2. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez
Országos jelentőségű védett természeti területek földtani alapszelvényt vagy földtani képződményt
magában foglaló részterületeinek lehatárolása és elhelyezkedése

1

A

B

C

D

E

F

G

Részterület

Földtani

Település

Területi lehatárolás ingatlan-

Össz-

Országos jelentőségű

Működési

megnevezése

alapszelvény

nyilvántartási helyrajzi számok /

kiterjedés

védett természeti

területével

esetében

Egységes Országos Vetületi

(hektár)

terület megnevezése

érintett nemzeti

annak

Rendszer (EOV) koordináták

kódszáma

alapján

park igazgatóság

2

Bálvány
északi földtani
alapszelvény

P-03, T-70

Nagyvisnyó

0409/7f hrsz.-ból az
Y
X
756348 307572
756303 307533
756282 307558
756327 307598
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,202 ha
kiterjedésű rész

0,202

Bükki Nemzeti
Park

Bükki
Nemzeti Park
Igazgatóság

3

Bük-hegyi földtani
alapszelvény

Pz-32

Szendrőlád

664/2b,
664/2a hrsz.-ból az
Y
X
775147 333574
775183 333559
775195 333560
775198 333568
775200 333577
775200 333589
775213 333584
775188 333535
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,0853 ha
kiterjedésű rész,
663 hrsz.-ból a
775213 333584
775221 333582
775198 333540
775188 333535
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,0376 ha
kiterjedésű rész

0,3007

Szendrőládi-rétek Aggteleki
Természetvédelmi Nemzeti Park
Igazgatóság
Terület

4

Felső-Tödl
bevágása földtani
alapszelvény

M-24

Ágfalva

0201/5c hrsz.-ból az
Y
X
448044 262445
458063 262426
458006 262373
458000 262400
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,1900 ha
kiterjedésű rész

0,1900

Soproni
Fertő-Hanság
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság
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5

Gloriettekőfejtő földtani
alapszelvény

Pz-21

Sopron

0556/1a hrsz.-ból az
Y
X
463070 261873
463050 261816
463032 261834
463031 261855
463045 261871
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,1298 ha
kiterjedésű rész

0,1298

Soproni
Fertő-Hanság
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság

6

Kaszonyi-hegy
kőbányájának
földtani
képződményei

–

Barabás

3,4589
0701c,
0702 hrsz.-ból az
Y
X
905440 328411
905444 328312
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-re eső
0,1606 ha kiterjedésű
rész,
0703 hrsz.-ból a
905438 328415
905440 328411
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-re eső
0,0167 ha kiterjedésű
rész,
0704,
0706/1a hrsz.-ból a
905438 328415
905581 328494
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-re eső 0,2540 ha
kiterjedésű rész

Hortobágyi
Kaszonyi-hegy
Természetvédelmi Nemzeti Park
Igazgatóság
Terület

7

Kovács-ároki
földtani
alapszelvény

Pz-19

Sopron

0652/3a hrsz.-ból az
Y
X
458682 259615
458640 259585
458641 259557
458665 259548
458704 259562
a földrészlet határa;
458682 259615
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,2512 ha
kiterjedésű rész

0,2512

Soproni
Fertő-Hanság
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság

8

Kőbérc-Orom-végi
földtani
alapszelvény

Pz-24

Sopron

9267/27

0,3603

Soproni
Fertő-Hanság
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság
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Lászi-forrási
földtani
alapszelvény

T-058

Varbóc

041/10a hrsz.-ból az
Y
X
769340 345774
769572 345774
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-re eső 1,2321 ha
kiterjedésű rész

1,2321

Aggteleki
Nemzeti Park

10 Nándor-magaslat
északnyugati
földtani
alapszelvény

Pz-50

Sopron

7576 hrsz.-ból az
Y
X
463013 262842
463023 262823
462998 262807
a földrészlet határa;
463013 262842
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,0461 ha
kiterjedésű rész

0,0461

Soproni
Fertő-Hanság
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság

11 Nándor-magaslat
nyugati földtani
alapszelvény

Pz-20

Sopron

7576 hrsz.-ból az
Y
X
462973 262730
463025 262707
463060 262643
463032 262602
462996 262613
a földrészlet határa;
462973 262730
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,3760 ha
kiterjedésű rész,
7579

0,8731

Soproni
Fertő-Hanság
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság

12 Nyúlkertlápai
földtani
képződmény
feltárása

–

Bódvarákó

03/3c hrsz.-ból az
Y
X
775633 353215
775685 353215
775703 353197
775704 353142
775654 353169
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,3292 ha
kiterjedésű rész

0,3292

Aggteleki
Nemzeti Park

13 Ó-Hermesi
kavicsbánya
földtani
alapszelvény

M-23

Sopron

9523, 9524

0,7400

Soproni
Fertő-Hanság
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság

9

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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14 Pocsaji
homokbánya
földtani
képződményei
feltárása

–

Pocsaj

0201/10a hrsz.-ból az
Y
X
860973 221439
861030 221392
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 0,1474 ha
kiterjedésű rész,
0201/11 hrsz.-ból a
861030 221392
860967 221342
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 0,4267 ha
kiterjedésű rész

0,5741

Bihari-sík
Hortobágyi
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság

15 Récényi úti
kőfejtő földtani
alapszelvény

Pz-18

Sopron

0605

0,2283

Soproni
Fertő-Hanság
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság

16 Szénvölgy-tetői
földtani
képződmény
feltárása

–

Varbóc

0,8105
052/3 hrsz.-ból az
Y
X
768821 345872
768826 345862
768858 345865
768907 345896
768931 345923
768928 345956
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól É-ra eső
0,8105 ha kiterjedésű
rész

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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–

Tarpa

2215, 2216, 2218, 2220,
2225, 2226–2240,
2247–2251, 2266, 2267,
a 2653 hrsz.-ból az
Y
X
910606 315376
910603 315372
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
É-ÉNy-ra eső 0,01877
ha kiterjedésű rész,
2844/1, 2845/1, 2846/1,
2847/1, 2850/1, 2851/1,
2852/1, 2853/1, 2854/1,
2855/1, 2856/1,
a 2859 hrsz.-ból a
910659 315532
910657 315526
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 0,00495 ha
kiterjedésű rész,
a 2860 hrsz.-ból a
910662 315547
910659 315532
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-DNy-ra eső
0,02381 ha kiterjedésű
rész,
a 2861 hrsz.-ból a
910664 315556
910662 315547
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-DNy-ra eső
0,01634 ha kiterjedésű
rész,
a 2862 hrsz.-ból a
910658 315563
910664 315556
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-DNy-ra eső
0,01424 ha kiterjedésű
rész,

