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Törvények

2019. évi XXV. törvény
a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) 137/F. § (13) bekezdése, valamint 209. § (1) bekezdése alapján a Televíziós Film Mecenatúra
(a továbbiakban: Mecenatúra) 2019. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 7000,0 millió Ft-ban, azaz hétmilliárd forintban,
b)
bevételi főösszegét 7000,0 millió Ft-ban, azaz hétmilliárd forintban
hagyja jóvá.
2. §		
Az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését az 1. melléklet 1. pontja, az 1. § b) pontjában
megállapított bevételi főösszeg részletezését a 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.
3. §		
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke a Hatóság 2019. évi egységes
költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat
benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet a Mecenatúra 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága
elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2019. évi
költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.
4. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2019. évi XXV. törvényhez
1. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)
Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25,0

3.

Dologi kiadások

245,0

4.

Egyéb működési célú kiadások

6500,0

5.

Beruházások

Költségvetési kiadások összesen

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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2. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)
Előirányzat száma

1.

Előirányzat neve

Előirányzat összege

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7000,0

ebből: Központi költségvetési támogatások

7000,0

ebből: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
célzott pénzeszközátadása

0,0

2.

Működési bevételek
(Egyéb bevételek)

0,0

3.

Működési célú átvett pénzeszközök
(Önkéntes befizetések, adományok)

0,0

Költségvetési bevételek összesen
Finanszírozási bevételek
(A Mecenatúra tárgyévet megelőző évi, visszahagyott költségvetési maradványa)

7000,0
0,0

2019. évi XXVI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 65. § (3) bekezdés a) pontja
a következő ab) alponttal egészül ki:
(Nem kell figyelembe venni
jövedelemként)
„ab) a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelmet;”
2. §		
Az Szja tv. a következő 97. §-sal egészül ki:
„97. § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvénnyel megállapított 65. §
(3) bekezdés a) pont ab) alpontját a hatálybalépésének napjától kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírsorozatok esetében kell alkalmazni.”

2. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása
3. §		
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 12. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A lakás-takarékpénztár a 7. §-ban meghatározott szerződés szerinti betétgyűjtésen és hitelnyújtáson, valamint áthidaló
kölcsön nyújtásán kívül kizárólag a következő tevékenységeket végezheti:)
„e) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) meghatározott feltételekkel állampapír
vonatkozásában
ea) a Bszt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet,
eb) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatást,
ec) az ea) és eb) alpontban meghatározott szolgáltatások függő ügynökként történő közvetítését.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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3. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
4. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról és az adóigazgatási eljárásról szóló jogszabályok
alkalmazásában)
„7a. automataberendezés: olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy
szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál,”
5. §		
Az Art. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az automataberendezést üzemeltető adózó köteles a jogszabályban meghatározott adattartalommal
– automataberendezésenként – az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni:
a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon,
b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve
befejezésének napján,
c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,
d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az üzemeltetés
megszűnésének napján,
e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.”
6. §		
Az Art. 266. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami adó- és vámhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás
jogszerű igénybevételéhez honlapján közzéteszi)
„h) az e törvény szerint bejelentett automataberendezés regisztrációs számát és az üzemeltetési helyét,”
7. §		
Az Art. a következő 274/C. §-sal egészül ki:
„274/C. § [Átmeneti rendelkezés az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvénnyel
megállapított rendelkezésekhez]
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napján
üzemeltetett automataberendezésekre vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott adatokat az üzemeltető
2019. június 30-ig köteles az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni, azzal, hogy az egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napját megelőzően már
bejelentett – élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző – automataberendezések üzemeltetésének
megkezdését nem kell ismételten bejelenteni.”
8. §		
Az Art. 107. §-ának szakaszcímében az „Élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés”
szövegrész helyébe az „Az automataberendezés” szöveg lép.
9. §		
Hatályát veszti az Art. 269. § (8) bekezdés b) pontja.

4. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 2. § 2019. június 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2019. évi XXVII. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról*

1. §		
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 330. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdéstől eltérően a tőzsde a Felügyelet engedélyével és ellenőrzése mellett értékpapírosítást
elősegítő tanácsadói tevékenységet végző gazdasági társaságot is alapíthat és működtethet, amely gazdasági
társaság részletes működési és eljárási szabályokat állapít meg, valamint tevékenysége során kiemelt figyelmet
fordít az értékpapírosítással érintett befektetők érdekeinek védelmére.”
2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2019. évi XXVIII. törvény
az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról**
1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása
1. §		
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény 17. § (1) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(E törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt –)
„f ) a 2003/87/EK irányelvnek a hatály légiközlekedési tevékenységekre vonatkozó jelenlegi korlátozásainak
fenntartása és egy piaci alapú globális intézkedés 2021-től történő bevezetésének előkészítése céljából történő
módosításáról szóló, 2017. december 13-i 2017/2392/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
g) a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 30-i
2018/841/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
h) a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések
meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/842/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása
2. §

(1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. § 29. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„29. új belépő:
a) a harmadik kereskedési időszakban azon létesítmény, amely
aa) 2011. június 30. után kapott kibocsátási engedélyt,
ab) 2011. június 30. után bekövetkezett jelentős kapacitásbővítés következtében kapott új kibocsátási engedélyt,
vagy
* A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 2-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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ac) a közösségi rendszer egyoldalú kiterjesztése folytán került a törvény hatálya alá,
b) a negyedik kereskedési időszakban a 2018/410/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 7. pontjában
meghatározott létesítmény.”
(2) Az Ügkr. tv. 2. §-a a következő 46–50. ponttal egészül ki:
(E törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„46. tartalék egység: egy létesítményen belül az üzemszerűen működő berendezés kiváltására szolgáló, kibocsátást
eredményező berendezés,
47. készenléti egység: egy létesítményen belül az elsődleges energiaforrás elháríthatatlan külső ok miatti
rendelkezésre nem állása esetén működő és üzemelő, kibocsátást eredményező berendezés,
48. negyedik kereskedési időszak: 2021. január 1-jétől 2030. december 31-ig tartó időszak,
49. kiosztási időszak: a negyedik kereskedési időszaktól kezdődően, az egy kereskedési időszakon belüli, egy
Nemzeti Végrehajtási Intézkedés által lefedett 5 éves időszak,
50. nemzeti légiközlekedési kiosztási táblázat: a hazai légi jármű üzembentartókat és a részükre térítésmentesen
kiosztható kvótamennyiségeket tartalmazó táblázat, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyott.”
3. §		
Az Ügkr. tv. 14. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A 2013. január 1-jétől kezdődően kiadott kibocsátási egységek korlátlan ideig érvényesek. A 2021. január 1-jétől
kezdődően kiadott kibocsátási egységeken fel kell tüntetni, hogy azokat melyik, 2021. január 1-jét követő tízéves
időszakban adták ki, érvényességük ennek a tízéves időszaknak az első évétől megvalósuló kibocsátásokra szól.”
4. §		
Az Ügkr. tv. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § (1) A létesítményeknek a 2021–2025 közötti kiosztási időszakban évente térítésmentesen kiosztható
kibocsátásiegység-mennyiséget a II. Nemzeti Végrehajtási Intézkedés tartalmazza. Ezt követően, ötévenként újabb
Nemzeti Végrehajtási Intézkedések kerülnek elfogadásra. Az üzemeltető a Nemzeti Végrehajtási Intézkedések
alapjául szolgáló adatszolgáltatásait akkreditált hitelesítő által hitelesítetten, a miniszter által vezetett minisztérium
honlapján közzétett módon, határidőben készíti el és nyújtja be a miniszter részére.
(2) Ha az üzemeltető egy Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatása keretében egyes
berendezései tekintetében a 15/B. § (1) bekezdés szerinti mentesítést kéri, úgy a következő kiosztási időszakban
a mentesített berendezés tekintetében nem osztható ki ingyenes kibocsátási egység, és a Nemzeti Végrehajtási
Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatást erre tekintettel kell elkészíteni.
(3) Ha a berendezés mentesítése a 15/B. § (7) bekezdése szerint megszűnik a kiosztási időszak során, a berendezés
vonatkozásában azzal a feltétellel osztható ki ismételten ingyenes kibocsátási egység, ha az üzemeltető a mentesítés
iránti kérelme benyújtásakor akkreditált hitelesítő által hitelesítetten, a miniszter által vezetett minisztérium
honlapján közzétett módon, a Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló módosított adatszolgáltatást is
benyújtotta, amely tartalmazza a mentesített berendezések adatait.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az Európai Bizottság jóváhagyása esetén a miniszter a mentesítés megszűnését
követő évtől, az adott kereskedési időszak egyes éveire vonatkozóan megállapítja a létesítmény számára
térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási
egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.
(5) A (4) bekezdés szerinti többletkiosztást Magyarország aukcióra bocsátandó kibocsátási egységei terhére kell
