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Törvények

2018. évi LVI. törvény
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról*

1. §

(1) A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 41. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A mű nem üzletszerű felhasználása a szabad felhasználás körébe tartozik, ha az kizárólag fogyatékossággal élő
személyek javára, fogyatékosságukkal közvetlen összefüggésben történik, és nem haladja meg a fogyatékosság által
indokolt mértéket.”
(2) Az Szjt. 41. §-a a következő (1a)–(1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti szabad felhasználásnak minősül különösen:
a) a mű hozzáférhető formátumú példányának az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett
személy kizárólagos használatára történő előállítása, akár a kedvezményezett személy, akár valamely, az ilyen
személy nevében eljáró személy vagy jogosított szervezet által, feltéve, hogy a hozzáférhető formátumú példány
alapjául szolgáló műhöz a hozzáférhető formátumú példány előállítója jogszerűen jutott hozzá;
b) a jogosított szervezet által az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek vagy
más jogosított szervezetek számára hozzáférhető formátumú példányok terjesztése és nyilvánossághoz közvetítése,
ideértve az oly módon történő hozzáférhetővé tételt is, amikor a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét
egyénileg választják meg.
(1b) A Magyarországon letelepedett jogosított szervezet az (1a) bekezdés b) pontjában meghatározott
tevékenységet az Európai Unió bármely tagállamában letelepedett jogosított szervezet vagy az olvasási képességet
érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személy számára szabadon végezheti.
(1c) A Magyarországon letelepedett jogosított szervezet és az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő
kedvezményezett személy a hozzáférhető formátumú példányt az Európai Unió más tagállamában letelepedett
jogosított szervezettől szabadon megszerezheti.
(1d) Az (1a)–(1c) bekezdésben meghatározott szabad felhasználás körében bármely nyilvánosságra hozott, írott
vagy egyéb jelrendszer formájában rögzített [18. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése] mű felhasználható annak
illusztrációival együtt, ideértve ezek digitális és hanganyaggá alakított változatait is.
(1e) Az (1)–(1d) bekezdés szerinti szabad felhasználást kizáró vagy korlátozó szerződéses rendelkezés semmis.
(1f ) A hozzáférhető formátumú példány előállításához és hozzáférhetővé tételéhez szükséges változtatások nem
haladhatják meg a cél által indokolt mértéket.
(1g) Az (1a)–(1c) bekezdés szerinti jogosított szervezet és az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő
kedvezményezett személy meghatározását, a hozzáférhető formátumú művet érintő szabad felhasználásra
vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a jogosított szervezetek, a hozzáférhető formátumú művek és kapcsolódó
jogi teljesítmények nyilvántartását vezető, valamint az Európai Bizottság számára információt nyújtó közreműködő
szervezet kijelölését és feladatkörét kormányrendelet állapítja meg.”