4,3331

Szatmár-Beregi
Hortobágyi
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság
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a 2863 hrsz.-ból a
910653 315568
910658 315563
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-DNy-ra eső
0,00584 ha kiterjedésű
rész,
a 2864 hrsz.-ból a
910643 315579
910653 315568
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DNy-ra eső 0,00561 ha
kiterjedésű rész,
a 2870 hrsz.-ból a
910639 315574
910643 315579
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-re eső 0,02134 ha
kiterjedésű rész,
2871,
a 2890 hrsz.-ból a
910492 315508
910494 315514
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
K-DK-re eső 0,00825 ha
kiterjedésű rész,
a 2893 hrsz.-ból a
910494 315514
910494 315517
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
K-DK-re eső 0,00376 ha
kiterjedésű rész,
a 2894 hrsz.-ból a
910494 315517
910495 315519
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
K-DK-re eső 0,00321 ha
kiterjedésű rész,
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a 2897 hrsz.-ból a
910495 315519
910496 315520
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00229 ha
kiterjedésű rész,
a 2898 hrsz.-ból a
910496 315520
910496 315522
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00204 ha
kiterjedésű rész,
a 2901 hrsz.-ból a
910496 315522
910500 315534
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,01895 ha
kiterjedésű rész,
a 2902 hrsz.-ból a
910500 315534
910508 315538
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,01349 ha
kiterjedésű rész,
a 2905 hrsz.-ból a
910508 315538
910511 315540
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00403 ha
kiterjedésű rész,
a 2906 hrsz.-ból a
910511 315540
910516 315542
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00745 ha
kiterjedésű rész,
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a 2909 hrsz.-ból a
910516 315542
910526 315547
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,01577 ha
kiterjedésű rész,
a 2910 hrsz.-ból a
910526 315547
910530 315549
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00645 ha
kiterjedésű rész,
a 2913 hrsz.-ból a
910530 315549
910533 315551
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00565 ha
kiterjedésű rész,
a 2914 hrsz.-ból a
910533 315551
910535 315552
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00217 ha
kiterjedésű rész,
a 2917 hrsz.-ból a
910535 315552
910538 315553
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00605 ha
kiterjedésű rész,
a 2918 hrsz.-ból a
910538 315553
910540 315554
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00331 ha
kiterjedésű rész,
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a 2921 hrsz.-ból a
910540 315554
910542 315555
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00295 ha
kiterjedésű rész,
a 2922 hrsz.-ból a
910542 315555
910544 315556
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00305 ha
kiterjedésű rész,
a 2925 hrsz.-ból a
910544 315556
910546 315557
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00371 ha
kiterjedésű rész,
a 2926 hrsz.-ból a
910546 315557
910571 315569
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,05084 ha
kiterjedésű rész,
a 2929 hrsz.-ból a
910571 315569
910579 315573
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,02243 ha
kiterjedésű rész,
a 2930 hrsz.-ból a
910579 315573
910584 315576
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,01546 ha
kiterjedésű rész,
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a 2931 hrsz.-ból a
910584 315576
910592 315576
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,01737 ha
kiterjedésű rész,
a 2932 hrsz.-ból a
910592 315576
910604 315575
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,03638 ha
kiterjedésű rész,
a 2933 hrsz.-ból a
910604 315575
910616 315575
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-DNy-ra eső
0,03570 ha kiterjedésű
rész,
a 2934 hrsz.-ból a
910616 315575
910639 315574
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-re eső 0,01447 ha
kiterjedésű rész
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18 Tó-bérc-bánya
földtani
alapszelvény

J-76

Szarvaskő

070/6b

1,66

Bükki Nemzeti
Park

19 Vöröshídi
kőfejtő földtani
alapszelvény

Pz-23

Ágfalva

0220/1 hrsz.-ból az
Y
X
459113 261660
459130 261730
459170 261730
459180 261672
a földrészlet határa;
459113 261660
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,3467 ha
kiterjedésű rész

0,3467

Soproni
Fertő-Hanság
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság

20 Alsó-malom
földtani
alapszelvény

T-078

Szin

046/2 hrsz.-ból az
Y
X
770484 351815
770483 351776
EOV koordináták által
kijelölt vonal és a
770609 351855
770609 351803
EOV koordináták által
kijelölt vonal közé eső
0,5433 ha kiterjedésű
rész

0,5433

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

21 Baradla-tető
földtani
alapszelvény

T-047

Aggtelek

097/1 hrsz.-ból az
Y
X
756963 349000
756933 349036
756938 349052
756950 349057
756968 349054
756990 349033
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,1836 ha
kiterjedésű rész

0,1836

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

Bükki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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22 Erdőbényei fás
legelő földtani
képződmény

–

Erdőbénye

0217/2,
0221 hrsz.-ból az
Y
X
817563 328873
817568 328878
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól és a
817650 328846
817661 328842
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-re eső 0,135 ha
kiterjedésű rész,
0222a hrsz.-ból az
Y
X
817661 328842
817725 328771
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 0,9228 ha
kiterjedésű rész

1,1322

Aggteleki
Erdőbényei
Nemzeti Park
fás legelő
Természetvédelmi Igazgatóság
Terület

23 Fonyi gejzírkúp

–

Fony

0284b

0,4592

Zempléni
Aggteleki
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság

24 Jósvafői
útkanyar földtani
alapszelvény

T-050

Jósvafő

0239/1 hrsz.-ból az
Y
X
763695 349469
763792 349507
763830 349465
EOV által kijelölt
vonaltó D-re eső
0,4521 ha kiterjedésű
rész

0,4521

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

25 Kettős-bánya
földtani
alapszelvény

T-106

Szögliget

073/1,
073/2a hrsz.-ból az
Y
X
769873 355598
769910 355585
769894 355415
769823 355396
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 0,763 ha
kiterjedésű rész

0,9608

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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26 Ördöggát-tető
földtani
alapszelvény

T-059

Varbóc

054a hrsz.-ból az
Y
X
770695 344728
770748 344730
770788 344581
770745 344602
770695 344728
EOV koordináták által
lehatárolt 0,6177 ha
kiterjedésű rész

0,6177

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

27 Szinpetri
útbevágás földtani
alapszelvény

T-051

Szinpetri

019 hrsz.-ból az
Y
X
766028 349916
766017 349945
766191 350000
766202 349970
766205 349965
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
D-re eső 0,5625 ha
kiterjedésű rész

0,5625

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

28 Telekes-oldali
útbevágás földtani
alapszelvény

J-54 (T-46)

Perkupa

08 hrsz.-ból az
Y
X
772256 347454
772253 347440
772294 347435
772373 347438
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
ÉK-re eső 0,144 ha
kiterjedésű rész

0,3038

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

Szalonna

034 hrsz.-ból az
Y
X
772373 347438
772480 347443
772521 347435
772524 347446
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
ÉNy-ra eső 0,1598 ha
kiterjedésű rész

Varbóc

0,4819
054 hrsz.-ból az
Y
X
771046 345101
770918 345125
770938 345169
771053 345131
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-re eső
0,4819 ha kiterjedésű
rész

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

29 Telekes-völgy
7. mellékvölgye
földtani
alapszelvény

J-53
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30 Telekes-völgy
8. mellékvölgye
földtani
alapszelvény

T-045

Varbóc

054 hrsz.-ból az
Y
X
771358 345523
771476 345603
771529 345594
771385 345487
771358 345523
EOV koordináták által
lehatárolt 0,6717 ha
kiterjedésű rész

0,6717

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

31 Telekes-völgyi
földtani
alapszelvény

T-044

Varbóc

054 hrsz.-ból az
Y
X
771251 345245
771270 345297
771323 345285
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,4158 ha
kiterjedésű rész

0,4158

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

32 Telkibányai
perlitfolyás

–

Telkibánya

0198/10 hrsz.-ból az
Y
X
821096 350838
821180 350890
821198 350880
821196 350819
821205 350806
821157 350773
EOV koordináták
által kijelölt vonaltól
DNy-ra eső 0,7303 ha
kiterjedésű rész

0,7303

Zempléni
Aggteleki
Tájvédelmi Körzet Nemzeti Park
Igazgatóság

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területek.”

5. melléklet a 16/2020. (V. 12.) AM rendelethez
1. Az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 3. melléklet 3.1.3.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.3.7. Nem szükséges a természetvédelmi hatóság gyűjtésre vonatkozó engedélyének beszerzése, amennyiben
az 1. § 9. pontjában meghatározott szakmai közintézmény vagy magánszemély a felszín megbontása nélkül történő,
az 1. § 5. pontja szerinti gyűjtést a 3.1.3.8. pontban foglaltak betartásával végzi.”
2. Az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 3. melléklet 3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.1. Erdők kezelése
Fadöntés, fakitermelés, közelítés, készletezés csak olyan módon végezhető, hogy az az 1. pontban meghatározott
természetvédelmi célkitűzések megvalósulását ne befolyásolja károsan.”
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3. Az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 3. melléklet „B) Egyes, az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott területekre
vonatkozó speciális rész” című részének helyébe a következő rendelkezés lép:

„B) Egyes, az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott, továbbá az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői
hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendeletben
meghatározott területekre vonatkozó speciális rész
1.