végrehajtani.
(6) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket és az azok által lefedett időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási táblát
a miniszter az üzemeltető által benyújtott adatszolgáltatás ellenőrzését követően készíti el és a II. Nemzeti
Végrehajtási Intézkedést 2019. szeptember 30-ig, majd ezt követően a Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket
ötévente nyújtja be az Európai Bizottságnak jóváhagyásra.
(7) A (6) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg a miniszter gondoskodik a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 27a. cikke szerinti, az Európai Bizottság felé történő benyújtási és közzétételi kötelezettségéről.
(8) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedések közzétételéről az Európai Bizottság jóváhagyását követően a miniszter
gondoskodik. Az Európai Bizottság által jóváhagyott, az adott időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási tábla alapján
a miniszter minden év február 28-ig a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységeknek az üzemeltetők
forgalmi jegyzékben vezetett számláin történő jóváírásáról.”
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5. §		
Az Ügkr. tv. a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § (1) Az üzemeltető a 15/A. § (1) bekezdés szerinti Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló
adatszolgáltatás részeként kérheti a tartalék és készenléti egység működése általi kibocsátás nyomonkövetési
kötelezettség alóli mentesítését. Az üzemeltető berendezés mentesítésére vonatkozó kérelme a következő Nemzeti
Végrehajtási Intézkedéshez tartozó kiosztási időszakra vonatkozik.
(2) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti mentesítést az alábbi feltételek teljesülése esetén kérheti:
a) a tartalék és készenléti egység a 15/A. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást megelőző három év
mindegyikében legfeljebb 300 órát működött és
b) a tartalék és készenléti egység egységenkénti kibocsátása az 1000 t CO2-értéket nem éri el a 15/A. § (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatást megelőző három év egyikében sem.
(3) Ha egy berendezés egy kiosztási időszak teljes időtartamában mentesítés hatálya alatt állt, akkor a következő
kiosztási időszak Nemzeti Végrehajtási Intézkedését megalapozó adatszolgáltatás során nem kell igazolni
a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételnek való megfelelést.
(4) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés 15/A. § (2) bekezdés szerinti, az Európai Bizottság általi jóváhagyásáról
a miniszter tájékoztatást küld az (1) bekezdés szerinti kérelmet benyújtó üzemeltetőnek. Az üzemeltető
a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül engedély-módosítási kérelmet nyújt be a hatóságnak
az (1) bekezdés szerinti mentesítés átvezetése érdekében.
(5) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyát képező tartalék és készenléti egységére vonatkozó
nyomonkövetési kötelezettségek alól a módosított engedély kiadásától és az adott Nemzeti Végrehajtási Intézkedés
kiosztási időszaka kezdetétől mentesül.
(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben az üzemeltető köteles a tartalék és készenléti egység
üzemóráját nyilvántartani, és a létesítmény 10. § (1) bekezdésének megfelelő hitelesített kibocsátási jelentése
részeként a tartalék és készenléti egység vonatkozásában kizárólag a tárgyévet megelőző év működésének igazolt
óraszámáról nyilatkozni, mellékelve az azt alátámasztó dokumentumokat.
(7) Ha a tartalék és készenléti egység tárgyévi működése a 300 órát eléri – tekintet nélkül a kibocsátott
CO2 mennyiségére – az üzemeltető 15 napon belül köteles a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet
benyújtani a hatóságnak, jelezve, hogy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel már nem áll fenn.
A berendezés kibocsátásait a végleges kibocsátási engedélyben meghatározottak szerint nyomon kell követni.
(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az üzemeltető a későbbi kiosztási időszakokra nézve kérheti a berendezés újbóli
mentesítését, ha megfelel a (2) bekezdés a) és b) pont szerinti feltételeknek az adott kiosztási időszak Nemzeti
Végrehajtási Intézkedését megalapozó adatszolgáltatás tekintetében.
(9) Ha az üzemeltető a következő Nemzeti Végrehajtási Intézkedés kiosztási időszakában már nem kíván élni
a mentesítés lehetőségével, úgy azon kiosztási időszak megkezdéséig köteles a kibocsátási engedély módosítása
iránti kérelmet benyújtani a hatóságnak, valamint köteles a berendezés kibocsátását nyomon követni a végleges
kibocsátási engedélyben meghatározottak szerint.”
6. §		
Az Ügkr. tv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) Az Európai Bizottság által elfogadott nemzeti légiközlekedési kiosztási táblázatban szereplő légi jármű
üzembentartók részére a 2017–2023. közötti időszakra vonatkozóan a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 28a. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott térítésmentes kvótamennyiség kerül kiosztásra.
(2) Az Európai Bizottság által elfogadott nemzeti légiközlekedési kiosztási táblát a miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján közleményben teszi közzé és gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről.
(3) A nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla alapján a miniszter – a jegyzékkezelő útján – minden év február 28-ig
gondoskodik az üzembentartó forgalmi jegyzékben vezetett számláján az adott évre jóváhagyott kibocsátási
egységek jóváírásáról.
(4) A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 28a. cikk (2) bekezdése értelmében az ezen irányelv 3f. cikk
(2) bekezdése szerinti légiközlekedési új belépő kérelem nem nyújtható be 2023. június 30-ig.”
7. §