2. §		
Az Szjt. 41/C. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt a következő eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni:)
„a) a Hivatal a tényeket a kérelem keretei között, az ügyfél nyilatkozatai és állításai alapján vizsgálja azzal, hogy
az ügyfél hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre két alkalommal is felhívható;”
3. §		
Az Szjt. 84/C. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az adatbázis a 41. § (1a)–(1g) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával nem üzletszerű célra
szabadon kimásolható vagy újrahasznosítható, ha a kimásolás vagy újrahasznosítás kizárólag az ott meghatározott
fogyatékossággal élő személyek javára, fogyatékosságukkal közvetlen összefüggésben történik, és az nem haladja
meg a fogyatékosság által indokolt mértéket.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. október 2-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
Az Szjt. 95/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés – a 41. § (1)–(1c) bekezdésében szabályozott szabad felhasználási esetek kivételével – nem
alkalmazható, ha a művet szerződés alapján teszik úgy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság
tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg, így különösen a 26. § (8) bekezdése, 73. §
(1) bekezdés e) pontja, 76. § (1) bekezdés c) pontja, 80. § (1) bekezdés d) pontja, 82. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
esetekben.”
5. §		
Az Szjt. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a reprográfiára szolgáló készülékek körét – az érintett
érdekképviseleti szervek véleményének figyelembevételével – rendelettel meghatározza.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa a szerzői jogi szakértő testület szervezetének és
működésének részletes szabályait.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás
esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módját és
feltételeit rendelettel meghatározza.
(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az árva mű felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat, a jogosultat
megillető megfelelő díjazás feltételeit, a felhasználással összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díj mértékét, beszedésének, visszatérítésének módját, továbbá az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott
engedélyek nyilvántartásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
(5) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
a) a Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben a Hivatal által vezetett
önkéntes műnyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint
b) a Hivatal elnöke véleményének kikérésével, az adópolitikáért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel
és a Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszterrel egyetértésben az önkéntes műnyilvántartással összefüggő
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, beszedésének és visszatérítésének módját
rendelettel megállapítsa.
(6) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával
kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, beszedésének és visszatérítésének módját
az adópolitikáért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
felett felügyeletet gyakorló miniszterrel egyetértésben, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke
véleményének kikérésével rendeletben szabályozza.
(7) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy – az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben –
az e törvény 23/A. §-ának (4) bekezdése alapján a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához
és felosztásához szükséges adatok, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárak körét rendelettel
megállapítsa.
(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény 41. § (1a)–(1f ) bekezdésében foglalt szabad felhasználással
összefüggő részletes szabályokat, illetve hogy az e törvény 41. § (1a)–(1c) bekezdése szerinti hozzáférhető
formátumú példány, jogosított szervezet és az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett
személy meghatározását, a hozzáférhető formátumú művekkel és kapcsolódó jogi teljesítményekkel végezhető
szabad felhasználásra vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a jogosított szervezetek, a hozzáférhető formátumú
művek és kapcsolódó jogi teljesítmények nyilvántartását vezető, valamint az Európai Bizottság számára információt
nyújtó közreműködő szervezet kijelölését és feladatkörét rendeletben állapítsa meg.”
6. §		
Az Szjt. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„113. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve (2009. április 23.) a számítógépi programok jogi
védelméről;
b) a Tanács 93/83/EGK irányelve (1993. szeptember 27.) a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes
továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról;
c) az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az adatbázisok jogi védelméről;
d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői
és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról;
e) az Európai Parlament és a Tanács 2001/84/EK irányelve (2001. szeptember 27.) az eredeti műalkotás szerzőjét
megillető követő jogról;
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f ) az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről;
g) az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti jogról és
a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról;
h) az Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve (2006. december 12.) a szerzői jog és egyes szomszédos
jogok védelmi idejéről és az azt módosító 2011/77/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
i) a Bizottság 2006/585/EK ajánlása (2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról és online
hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről 6. a) és c) alpontja;
j) az Európai Parlament és a Tanács 2012/28/EU irányelve (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett
felhasználási módjairól;
k) a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek a vakok,
látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes
megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes
vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. szeptember 13-i (EU)
2017/1564 európai parlamenti és tanácsi irányelv.
(2) Ez a törvény a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más teljesítmények
hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni
képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről szóló
2017. szeptember 13-i (EU) 2017/1563 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
7. §		
Az Szjt.
a)
35. § (4) bekezdés c) pontjában az „illetve” szövegrész helyébe a „továbbá” szöveg,
b)
41/C. § (2) bekezdés b) pontjában a „kormányabaknál” szövegrész helyébe a „kormányablaknál” szöveg,
c)
41/D. § (1) bekezdésében a „41/C. § (1) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe a „41/C. § (2) bekezdés
e) pontja” szöveg,
d)
84/C. § (4) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(3a) bekezdésben” szöveg
lép.
8. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §

(1) E törvény 1. §-a és 3–4. §-a a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más
teljesítményeknek a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek
érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői
és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló,
2017. szeptember 13-i (EU) 2017/1564 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény 1. §-a és 3–4. §-a a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más teljesítmények
hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni
képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről szóló
2017. szeptember 13-i (EU) 2017/1563 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 186/2018. (X. 9.) Korm. rendelete
egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2–5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában,
a 6–12. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában,
a 13. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 14. § és a 18. § b) és c) pontja tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 15. § tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában,
a 16. § és a 18. § e) pontja tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában,
a 17. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. §
(2) bekezdésében,
a 18. § a) pontja tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,
a 18. § d) pontja tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (2) bekezdés a)–e) pontjában,
a 19. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §
(2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) A fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által a (2a) bekezdés szerinti eljárásban hozott
döntés esetében másodfokú hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár
el. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adatátadása alapján a kölcsönös megfeleltetési szabályok
betartásának ellenőrzésére vonatkozó eredményeket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szolgáltatja.”

2. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 11. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Bizottság kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és
a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási
(a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében – a csekély összegű támogatásokra
vonatkozó bizottsági rendeletekben meghatározott, a kifizető ügynökség által működtetett, a mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 26. § (1) bekezdés f ) pontja szerint
vezetett nyilvántartási rendszer alapján – az általa összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.”
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(1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást
igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, – a kifizető ügynökség a 11. §
(5) bekezdésében meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében –
az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a kedvezményezett a kifizető ügynökség részére nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető
egy és ugyanazon vállalkozásnak.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot kizárólag az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
kedvezményezettnek kell megtenni a támogatás első alkalommal történő igénylésekor.”
(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek köteles nyilatkozni arról, hogy a (2) bekezdés szerinti
nyilatkozattételi kötelezettségét teljesítette.”
(3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás változik vagy megszűnik, arról az érintett
vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal történő csekély összegű támogatás
igénylésekor a kifizető ügynökségnek nyilatkozni.”
(4) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Polgári Törvénykönyv szerinti átalakulást, egyesülést, szétválást követően a csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett köteles a kifizető ügynökség részére az átalakulás,
egyesülés, szétválás tényéről nyilatkozni.”

4. §		
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, – az agrár- és vidékfejlesztési állami
támogatások esetében – az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása
céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap
utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(2) A kifizető ügynökség által a 11. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartási rendszerben a támogatástartalom rögzítése
euró értékben történik.”
5. §		
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a)
11/A. § (7) bekezdésében a „tájékoztatása” szövegrész helyébe a „nyilatkozata” szöveg,
b)
11/A. § (8) bekezdésében a „tájékoztatást nyújt” szövegrész helyébe a „nyilatkozni köteles” szöveg,
c)
11/A. § (9) bekezdésében az „Az (2) bekezdés szerinti nyilatkozat és az” szövegrész helyébe az „A (2) bekezdés
szerinti nyilatkozat, valamint a” szöveg, a „tájékoztatások” szövegrész helyébe a „nyilatkozattételi
kötelezettség” szöveg
lép.

3. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési
eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti megkeresésben meg kell jelölni:]
„j) végrehajtási eljárásban azt, hogy a föld folyamatos árverezése iránti hirdetménye közzétételre került-e, a földre
vételi ajánlat érkezett-e, illetve a becsérték módosításra került-e.”
(2) A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A megkeresőnek igazolnia kell, hogy eleget tett a 17. §-ban foglaltaknak.”

7. §		
A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának – fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása
esetén legalább a kikiáltási árának – megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az
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egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben
volt.”
8. §		
A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az eredménytelen árverés esetén megismételt árverést kell kitűzni, amelyre az e bekezdésben foglalt
eltérésekkel az első árverés szabályait kell alkalmazni. A megismételt árverés során a felajánlott vételár nem lehet
kevesebb a 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár
összegénél. Ha a megismételt árverés is eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek
nyilvánítja, kivéve, ha felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor.”
9. §		
A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az árverési jegyzőkönyvet az árverési vevő is aláírásával látja el.”
10. §		
A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) Végrehajtási eljárás esetén a végrehajtó a részére megküldött záradékolt árverési jegyzőkönyv másolatát
kézbesíti az adósnak, egyidejűleg felhívja a földrészlettel együtt nyilvántartott épület, építmény 15 napon belül
történő elhagyására. Amennyiben a felhívásban foglalt időpontig erre nem került sor, az árverési vevő a Vht. alapján
kérelmezheti annak kiürítését.
(2) A végrehajtó a Vht. alapján intézkedik a földrészlettel együtt nyilvántartott épületnek, építménynek az árverési
vevő részére történő birtokbaadásáról.
(3) Amennyiben a Földforgalmi törvény 35. § (7) bekezdése alapján a tulajdonszerzés jóváhagyása megtagadásra
kerül, vagy az árverés sikertelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresése alapján a végrehajtó a Vht. szerint
közzéteszi a föld folyamatos árverezése iránti hirdetményét. A hirdetmény közzétételét követően, ha a földre
vételi ajánlat érkezik a végrehajtóhoz, a végrehajtó az ajánlat érkezését követő 30 napon belül az árverés kitűzése,
az árverési hirdetmény közzététele, továbbá az árverés lefolytatása érdekében ismét megkeresi az 1. §-ban
foglaltaknak megfelelően a mezőgazdasági igazgatási szervet.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti ismételt megkeresést követően az árverés sikertelen, a mezőgazdasági igazgatási
szerv a Földforgalmi törvény 35. § (7) bekezdésének megfelelően megkeresi a végrehajtót a (3) bekezdésben foglalt
intézkedések megtétele végett.”
11. §		
A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § (1) E rendeletnek az egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 186/2018.
(X. 9.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit azokban
a 186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése napján folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni
kell, amelyekben a földárverések kitűzésére még nem került sor.
(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a 186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése napjáig már kitűzte
árverésre a földet, a mezőgazdasági igazgatási szerv a 186/2018. (X. 9.) Korm. rendelettel megállapított 18. §
rendelkezéseinek megfelelően jár el.”
12. §		
Hatályát veszti a 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1a) bekezdése.

4. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti erdészeti hatóság felügyeleti szerveként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.”
14. §		
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH]
„d) az Éltv. 5. § (6) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 17/B. § (4) bekezdésében,
18. § (5a) bekezdésében, 23. § (5) és (6) bekezdésében, 24. § (1) bekezdés e) pontjában, 32. § (1) bekezdés c), d),
n)–r), t), u)–w) pontjában, 32. § (2) bekezdés d) pontjában, 32. § (3) és (5) bekezdésében, 34. § (1) bekezdés g) és
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h) pontjában, 34. § (4) bekezdés a) és j) pontjában, 35. § (4) bekezdés d)–f ) pontjában, 35. § (5) és (6) bekezdésében,
35/A. §-ában, 37. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 37. § (3) bekezdés e), g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés
m), n), r) és t) pontjában, 38. § (5)–(7) bekezdésében, 38/A. § (1), (3)–(11) bekezdésében, 38/B. §-ában, 38/D. §
(1) bekezdésében, 38/G. § (1) bekezdésében, 40. § (1)–(3) bekezdésében, 41. §-ában, 47/B. § (1), (11) és
(12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés e) pontjában, 63/A. §-ában, 71. § (4), (5), (9) és
(10) bekezdésében,”
[foglaltak tekintetében.]
15. §		
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A területi halgazdálkodási hatóság felügyeleti szerveként és a területi halgazdálkodási hatóság által első fokon
hozott döntés esetében másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.”
16. §		
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 29. § (2) bekezdésében
foglaltak tekintetében a felszámolás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése, valamint az adós
nevére vonatkozó adatváltozás átvezetése iránti megkeresésnek az illetékes elsőfokú ingatlanügyi hatóságok
részére történő továbbítására a törvényszék székhelye szerint illetékes elsőfokú ingatlanügyi hatóságot,
a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatalát jelöli ki.”
17. §		
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 60. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A területi vadászati hatóság felügyeleti szerveként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.”
18. §		
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárminiszter” szöveg,
b)
18. § (3) bekezdés c) pontjában a „17. § (8) bekezdésében,” szövegrész helyébe a „17. § (8) bekezdésében,
17/B. § (3) bekezdésében,” szöveg,
c)
23. § (1) bekezdés a) pontjában a „19. § (1) bekezdésében,” szövegrész helyébe a „19. § (1) bekezdésében, 20. §
(3a) bekezdésében,” szöveg,
d)
28. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a földművelésügyi minisztert” szövegrész helyébe az „a minisztert”
szöveg,
e)
1. melléklet 15. pont 15.1. alpontjában a „Balatonboglár” szövegrész helyébe a „Fonyód” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 72. §-a.

5. Záró rendelkezés
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 187/2018. (X. 9.) Korm. rendelete
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 187/2018. (X. 9.) Korm. rendelethez
1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.)