2.

3.

4.

5.

Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék
A területhasználat jelenlegi módja (szabadtéri színpad) vagy annak esetleges megváltoztatása az Általános
rész 1. pontjában meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban történhet, utóbbi esetben
a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon.
Soproni Tájvédelmi Körzet Nándor-magaslat nyugati földtani alapszelvény néven meghatározott részterülete
Az Általános rész előírásainak érvényesítése során biztosítani kell a Geodinamikai Obszervatórium
alapfunkcióinak ellátásához szükséges rendszeres tevékenységek zavartalan ellátását.
Paksi löszfal földtani alapszelvény természeti emlék
3.1.
A fokozottan védett haragos sikló (Coluber caspius) élőhelyéül szolgáló pusztafüves lejtősztyepp
és erdős sztyepprét foltok fenntartását a cserjék részleges, továbbá az akác teljes eltávolításával
biztosítja a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság.
3.2.
A rekultiváció keretében kialakított rézsűk és teraszok nyílt jellegét a természetes visszagyepesedés
feltételeinek biztosítása érdekében a 3.1. pontban említett beavatkozásokkal tartja fenn a működési
területével érintett nemzeti park igazgatóság.
Borzavári Templom-domb földtani alapszelvénye természeti emlék
4.1.
A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.
4.2.
Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében fa vagy
cserje eltávolítására irányuló tevékenység tervezett időpontját megelőző legalább 5 napon
belül a tervezett tevékenységről tájékoztatni kell a működési területével érintett nemzeti park
igazgatóságot.
4.3.
A lágyszárú inváziós fajok eltávolítása a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal
előzetesen egyeztetett módon történhet.
4.4.
Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen
károsításával jár.
Borzavári úti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék
5.1.
Az alapszelvény felső része felárkolódásának megakadályozása érdekében a működési területével
érintett nemzeti park igazgatóság gondoskodik a középső bányaudvar pereme fölötti vízelvezető
árok rendszeres, évente legalább egy alkalommal történő karbantartásáról és tisztításáról.
5.2.
Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében a bányaudvar felső
peremvonalától Ny-i irányban mért 25 méter szélességű sávon belül az Országos Erdőállomány
Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt
a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.
5.3.
A bányaudvarban és a nyugati oldal meddőhányóin néhány idősebb élő faegyedet az árnyékhatás
miatt meg kell hagyni.
5.4.
A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.
5.5.
Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen
károsításával jár.
5.6.
A földtani alapszelvénynek a területtel határos közútról történő megközelítését szolgáló, a területen
belül létesítendő infrastruktúra létesítését egyeztetni kell a közút fenntartójával.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Hosszú-árok és Tankcsapda földtani alapszelvények természeti emlék, a Lókúti legelő földtani alapszelvény
természeti emlék
6.1.
Az alapszelvény árok állékonyságának és a kőzetrétegek stabilitásának megőrzése, az alapszelvény
láthatóságának biztosítása, továbbá az erózióveszély kiküszöbölése érdekében az Országos
Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy
fakitermelés miatt a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.
6.2.
Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen
károsításával jár.
6.3.
A feltárásban és annak közvetlen szomszédságában járművel közlekedni tilos.
6.4.
A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.
Köves-tábla földtani alapszelvény természeti emlék
7.1.
A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.
7.2.
Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében a rézsű felső
peremvonalától K-i irányban mért 15 m szélességű sávon belül az Országos Erdőállomány
Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt
a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.
7.3.
Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen
károsításával jár.
Pintér-hegyi földtani alapszelvény természeti emlék
8.1.
Az alapszelvény területéről a törmelékanyag rendszeres (évente legalább egy alkalom)
eltávolításáról a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság gondoskodik.
8.2.
A működési területével érintett nemzeti park igazgatóság a szelvény felső vége fölött egy
keresztárok kialakításával gondoskodik a csapadékvíz elvezetéséről. A vízelvezető árok rendszeres
(évente legalább egy alkalommal történő) karbantartását és tisztítását a működési területével
érintett nemzeti park igazgatóság végzi el.
8.3.
Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen
károsításával jár.
8.4.
A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.
Szappan-völgyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék
9.1.
A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.
9.2.
Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében a kőfejtő udvar
felső peremvonalától Ny-i irányban mért 25 méter szélességű sávon belül az Országos Erdőállomány
Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt
a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.
9.3.
Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen
károsításával jár.
Szilas-árok földtani alapszelvénye természeti emlék
10.1.
A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.
10.2.
Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében a sziklakibúvások
felső peremvonala és a terület határa között az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként
nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt a faállomány záródása
nem csökkenhet 50% alá.
10.3.
A működési területével érintett nemzeti park igazgatóság a szelvény felső vége fölött egy
keresztárok kialakításával gondoskodik a csapadékvíz elvezetéséről. A létesítést követően
a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság gondoskodik a vízelvezető árok
rendszeres (évente legalább egy alkalommal történő) karbantartásáról és tisztításáról.
10.4.
Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen
károsításával jár.
Tilos-erdei földtani alapszelvény természeti emlék
11.1.
Az erózióveszély kiküszöbölése, a törmelék- és talajmegkötés, és a feltárás stabilitásának megőrzése
érdekében az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés
úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.
11.2.
Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen
károsításával jár.
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12.

13.

14.

15.

16.

Zsidó-hegyi útbevágás földtani alapszelvény természeti emlék
12.1.
Az alapszelvény felső része felárkolódásának megakadályozása érdekében az alapszelvény pereme
fölött egy oldalirányú vízelvezető árkot kell kialakítani, amelynek rendszeres (évente legalább egy
alkalommal történő) karbantartásáról és tisztításáról a működési területével érintett nemzeti park
igazgatóság gondoskodik.
12.2.
Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében az útbevágás
felső peremvonalától D-i irányban mért 30 m szélességű sávon belül az Országos Erdőállomány
Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt
a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.
12.3.
Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen
károsításával jár.
Az 1. és 2. mellékletben meghatározott, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő
területek, valamint a 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet mellékletében meghatározott területek
A növényzetnek az A) Általános rész 1.1. és 1.3. pontjában meghatározott természetvédelmi célkitűzések
érdekében történő eltávolítása csak mechanikus módszerekkel történhet a vegetációs időszakon
és a területen fészkelő védett, fokozottan védett madárfaj fészkelési időszakán kívül. Amennyiben
a növényzet eltávolítását nem a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság végzi vagy
végezteti el, a tevékenységet a beavatkozás tervezett időpontja előtt legalább 5 nappal be kell jelenteni
a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak. A működési területével érintett nemzeti
park igazgatóság tájékoztatja a bejelentőt a tevékenység elvégzésének természetvédelmi feltételeiről,
korlátairól, illetve amennyiben ez a területen található természeti értékek megőrzése érdekében szükséges,
a Természetvédelmi Őrszolgálat útján biztosítja a tevékenység helyszíni természetvédelmi szakmai
felügyeletét.
Az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület Erdőbényei fás legelő földtani képződmény néven
meghatározott részterülete
14.1.
Személyenként, naponta legfeljebb összesen 2 kg kőzet vagy ásvány nem kereskedelmi célra
történő gyűjtéséhez nem szükséges a természetvédelmi hatóság engedélye, amennyiben
a gyűjtést megelőzően legalább 5 nappal megtörténik annak bejelentése a működési területével
érintett nemzeti park igazgatóságnak. Ettől eltérő feltételekkel csak a természetvédelmi hatóság
engedélyével végezhető gyűjtés. A természetvédelmi hatóság engedélyének beszerzése nem ad
felmentést az esetlegesen szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
14.2.
Közintézmények oktatási, kutatási, kiállítási célra az előző pontban meghatározott mértéket
meghaladó mennyiségű kőzetet vagy ásványt is begyűjthetnek a természetvédelmi hatóság
engedélyének beszerzése nélkül. A tevékenység előzetes bejelentésén kívül a működésével
érintett nemzeti park igazgatóság utólagos tájékoztatása is szükséges a gyűjtés körülményeiről és
a begyűjtött kőzetről vagy ásványról.
Az Aggteleki Nemzeti Park Kettős-bánya földtani alapszelvény néven meghatározott részterülete
15.1.
A sziklafalak csak klasszikus gumitalpú cipővel mászhatók, felső vagy alsó kötélbiztosításhoz
szükséges eszközökön kívül egyéb technikai eszközök nem használhatók a sziklamászáshoz.
A technikai mászás tilos.
15.2.
Tilos a területen táborozni, bivakolni és tüzet rakni.
A Zempléni Tájvédelmi Körzet Telkibányai perlitfolyás néven meghatározott részterülete
A terület kezelése során elsősorban a nem őshonos, tájidegen fafajok egyedeinek eltávolítását kell előtérbe
helyezni, amelyhez mechanikus módszereket kell alkalmazni.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 204/2020. (V. 12.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
hét évtizedes, kivételesen gazdag életútja során a jogtudomány, különösen a büntetőjog területén elért kimagasló
eredményei, példaértékű oktatói pályafutása, valamint jelentős kodifikációs, publikációs és tudományszervező
tevékenysége elismeréseként
prof. dr. Király Tibor Széchenyi-díjas jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem professor emeritusa, volt rektorhelyettese, Állam- és Jogtudományi Karának egykori dékánja
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 11.