(1) Az Ügkr. tv. 42. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –)
„f ) a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról és a 2015/1814/EU határozat
módosításáról szóló, 2018. március 14-i 2018/410/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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(2) Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –)
„b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők
akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(3) Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:
„m) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő
nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló,
2018. december 19-i 2018/2066/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet,
n) az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek
az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által kijelölendő
aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról szóló, 2018. október 30-i 2019/7/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
8. §

(1) Az Ügkr. tv.
a)
2. § 2. pontjában, 32. § (5) bekezdés c) pontjában, 33. § (4) bekezdés c) pontjában a „600/2012/EU bizottsági
rendeletnek” szövegrész helyébe a „2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek” szöveg,
b)
2. § 10. pontjában a „600/2012/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe a „2018/2067/EU bizottsági
végrehajtási rendelet” szöveg,
c)
25. § (2) bekezdésében a „tartalékba” szövegrész helyébe a „tartalékba, vagy az uniós jogi aktussal
összhangban nem töröltek” szöveg,
d)
26. §-ban az „irányelv” szövegrész helyébe az „irányelv 3d. cikk (4) bekezdésében és a” szöveg,
e)
37. § (1) bekezdésében az „a közösségi” szövegrész helyébe az „az uniós” szöveg,
f)
41. § (2) bekezdésében és 42. § (2) bekezdés e) pontjában a „közösségi” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg,
g)
41/A. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „2016. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg
lép.
(2) Az Ügkr. tv. 32. § (1) bekezdésében az „irányuló” szövegrész helyébe az „irányuló, továbbá a 15/B. § szerinti” szöveg
lép.

9. §		
Hatályát veszti az Ügkr. tv.
a)
2. § 22. pontja,
b)
20–21. §-a,
c)
41. § (7) bekezdésében az „és a 20. § (4) bekezdésében” szövegrész,
d)
41/A. § (5) bekezdése.

3. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása
10. §		
A földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 4. §-a a következő
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A földgáz biztonsági készlet tárolásáért fizetett díj nem haladhatja meg a Hivatal által a Get. szerint
megállapított földgáztárolási díjat.”
11. §		
Az Fbkt. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Alapszabályban meghatározott feltételekkel visszaigényelhető a (2) bekezdés a) pontja szerinti tagi
hozzájárulásnak az a része, amelyet az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztó részére történő földgáz
értékesítés után a Szövetség részére bevallott.”

4. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 8. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.
(3) A 3. alcím 2019. május 1-jén lép hatályba.
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13. §

(1) Az 1. alcím
a)
a 2003/87/EK irányelvnek a hatály légiközlekedési tevékenységekre vonatkozó jelenlegi korlátozásainak
fenntartása és egy piaci alapú globális intézkedés 2021-től történő bevezetésének előkészítése céljából
történő módosításáról szóló, 2017. december 13-i 2017/2392/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe
történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló,
2018. május 30-i 2018/841/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i
2018/842/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) A 2. alcím a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról és a 2015/1814/EU határozat
módosításáról szóló, 2018. március 14-i 2018/410/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
(3) A 2. alcím
a)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők
akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
b)
az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő
nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló,
2018. december 19-i 2018/2066/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet,
c)
az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek
az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által
kijelölendő aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról szóló, 2018. október 30-i 2019/7/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2019. évi XXIX. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