(A)

(B)

(C)

(Beruházás megnevezése)

(Beruházás tartalma)

(Megvalósítás helyszíne)

TÁMOGAT-LAK –
Férőhelykiváltás
Andornaktályán

A beruházás keretében 60 férőhely
kerül kitagolásra támogatott
lakhatási formában 12 férőhelyes
ingatlanokba, továbbá egy
szolgáltató- és foglalkoztatóközpont jön létre.

„

21.

Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 289. szám alatti,
belterület 353/1 helyrajzi számú ingatlan
Maklár, belterület 293/1 helyrajzi számú ingatlan
Maklár, belterület 293/4 helyrajzi számú ingatlan
Maklár, belterület 1024 helyrajzi számú ingatlan
Nagytálya, belterület 300 helyrajzi számú ingatlan
”

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.)

(A)

(B)

(C)

(Beruházás megnevezése)

(Beruházás tartalma)

(Megvalósítás helyszíne)

„

32.

A Boróka
Otthon kiváltása
Zalaapátiban

A beruházás keretében 72 férőhely
kerül kitagolásra támogatott
lakhatási formában 12 férőhelyes
ingatlanokba, továbbá egy
szolgáltató- és foglalkoztatóközpont jön létre.

Egeraracsa, belterület 48/3 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület 588/9 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület 588/6 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület 582/1 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület, Jókai utca 107. szám alatti,
79 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület 68/5 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület 44 helyrajzi számú ingatlan
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 447/2018. (X. 9.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Csernicskó Istvánt 2018. október 1.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. szeptember 28.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/03991-2/2018.

A köztársasági elnök 448/2018. (X. 9.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Szent István Egyetemen
Dr. Palkovics László Amand egyetemi tanárt a 2018. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig terjedő
időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. szeptember 28.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03992-2/2018.

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 449/2018. (X. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Lakner Szilviát 2018. október 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04026-2/2018.

A köztársasági elnök 450/2018. (X. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Hajba Krisztina Reginát 2018. november 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04026-3/2018.

A köztársasági elnök 451/2018. (X. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Keviczki Istvánt 2018. november 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04026-4/2018.
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A köztársasági elnök 452/2018. (X. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Szepesházi Pétert 2018. november 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04026-5/2018.

A köztársasági elnök 453/2018. (X. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bagdi-Nagy Olga
Annamáriát a 2018. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04026-6/2018.

A köztársasági elnök 454/2018. (X. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Hajdú Márta
Máriát a 2018. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04026-7/2018.
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A köztársasági elnök 455/2018. (X. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Jancsó-Tóth Esztert
a 2018. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04026-8/2018.

A köztársasági elnök 456/2018. (X. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csárádi Lászlót
2018. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04026-9/2018.

A köztársasági elnök 457/2018. (X. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Simon Zoltánt
2018. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. szeptember 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04026-10/2018.
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A Kormány 1489/2018. (X. 9.) Korm. határozata
a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházáshoz kapcsolódó független mérnöki, műszaki
ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. a vasúti építményekre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások követelményeinek való megfelelés céljából
a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás (a továbbiakban: Projekt) magyarországi szakaszának
fejlesztéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki lebonyolításhoz szükséges független mérnöki, műszaki
ellenőrzési feladatok ellátása érdekében egyetért Mérnök Szervezet megbízásával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 1. pontban foglalt feladat finanszírozása
érdekében a 2018–2026 közötti költségvetési évekre összesen legfeljebb 6 160 490 000 forint összegben
kötelezettséget vállaljon;
3. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Projekt szakszerű
megvalósítása érdekében – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben és
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben már biztosított forrásokon túl –
az 1. pontban foglalt feladatokhoz szükséges forrás, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték
és kincstári díjak finanszírozása érdekében
a)
2020. évre 602 100 000 forint,
b)
2021. évre 1 505 250 000 forint,
c)
2022. évre 1 644 737 000 forint,
d)
2023. évre 1 605 600 000 forint,
e)
2024. évre 100 350 000 forint,
f)
2025. évre 100 350 000 forint,
g)
2026. évre 100 350 000 forint
biztosításáról gondoskodjon a 2020–2026. évi központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium
fejezet Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata
javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az éves költségvetési törvények tervezése során
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pont szerinti feladat ellátása
érdekében kössön támogatási szerződést a kedvezményezett MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1490/2018. (X. 9.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.5-16-2016-00002 azonosító számú („Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása
és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a GINOP-7.1.5-16-2016-00002 azonosító számú („Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és
a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése” című) projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának
növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program 7. prioritásán rendelkezésre álló le nem kötött keret terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2018. október 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016.
(I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat
a)
C:6 mezőjében a „4,06” szövegrész helyébe a „4,31” szöveg,
b)
C:8 mezőjében a „43,49” szövegrész helyébe a „43,24” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító száma