		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 17.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01374-2/2020.
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A köztársasági elnök 205/2020. (V. 12.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a rendszerváltoztatásban betöltött aktív szerepe, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként
Sztilkovics Szávó, a MAHART Zrt. és a MAHART–Szabadkikötő Zrt. vezérigazgatója, Pilisszentiván község volt
polgármestere részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 17.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01397-2/2020.
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A Kormány 1211/2020. (V. 12.) Korm. határozata
a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról
1. A Kormány
a)
a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit
gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 6. pontjában, a Steindl Imre
Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról szóló 2025/2017. (XII. 22.)
Korm. határozat 1. pont 1.7. alpontjában és 2. pontjában, valamint a Steindl Imre Program harmadik ütemével
kapcsolatos további döntések meghozataláról szóló 1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 1. pontjában
foglaltakkal összhangban egyetért azzal, hogy az Igazságügyi Palota épületének és az Agrárminisztérium
épületének rekonstrukciója, valamint az Agrárminisztérium épülete alatt megvalósítandó mélygarázs
beruházás tervezési és egyéb előkészítő feladatait – azok műszaki, gazdasági és lebonyolítási összefüggéseire
tekintettel – a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság együttesen, egy
tervezési projekt keretében végezze el;
b)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját, hogy
gondoskodjanak az a) alpont érdekében az Igazságügyi Palota épülete és az Agrárminisztérium épülete
rekonstrukciója tervezési és egyéb előkészítő munkáira kötött támogatási szerződések megszüntetéséről és
– a támogatott tevékenységek eredeti céljának megtartásával – új támogatási szerződés megkötéséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
c)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcímnek az 52. Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló ingatlanokhoz
kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
d)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 597 900 000 forint
átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
e)
visszavonja a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról szóló
1216/2019. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pont c) alpontját.
2. A Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról szóló
1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 3. pontjában a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. március 31.”
szöveg lép.
3. A Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről szóló 1444/2019. (VII. 26.)
Korm. határozat 1. és 2. pontjában a „2020. október 31.” szövegrész helyébe a „2021. január 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1211/2020. (V. 12.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

Jogcím
csop.
szám

Jog- Kiemelt
cím
előir.
szám szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
295146
43
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
K5
Egyéb működési célú kiadások
Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló ingatlanokhoz kapcsolódó
384640
52
örökségvédelmi célú beruházások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XLII.
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873
43
Központi Maradványelszámolási Alap
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
30

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1

28 471 000

569 429 000
-597 900 000

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jog- Kiemelt
cím
előir.
szám szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.
295146
384640

30

1

Jogcím
csop.
szám

Jog- Kiemelt
cím
előir.
szám szám

43

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

28 471 000

Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló ingatlanokhoz kapcsolódó
örökségvédelmi célú beruházások

52

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

569 429 000

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

Magyar Államkincstár 1 példány

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

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I. n.év
597 900 000

II. n.év
597 900 000

III. n.év

IV. n.év

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 106. szám

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1212/2020. (V. 12.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház közötti megállapodás megkötéséről és
az azzal összefüggő feladatokról
A Kormány
1. e határozat 1. mellékleteként közzéteszi a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között
2020. március 17-én létrejött Megállapodást (a továbbiakban: megállapodás), és ezzel egyidejűleg a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között 1998. december 7-én létrejött Megállapodás
közzétételéről szóló 1056/1999. (V. 26.) Korm. határozatot visszavonja;
2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1212/2020. (V. 12.) Korm. határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ KÖZÖTT

Preambulum
(1) Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban:
Evangélikus Egyház; a továbbiakban együttesen: Felek) attól a meggyőződéstől vezéreltetve, hogy a Kormány és
az Evangélikus Egyház közötti viszony alapelveinek újbóli megerősítése szükséges, továbbá annak érdekében, hogy
rögzítsék azokat a kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a Felek együttműködését meghatározzák, a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között 1998. december 7-én létrejött Megállapodás
közzétételéről szóló 1056/1999. (V. 26.) Korm. határozat mellékletében foglaltakat megújítják.
(2) E megújítást indokolja, hogy az elmúlt két évtizedben Magyarországon és Európában jelentős változások mentek
végbe, melyek egyúttal jelzik az előttünk álló időszak kihívásait is. Ugyanakkor az Evangélikus Egyház közfeladat
ellátó, társadalmi és közéleti tevékenysége is fejlődött, a modernizáció kihívásainak megfelelően, ahhoz igazodva
elindult a professzionális projektmenedzsment és forrásteremtés útján, miközben hitéleti tevékenysége és
az evangélikus generációk közötti feladatmegosztás is változott.
(3) Jelen Megállapodás hatálya kiterjed az Evangélikus Egyház hitéleti, közösségszervező, közfeladat-ellátó, társadalmi
és egyes közéleti tevékenységei állam általi anyagi támogatásával összefüggő kérdésekre, valamint azokra
a garanciákra, amelyek a jogok és kötelezettségek jóhiszemű gyakorlását hivatottak elősegíteni.
(4) Jelen Megállapodás elsősorban Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról szóló VII. cikkét, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényt (a továbbiakban: Ehtv.), a volt
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Etv.),
az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényt (a továbbiakban:
Eftv.), valamint a Magyarországon működő más bevett egyházakkal kötött megállapodások rendelkezéseit
figyelembe véve, alkalmazva és azokkal összhangban szabályozza a Felek kapcsolatát.
(5) A Felek megállapítják, hogy az állam és az egyház viszonya a rendszerváltozáskor új alapokra helyeződött. Ennek
megfelelően a korábbi ideológiai szembenállás helyett a vallásszabadság biztosítása, valamint az egyház önállósága,
az államtól való különvált működése mellett a partneri, kölcsönösen felelős együttműködés időszaka jött el.
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(6) A Kormány nagyra értékeli az Evangélikus Egyház történelmi hagyományait, a nemzet megmaradásáért,
valamint erkölcsi és szellemi felemelése érdekében tett, hitéből és lutheránus teológiai meggyőződéséből
fakadó erőfeszítéseit, a híveinek sorában jelentős számú magyarországi szlovákok, németek és a többségi
nemzet békés együttélése érdekében kifejtett tevékenységét, részvételét a magyar szabadságküzdelmekben,
az ország polgárosodása és az európai kultúrába való bekapcsolódása terén vállalt szerepét, szolgálatát a nemzet
identitásának és kultúrájának megőrzése és fejlesztése érdekében. A Kormány elismeri az Evangélikus Egyháznak
az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményeiben, különös tekintettel a természettudományos, az idegen
nyelvi, a művészeti, és a sport nevelés terén végzett kiemelkedő tevékenységét, amely tevékenység többek
között jelentős számú tudományos eredmény megszületéséhez vezetett. Az Evangélikus Egyház nevelésioktatási tevékenységéből fakadó egyedülálló tudományos eredmények jelentősen hozzájárultak a magyarországi
Nobel-díjas tudósok körének bővüléséhez, erősítve ezzel Magyarország nemzetközi tudományos életben betöltött
szerepét.
(7) A Kormány örömmel veszi tudomásul, hogy az Evangélikus Egyház a rendszerváltozást megelőző évtizedek
jogfosztottsága után ismét egyre szélesebb körben működtet nevelési-oktatási, pedagógiai-szakmai szolgáltató
(a továbbiakban: köznevelési), szakképző, felsőoktatási, szociális, karitatív, felzárkózási, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, kulturális és más közéleti intézményeket, és ezáltal jelentős részt vállal a közfeladatok ellátásában,
a közösségek szervezésében és a közjó előmozdításában.
(8) A Kormány üdvözli az Evangélikus Egyház azon társadalomszervező és közéleti törekvéseit, amelyek hozzájárulnak
ahhoz, hogy Magyarország az európai nemzetek közösségének megbecsült tagja legyen, őrizve és képviselve
az európai keresztyén értékeket a társadalomban. Üdvözli továbbá, hogy az Evangélikus Egyház támogatja
Magyarország törekvését a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása és kultúrája megőrzésére és
fejlesztésére.
(9) A Felek kölcsönösen kinyilvánítják szándékukat az egyház és az állam alkotmányos és partneri viszonyának
Alaptörvényben, valamint az Ehtv.-ben foglaltak szerinti megújítására.
(10) Az Evangélikus Egyház kinyilvánítja, hogy hitelveiből fakadó küldetésének tekinti az általános közjó szolgálatát
Magyarországon, ezzel összefüggésben álláspontját szabadon fogalmazza meg és hozza nyilvánosságra.
(11) Az Evangélikus Egyház elismeri, hogy a Kormány sokat tett és tesz a kisközösségek megerősítéséért, a családok
helyzetének-, és a gyermekvállalás körülményeinek javításáért, ezeken is keresztül az európai keresztény értékek
megőrzéséért, erősítéséért.
(12) Az Evangélikus Egyház elismeri, hogy a Kormány jelentős lépéseket tett az egyházak közfeladatokba való
bevonására az egyházi iskolai, illetve óvodai hittanoktatás és a választható hit- és erkölcstanoktatás (a kettő
továbbiakban együtt: hittanoktatás) lehetővé tételével, a hitéleti és közfeladat-ellátási tevékenységek anyagi
forrásainak növelésével, elősegítve ezzel az egyházak társadalmat erősítő és nemzetmegtartó szolgálatát.

ELSŐ FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikkely
Az Evangélikus Egyház olyan önkormányzattal rendelkező jogi személy, amely saját szervezete tekintetében
egyházi törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalommal rendelkezik, gondoskodik az Evangélikus Egyház hitelveit
követők vallásgyakorlatának hitéleti és ebből fakadó közösségszervező, közfeladat-ellátó, társadalmi és közéleti
tevékenységének ellátásáról.

MÁSODIK FEJEZET
I. HITÉLETI FELADATOK
2. cikkely
Az Evangélikus Egyház hitelvei szerint gondoskodik hitéleti tevékenységének körében istentiszteletek, vallási
cselekmények és szertartások végzéséről, a vallási meggyőződés kifejezésre juttatásáról, nyilvános gyakorlásáról és
tanításáról. Az Evangélikus Egyház gondoskodik arról, hogy híveinek körében és az egész társadalomban erősödjék
a szűkebb és tágabb közösség iránt érzett és viselt felelősség.
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3. cikkely
Az Evangélikus Egyház a vallás szabad gyakorlását biztosító alkotmányos jog alapján feladatának tekinti
az olyan köznevelési, szakképző, felsőoktatási, szociális, karitatív, felzárkózási, egészségügyi, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, kulturális, környezetvédelmi, sport-, valamint egyéb intézményeken belüli részvételét, melyek nem
az Evangélikus Egyház fenntartásában működnek, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, illetve a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti
jogviszonyban állók számára szolgálatteljesítésük során és a büntetés-végrehajtási intézetekben, hogy lehetővé
váljon az istentiszteleteken, vallásos szertartásokon és cselekményekben való részvétel azok számára, akik ezt
igénylik.

II. KÖZCÉLÚ TEVÉKENYSÉGEK
4. cikkely
A Kormány elismeri, és nagyra értékeli, hogy az Evangélikus Egyház hitéleti feladatain túl közcélú tevékenységet is
ellát, ezért e részvételére tekintettel az őt megillető jogokat elismeri, azok gyakorlását biztosítja, valamint sajátos
jogosultságokat biztosít. Az egyházi közfeladat ellátásának állami finanszírozása az állami és önkormányzati
intézményekre vonatkozó általános szabályok, az Eftv., az Ehtv., a Magyarországon működő más bevett egyházakkal
kötött megállapodások, valamint jelen Megállapodás rendelkezéseinek együttes alkalmazásával történik.

5. cikkely
Az Evangélikus Egyház hitelveiből fakadóan tanítói és missziói feladatának tekinti az evangélikus szellemi és erkölcsi
igényesség jegyében bölcsődei, köznevelési, felsőoktatási és szakképző intézmények alapítását, fenntartását és
működtetését, a családi életre nevelést, a családi értékek fenntartását, továbbá a nem az Evangélikus Egyház által
fenntartott köznevelési intézményekben a hittanoktatásban való részvételt.

6. cikkely
Az Evangélikus Egyház hitelveiből fakadóan diakóniai és missziói feladatának tekinti olyan karitatív, felzárkózási,
diakóniai, szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és sporttevékenységet folytató,
illetve környezetvédelemmel foglalkozó intézmények alapítását, fenntartását és működtetését, amelyek
hozzájárulnak a társadalom lelki és testi fejlődésének elősegítéséhez, egészségének megőrzéséhez.

7. cikkely
(1) Az Evangélikus Egyház részt vesz a kulturális értékteremtésben, az értékek megőrzésében, átörökítésében,
hagyományainak megfelelően, különös tekintettel a hangszeres egyházzenére és a kóruskultúrára. Ereje szerint
gondoskodik a magyar kulturális örökség fontos részét alkotó vallási, kulturális és nemzeti örökségek (levéltárak,
könyvtárak, múzeumok, illetve az ezekben őrzött értékek, továbbá országos és helyi építészeti örökséget képviselő
épületek stb.) fenntartásáról, megőrzéséről, gyarapításáról és lehetséges közhasználatának biztosításáról.
(2) Az Evangélikus Egyház részt vállal a teremtett világ értékeinek védelmében; gyülekezeteiben, intézményeiben,
valamint hitéleti alkalmain növeli hívei környezettudatosságát, formálja az ezzel kapcsolatos társadalmi
gondolkodást.