GINOP-7.1.5-162016-00002

B
Projekt megnevezése

Kis-Balaton
Látogatóközpont
kialakítása és
a Diás-szigeti Fekete
István Emlékhely
fejlesztése

30454

1. melléklet az 1490/2018. (X. 9.) Korm. határozathoz
C
Kedvezményezett neve

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság

D
Eredeti támogatás
(nettó, Ft)

949 816 536

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

244 968 812

1 194 785 348

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt eredményeként
kialakításra kerül a Kis-Balaton
Látogatóközpont tájba
illeszkedő modern épületben,
és megvalósul a Fekete
István Emlékhely épületének
rekonstrukciója.
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A Kormány 1491/2018. (X. 9.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 azonosító számú, „Marótvölgyi öblözet rendezése” tárgyú projekt
tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5. melléklet
3.12.6. pontja alapján hozzájárul a KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 azonosító számú, „Marótvölgyi öblözet rendezése”
tárgyú projekt tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott
ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításhoz, az 1. melléklet szerint;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert az 1. pontban meghatározott projekt támogatási
szerződésének az 1. melléklet szerinti módosítására.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2018. október 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

B

Projekt azonosító

Projekt

száma

megnevezése
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1. melléklet az 1491/2018. (X. 9.) Korm. határozathoz
C

Átcsoportosítással
Kedvezményezett neve

3.

Marótvölgyi
belvízöblözet
rendezése

érintett költségsorok
megnevezése

2.

KEHOP-1.3.015-2015-00003

D

E
Átcsoportosítással
érintett költségsorok
eredeti támogatása
(bruttó, Ft)

F

G

Átcsoportosítással
érintett költségsorok
módosított

Projekt rövid bemutatása

támogatása
(bruttó, Ft)

Ingatlanvásárlás

43 808 152

50 342 540

Tartalék

56 249 272

49 714 884

Országos Vízügyi
Főigazgatóság és
a Nyugat-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
konzorciuma

A projekt célja a Marótvölgyi belvízöblözet
kiépítése akként, hogy annak állapota
megfeleljen a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer
üzemvízszintjének, ennek révén a belvizek és
árvizek lehető legkisebb kártétellel és költséggel
való levezetését lehetővé teszi, valamint biztosítja
a belvízöblözet folyamatos, megfelelő vízellátását.
Ennek érdekében szivattyúállást, vízbevezető
műtárgyat, vasbeton hidat, csatornákat és
a hozzájuk kapcsolódó kisműtárgyakat, valamint
földműveket építenek, helyreállítják a Marótvölgyicsatorna megfelelő vízszállítási képességét.
A projektben vállalt indikátor 210 hektár, mely
a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek
nagysága.
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A Kormány 1492/2018. (X. 9.) Korm. határozata
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 azonosító számú, „Logisztikai raktárcsarnok építése” című projekt
támogatásának növeléséről
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 azonosító számú, „Logisztikai raktárcsarnok építése” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2018. október 15.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:93 mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító száma

KEHOP-1.6.0-152016-00018

B
Projekt megnevezése

Logisztikai raktárcsarnok
építése
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1. melléklet az 1492/2018. (X. 9.) Korm. határozathoz
C
Kedvezményezett neve

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

D
Eredeti támogatás
(bruttó, Ft)

155 000 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

44 574 831

199 574 831

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt új raktárcsarnok megépítését
és a meglévő bővítését teszi lehetővé
a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Központi Raktárbázisa területén. Ennek
eredményeként a katasztrófavédelmi
és polgári védelmi felszerelések és
beavatkozási eszközök központosítva
tárolhatóak. Ezáltal gyorsul
a reakcióidő, lerövidül a műveletek
logisztikai előkészületének ideje, ami
a lakosság számára emelt minőségű
katasztrófavédelmet nyújt.
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