8. cikkely
(1) A Kormány a hitéleti tevékenységén túlmenően is elismeri, és nagyra értékeli az Evangélikus Egyház köznevelési,
felsőoktatási, szakképzési, szociális, karitatív, felzárkózási, egészségügyi, gyermekjóléti és -védelmi, család- és
ifjúságvédelmi, kulturális, környezetvédelmi, sporttevékenységet folytató, valamint közéleti, közösségi szolgáltató és
közösségszervező tevékenységét.
(2) A Kormány elismeri és tiszteletben tartja, hogy az Evangélikus Egyház által fenntartott, közfeladatot ellátó
intézmények az állami, önkormányzati intézményekkel azonos, a hosszútávon fenntartható működés feltételeihez
szükséges működési forrásokra, illetve fejlesztési-pályázati forráslehetőségekre jogosultak. A Kormány az egyenlő
finanszírozás elvét teljesítve további egyedi, eseti támogatást is biztosíthat részükre.
(3) A Kormány elismeri és tiszteletben tartja, hogy az Evangélikus Egyház intézményei létrehozása és működtetése
során saját hitelveit is érvényesíti.
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(4) A Kormány biztosítja – a jogalkotás során arra törekszik –, hogy az Evangélikus Egyház által fenntartott közfeladatot
ellátó intézmények számára a hasonló állami, illetve önkormányzati intézményekével azonos fejlesztési feltételek és
támogatási elvek érvényesüljenek. A Kormány elősegíti, hogy az Evangélikus Egyház, illetve hagyományai és szerepe
a nemzeti kulturális örökségben, az oktatás és a kulturális élet területén súlyának megfelelően jelenjen meg.

III. KÖZÉLETI ÉS TÁRSADALMI FELADATOK
9. cikkely
Az Evangélikus Egyház hitelveinek és történelmi hagyományainak megfelelően az európai állam- és
társadalomszervezés alapjául szolgáló, a magyar társadalom számára meghatározó értékeket képvisel. Ennek
megjelenítésére az Evangélikus Egyház saját fórumain kívül tömegtájékoztatási eszközöket is igénybe vesz.
A Kormány egyetért az Evangélikus Egyháznak a közmédia vallási és kulturális műsoraiban történő megjelenésével.

10. cikkely
Az Evangélikus Egyház vállalja, hogy nemzetközi kapcsolatai révén segíti a közép-európai régió és Magyarország
általános helyzetével kapcsolatos tisztánlátást, Magyarország jó hírének megőrzését, terjesztését. Támogatja
a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitásának, valamint kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére irányuló
erőfeszítéseit. Részt vállal azokban a karitatív tevékenységekben, melyek a háborús konfliktusok elszenvedőit
segítik, különös tekintettel a keresztényüldözés áldozataira. Szükség esetén jószolgálati, közvetítői feladatokat lát el.

11. cikkely
Az Evangélikus Egyház kész arra, hogy eseti felkérésre hitelveivel összeegyeztethető és szervezetéhez illeszkedő
állami, önkormányzati feladatok megoldásában működjék közre (természeti és társadalmi katasztrófáktól, elemi
csapásoktól sújtottak ellátása, reintegrációs, a szegénység felszámolására irányuló feladatok stb.).

12. cikkely
Az Evangélikus Egyház hitéleti, közösséget szervező, közfeladatot ellátó, társadalmi és közéleti tevékenységének
támogatására jogi személyiséggel rendelkező szervezeteket, különösen civil szervezeteket, gazdasági társaságokat,
egyházi jogi személyiséggel rendelkező, továbbá egyéb szervezeteket hozhat létre, illetve ilyen szervezetek
tevékenységében részt vehet.

13. cikkely
A Kormány elfogadja és nagyra értékeli az Evangélikus Egyház részvételét közösségszervezési, társadalmi,
integrációs és közéleti feladatok ellátásában. A jogalkotásba történő bevonásával, a jogszabálytervezetek és
a jogalkotási koncepciók véleményezésének lehetőségével, és más módon is elősegíti, hogy az Evangélikus Egyház
történelmi szerepéhez és az egész társadalom érdekében végzett szolgálatához méltóan nyilváníthasson véleményt
a társadalmi folyamatok szabályozásáról.

HARMADIK FEJEZET
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HITÉLETI, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ, KÖZFELADAT-ELLÁTÓ, TÁRSADALMI ÉS
KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRÓL
14. cikkely
Az Evangélikus Egyház saját törvényei és szabályai szerint feladatainak ellátásához adományokat kér és gyűjt.
A hitéleti célú adományokról az állami, önkormányzati és közigazgatási szervek adatokat nem kérhetnek.
Az Evangélikus Egyház saját működésében teljeskörűen érvényesíti az állami jogszabályi rendelkezéseket. Ennek
jegyében fontosnak tartja az Állami Számvevőszékkel és más állami ellenőrző szervekkel való együttműködését,
a jogszabályi kötelezettség teljesítésén túlmenően is.

15. cikkely
(1) Az Evangélikus Egyház – a jelen megállapodás Felek által történő aláírásakor – kétszázhetven gyülekezete és
mintegy százhetvenezer nyilvántartott egyháztagja révén az ország közel ezerhétszáz településén van jelen. Ezek
közel fele kistelepülés. Az Evangélikus Egyház jelenléte e településeken, mind a lelkiség, mind a helyi értékek
megőrzésére, valamint a különböző közösségi, kulturális, fejlesztési tevékenységekre is ösztönző hatással van.
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Az Evangélikus Egyház ezeken a helyeken küldetésének tekinti a közösségek megmaradásának, a helybenlakásnak
és visszatérésnek a segítését.
(2) A Kormány elismeri, hogy az Evangélikus Egyház egyházközségei helyi közösségmegtartó erővel bírnak. Jelenlétük
nagyban segíti a közösségi, kulturális értékek megőrzését, a közösségek megmaradását és fejlődését.
(3) A Kormány egyetért az Evangélikus Egyház gyülekezetalapítási, templomépítési törekvéseivel a nagyvárosokban
és az agglomerációkban, ahol jó esély van virágzó gyülekezeti élet kialakulására, s ezáltal a helyi közösségi élet
minőségének javítására.

16. cikkely
A Kormány és az Evangélikus Egyház messzemenően egyetért abban, hogy a család a társadalom alapja.
Az Evangélikus Egyház elismeri a Kormány családtámogató politikáját, mely a lelkészek különleges lakhatási
helyzetére is tekintettel van. Az Evangélikus Egyház felajánlja segítségét a Kormány családokat támogató
programjának megvalósításához, további programelemek kidolgozásához.

17. cikkely
(1) Az Evangélikus Egyház jogosult az állampolgárok akaratnyilvánítása, nyilatkozata alapján az állami költségvetés
bevételeinek törvényben meghatározott módon számított részére, amelyet az egyház belső szabályai szerint
használhat fel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számított összeg alapja a befizetett személyi jövedelemadó (a továbbiakban: Szja)
1 százaléka.
(3) Az Evangélikus Egyház hitéleti tevékenységének támogatása érdekében az állampolgárok által az Egyháznak
felajánlott, (1) és (2) bekezdés szerinti összeg és annak az állampolgári nyilatkozatok számának arányában történő
kiegészítése az Evangélikus Egyház részére folyósításra kerül.
(4) A Kormány garantálja az Evangélikus Egyháznak – illetve a többi bevett egyháznak, valamint a törvényben
meghatározott külön állami célnak – az Szja 1 százalékát akkor is, amennyiben az (1) bekezdés alapján
az állampolgárok ennél kevesebbet ajánlanak fel közvetlenül. Amennyiben az (1) bekezdés alapján az Evangélikus
Egyház és a többi bevett egyháznak, valamint a külön állami célnak közvetlenül felajánlott összeg együttesen
nem éri el az Szja 1 százalékát, a különbözetet a központi költségvetés az Evangélikus Egyháznak, a többi bevett
egyháznak és a külön állami célnak a felajánlók számának arányában folyósítja.
(5) Amennyiben az állampolgári felajánlás rendszerét illetően változás szükségessége merül fel, akkor a Kormány erről
az Evangélikus Egyházzal haladéktalanul egyeztet, és az egyházi álláspontot a változtatásoknál figyelembe veszi.

18. cikkely
Az Evangélikus Egyház köznevelési, felsőoktatási, szakképző, egészségügyi, szociális, karitatív, felzárkózási,
gyermekjóléti és -védelmi, valamint család- és ifjúságvédelmi, kulturális, környezetvédelmi, sporttevékenységet
folytató és más közéleti intézményei tevékenységük után a hasonló feladatot ellátó állami és önkormányzati
intézményekkel azonos támogatásra jogosultak, melyet a kormányzat jogalkalmazása során biztosít. Ezen egyházi
intézmények tevékenységének fejlesztésére a Kormány az állami és önkormányzati intézményekével azonos jogi,
finanszírozási és pályázati feltételeket biztosít.

19. cikkely
(1) A Kormány az állami, illetve önkormányzati intézmények számára biztosított működési, felújítási és fejlesztési
forrásokkal azonos mértékű alap- és kiegészítő támogatásokat biztosít az Evangélikus Egyház, illetve belső egyházi
jogi személyei által fenntartott köznevelési, szakképző, szociális, felzárkózási és egészségügyi ellátó intézményei,
valamint gyűjteményei számára.
(2) A Kormány az állami, illetve az önkormányzati intézményekben, a köznevelésben, a szakképzésben, a szociális és
egészségügyi ellátásban dolgozók számára nyújtott személyi juttatásokat és azok növelésének forrását azonos
feltételekkel biztosítja az Evangélikus Egyház, illetve belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményei
részére is.
(3) A Kormány elismeri, hogy a kórházakban és egészségügyi intézményekben végzett lelkészi és lelkigondozói
szolgálat az Alaptörvényben biztosított testi és lelki egészséghez való jog érvényesülésének fontos része.
(4) A Kormány biztosítja az Evangélikus Egyház által végzett iskolai hittanoktatás költségeinek állami finanszírozását,
a hittanoktatók díjazását illetően a pedagógusbér átlagával azonos mértékben, függetlenül attól, hogy az oktatás
milyen fenntartású intézményben és milyen intézményi keretek között történik; a hit- és erkölcstantankönyvek
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vonatkozásában pedig az országos tankönyvjegyzékben szereplő etikatankönyvek előállítási költségével azonos
mértékben. Tekintettel az Evangélikus Egyház szórvány helyzetére, a Kormány garantálja, hogy a kis létszámú
evangélikus hit-és erkölcstan csoportok finanszírozásának összege nem lehet kevesebb évi 300 millió forintnál,
azzal, hogy ez a többi bevett egyház részére a kis létszámú hit-és erkölcstan csoportok finanszírozására vonatkozó
költségvetési előirányzatból biztosított támogatások összegét nem érintheti.
(5) A Kormány az állami, illetve önkormányzati intézmények számára biztosított hazai és nem hazai fejlesztési és
pályázati forrásokkal összhangban fejlesztési-pályázati lehetőséget biztosít az Evangélikus Egyház, illetve belső
egyházi jogi személyei által fenntartott intézményei fejlesztésére.
(6) A Kormány elismeri, hogy az Evangélikus Egyház, illetve belső egyházi jogi személyei által fenntartott felzárkózási
intézmények (többek között Biztos Kezdet Gyerekházak, tanodák, roma szakkollégiumok) a hátrányos helyzetűek
felzárkózásának, a szegénység leküzdésének, és a társadalmi mobilitás elősegítésének hatékony eszközei, ezért
vállalja, hogy ezek működtetéséhez – más egyházi támogatásoktól elkülönített – önálló és tartós pénzügyi
támogatást biztosít a biztonságos működtetésükhöz szükséges mértékben, az egyenlő finanszírozás elve szerint.

20. cikkely
(1) A Kormány elismeri, hogy az Evangélikus Egyház az elmúlt évszázadokban fontos szerepet játszott a magyarországi
oktatás korszerűsítésében, színvonalának javításában, ezért az ország gazdasági teljesítőképességéhez mérten
támogatja, hogy ezt a tevékenységét a jövőben is a jogszabályban előírt működési feltételek teljes körű
biztosításával végezhesse, oktatási intézményeinek számát gyarapíthassa. Az evangélikus óvodák, iskolák
hagyományosan fontos szerepet játszanak a helyi közösségek életében, a társadalmi integráció előmozdításában.
A Kormány elismeri és ösztönzi az Evangélikus Egyház köznevelési intézményeinek szakmai innovációs
tevékenységét, értékteremtő és értékátadó pedagógiai-szakmai belső fejlesztéseit, az evangélikus köznevelési
intézményhálózat kutatási és pedagógiai-szakmai innovációs oktatásfejlesztési kezdeményezéseit és eredményeit.
A Kormány fontosnak tartja, hogy az Evangélikus Egyház e jelentős társadalmi szerepét a jövőben is betölthesse,
ezért támogatja, hogy a jelenleg is az Evangélikus Egyház fenntartásában működő oktatási intézmények
infrastrukturális állapotának javítása mellett, az Evangélikus Egyház missziós céljainak és a helyi közösségi
igényeknek megfelelően azokat bővítse, további intézményeket alapítson és tartson fenn.
(2) A felek kiemelten fontosnak tartják a családok támogatását, a minőségi nevelés biztosítását a gyermekek hároméves
korától. A köznevelési rendszer óvodai férőhelyhiányának enyhítése érdekében – figyelembe véve a helyi közösségi
és egyházi igényeket, a demográfiai mutatókat, a Magyarországon belüli lakóhelyváltást – a Kormány egyeztetett
költségkeret biztosításával lehetővé teszi, hogy az Evangélikus Egyház – elsősorban nagyvárosok agglomerációs
övezeteiben – 6 új óvodát alapítson, illetve működő intézményrendszerében óvodai férőhelyet bővítsen
8 intézményben.
(3) A Kormány az ország gazdasági teljesítőképességéhez mérten támogatja, hogy – az Evangélikus Egyház
a társadalmi integráció előmozdításának jegyében – a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének támogatására,
országos ellátási körű gyógypedagógiai módszertani központot, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetet,
valamint utazó gyógypedagógus hálózatot hozzon létre.
(4) A Kormány vállalja, hogy az evangélikus diakóniai intézmények munkatárs-utánpótlásának biztosítása érdekében
– a (7) bekezdés keretében folyósított támogatás keretében – támogatja az Evangélikus Hittudományi Egyetem
képzési portfóliójának bővítését.
(5) A Kormány az ország gazdasági teljesítőképességéhez mérten támogatja a (4) bekezdés szerinti célokhoz
kapcsolódó egyetemi infrastruktúra fejlesztést.
(6) A Kormány biztosítja, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem hitéleti képzésben részt vevő magyar állami
ösztöndíjas hallgatói létszáma összesen, az intézmény teljes hallgatói létszámából legfeljebb az évi 200 főt érheti
el. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hitéleti képzésének állami támogatása megegyezik a pedagógusképzési
szakok képzési támogatásával.
(7) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem speciális támogatásának mértéke nem lehet kevesebb évi 300 millió
forintnál. Az Evangélikus Egyház kötelezi magát, hogy ezen állami támogatást kizárólag oktatási és kutatási célokra
használja fel.
(8) A Kormány biztosítja, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem, amennyiben rendelkezik akkreditált szociális
szakkal (nem hitéleti), úgy a magyar állami ösztöndíjas képzésben (felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés)
részesülő hallgatók száma (kapacitás) a (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel legfeljebb az évi 300 főt érheti
el. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem magyar állami ösztöndíjas képzésben tanuló hallgatók után az állami
intézményekével azonos juttatások, támogatások járnak.
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(9) Az ebben a cikkelyben meghatározott létszámot, illetőleg arányt a Felek csak közös megegyezés esetén
csökkenthetik.

21. cikkely
A Kormány – az 1308/2018. (VII. 5.) számú Korm. határozatának megfelelően – támogatja a Magyarországi
Evangélikus Egyház kórházának, mint meghatározóan rehabilitációs-ápolási szakkórháznak Budapesten történő
létrehozását, biztosítja a gondos tervezéshez és megvalósításhoz szükséges fedezetet annak érdekében, hogy
a létrejövő intézmény szakmai programjának kialakítása és a kapacitások biztosítása a főváros egészségügyi
rendszerével összehangoltan történjen, egyúttal az evangélikus diakónia egészségügyi szolgálatának is módszertani
fejlesztési bázisa lehessen.

22. cikkely
Az Evangélikus Egyház a tulajdonában lévő vallási és kulturális intézmények, a gyűjtemények, múzeumok,
könyvtárak, levéltárak feladatellátásához, megőrzéséhez, felújításához, gyarapításához az éves állami költségvetési
törvényben meghatározott támogatásban részesül, az állami kézben lévő, ugyanolyan kulturális intézményeknek
nyújtott támogatáshoz hasonló mértékben. Az Evangélikus Egyház tulajdonában lévő műemlékek, művészi
alkotások és egyéb, a nemzeti kulturális örökség részét alkotó értékek megőrzéséhez és felújításához a Kormány
támogatást nyújt.

23. cikkely
(1) A Kormány támogatja az Evangélikus Egyháznak a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint
kultúrája megőrzésére és fejlesztésére irányuló hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve hagyománymegtartó és -ápoló tevékenységét.
(2) A Kormány a külhoni és a diaszpórában élő magyarsággal tartandó tanácskozásokra az Evangélikus Egyházat
meghívja.

24. cikkely
(1) A Kormány és az Evangélikus Egyház az Eftv. 3. §-a alapján közös megegyezéssel az Etv. hatálya alá tartozó,
az Evangélikus Egyház által nem természetben visszakért, számára át nem adott, vagy az Etv. 2. § (4) bekezdése
szerint nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igényt a Magyar Köztársaság Kormánya és
a Magyarországi Evangélikus Egyház között 1998. december 7-én kötött megállapodásban járadék forrásává
alakították át, amelyet az Evangélikus Egyház hitéleti és közszolgálati célokra egyaránt felhasználhat.
E Megállapodás mellékletében felsorolt ingatlanok közösen elfogadott értékbecsléssel megállapított összértéke
– 1998. évben – 4,2702 milliárd Ft. Az Eftv. 3. § (1)–(2) bekezdései szerint ezen járadékalap valorizált értéke után évi
5% járadék illeti meg az Evangélikus Egyházat.
(2) A Magyar Állam a nem természetben igényelt ingatlanok alapján járó járadék összegét kiegészíti.
A járadékkiegészítés induló összegét a Felek az 1998-ban megkötött megállapodásban, az ott részletesen
meghatározott szempontok alapján 1999. január 1-től a járadékot és annak kiegészítését együttesen
700 millió Ft-ban határozták meg. Az Eftv. 3. § (1)–(2) bekezdései szerint ezen járadékalap valorizált értéke után évi
5% járadék illeti meg az Evangélikus Egyházat.
(3) A járadékot és annak kiegészítését negyedévenként, az adott negyedév első hónapjának 10. napjáig, az első
negyedévben az első hónap utolsó napjáig kell rendelkezésre bocsátani, az Eftv. 3. § (2) bekezdésében előírt
korrekciót pedig egy összegben kell rendezni a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követő
hónap utolsó napjáig. A járadék folyósítása az Evangélikus Egyház jogutód nélküli megszűnéséig tart.

25. cikkely
A Kormány vállalja, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem nem hitéleti képzésekre tekintettel folyósított
képzési, tudományos, fejlesztési és a 20. cikkely (7) bekezdés szerinti speciális támogatások összegét,
a 22. cikkelyben, a 24. cikkely (1)–(2) bekezdésében megállapított járadékot és annak kiegészítését, valamint
az Eftv. 3. § (4) bekezdés szerinti kiegészítő járadék összegét évente a költségvetésben alapul vett éves átlagos
fogyasztói árindex mértékével valorizálja.
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26. cikkely
A Kormány lehetőségei szerint további rendkívüli támogatásokat biztosít az Evangélikus Egyház által meghatározott
célokra.

NEGYEDIK FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. cikkely
A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírására kellő felhatalmazással rendelkeznek.

28. cikkely
A Kormány az Evangélikus Egyházzal történt előzetes egyeztetés nélkül nem kezdeményezi, és nem támogatja
olyan jogszabály megalkotását vagy hatályos jogszabály olyan módosítását, amely az Evangélikus Egyházat,
annak szervezetét, hitéletét, fenntartását, az általa fenntartott intézményeket, azok személyi és tárgyi feltételeit,
fenntartását vagy a jelen Megállapodást érinti, illetve amely az Evangélikus Egyházat, a belső egyházi jogi
személyeket, az egyházi személyeket vagy az egyházi tevékenységet megillető jelenleg hatályos törvényekben
foglalt kedvezményeket szűkítené. Az Evangélikus Egyház jelen Megállapodásban foglaltakkal ellentétes
jogszabályalkotást nem kezdeményez, és nem támogat.

29. cikkely
(1) A Megállapodás rendelkezései – a (2) és (3) bekezdésekben írtak kivételével – az aláírást követően hatályosak és
végrehajthatók. A Megállapodás aláírását követően a Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi
Evangélikus Egyház között 1998. december 7-én létrejött megállapodás közzétételéről szóló 1056/1999. (V. 26.)
Korm. határozat visszavonásáról dönt.
(2) A Megállapodásból eredő költségvetési támogatásokat – a (3) bekezdésben írtak kivételével – a Kormány
2021. január 1-jét követően biztosítja.
(3) A Megállapodás 19. cikkely (4) bekezdésében és a 20. cikkely (7) bekezdésében meghatározott költségvetési
támogatásokat a Kormány 2020. július 1-jét követően biztosítja.
(4) A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodást tartalmazó kormányhatározatot
2020. április 30. napjáig közzéteszi a Magyar Közlönyben; továbbá a jelen Megállapodás megkötéséből eredő
szükséges jogszabályokat 2020. október 31. napjáig, a (3) bekezdésben írt költségvetési támogatást tartalmazó
kormányhatározatot 2020. június 30. napjáig a Kormány megalkotja.

30. cikkely
A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására vagy megszüntetésére csak írásba foglalt közös megegyezéssel
kerülhet sor.
Budapest, 2020. március 17.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,

Dr. Fabiny Tamás s. k.,

miniszterelnök-helyettes

püspök

		

Prőhle Gergely s. k.,

		

Magyarország Kormánya
nevében

országos felügyelő

A Magyarországi Evangélikus Egyház
nevében
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A miniszterelnök 33/2020. (V. 12.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartó kezdeményezésére tett előterjesztésére –
dr. Angelus Ivánt a Budapest Kortárstánc Főiskolán
– a 2020. június 1-jétől 2023. június 14-éig terjedő időtartamra –
a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