1. §

(1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2) Az országos sportági szakszövetségekre és a nemzetközi sportszövetségekre a sportszövetségekre vonatkozó
rendelkezéseket az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”
(2) A Sport tv. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A sportszövetségek típusai a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel:
a) országos sportági szakszövetségek,
b) sportági szövetségek,
c) szabadidősport szövetségek,
d) fogyatékosok sportszövetségei,
e) diák- és egyetemi-főiskolai sport sportszövetségei,
f ) nemzetközi sportszövetségek.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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2. §		
A Sport tv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„A nemzetközi sportszövetség
30/A. § (1) A nemzetközi sportszövetség olyan sportszövetség, amely sportágában nemzetközi szinten
az e törvényben, valamint jogszabályban meghatározott sportszakmai feladatokat lát el, valamint amelyet
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportágának hivatalos nemzetközi szövetségeként ismer el, vagy amely
sportszövetség ilyen elismerésre vonatkozóan a 30/C. § (2) bekezdésében meghatározott szándéknyilatkozattal
rendelkezik. A nemzetközi sportszövetség jogi személy. A nemzetközi sportszövetség a Civil tv. szerinti
nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül.
(2) A nemzetközi sportszövetség feladat- és hatáskörében különösen:
a) biztosítja szabályzatok kiadásával a sportág nemzetközi szintű megfelelő működését,
b) kialakítja és szervezi a sportág szabályaival összhangban a sportág nemzetközi versenyeit, meghatározza
a sportág nemzetközi versenynaptárát,
c) szervezi a sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban, ideértve a megfelelő kapcsolat kialakítását
és fenntartását a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a GAISF-fal, más nemzetközi sportszövetségekkel, egyéb
nemzetközi szervezetekkel,
d) elősegíti a sportágához tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken,
e) szolgáltatásokat nyújt tagjainak a létesítő okiratában és szabályzataiban meghatározott módon, közreműködik
a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágában működő sportszakemberek képzését és
továbbképzését,
f ) elősegíti a sportág színvonalának fejlesztését és előmozdítja nemzetközi elismertségét,
g) gondoskodik a sportág edzésmódszereinek, a sportággal kapcsolatban folytatott szakmai tevékenységek
folyamatos fejlesztéséről és színvonalának javításáról.
(3) A nemzetközi sportszövetség nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelyet az egyes államoknak
és nemzeteknek az adott sportágban működő szövetségei hoznak létre. Az egyes államok és nemzetek adott
sportágban működő szövetségei mellett a nemzetközi sportszövetség tagjai lehetnek az adott sportágban
tevékenykedő kontinentális sportági szövetségek is.
(4) A nemzetközi sportszövetségre – amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik – a Civil tv. és a Polgári
Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A nemzetközi sportszövetségre
e törvény rendelkezései közül a 19. § (1)–(7a) bekezdésének, 35. §-ának, valamint a jelen alcímének rendelkezései
alkalmazandók. A nemzetközi sportszövetség közvetlenül is részesíthető állami támogatásban.
(5) A nemzetközi sportszövetség működésének e törvényben meghatározottakon túli szabályait a nemzetközi
sportszövetség létesítő okirata tartalmazza.
(6) Nemzetközi sportszövetségként csak olyan szervezet vehető nyilvántartásba, amelyet a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság a sportág hivatalos nemzetközi szövetségeként elismer vagy amely a 30/C. § (2) bekezdése szerinti
szándéknyilatkozattal rendelkezik.
(7) A nemzetközi sportversenyek és sportrendezvények szervezése, kiírása és lebonyolítása, továbbá azok televíziós,
rádiós, valamint egyéb elektronikus-digitális technikákkal történő közvetítése, rögzítése és ezek kereskedelmi célú
hasznosításának – beleértve a reklám- és marketingjogokat is – engedélyezése a nemzetközi sportszövetséget
megillető vagyoni értékű jogot képez, amelynek hasznosítása és az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi szerződések
megkötése a nemzetközi sportszövetséget illeti meg. E vagyoni értékű jogok hasznosítása és az azokhoz kapcsolódó
kereskedelmi szerződések megkötése a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratában meghatározott cél szerint
tevékenységnek minősülnek.
(8) Nemzetközi sportszövetségként nyilvántartásba nem vett, Magyarországon székhellyel rendelkező
szervezet elnevezésében, megjelenésében, létesítő okiratában nem keltheti azt a látszatot, hogy nemzetközi
sportszövetségként működik.
30/B. § (1) A nemzetközi sportszövetséget a Fővárosi Törvényszék veszi nyilvántartásba. A nemzetközi
sportszövetség nyilvántartásba vételére irányuló bírósági eljárásra a civil szervezetek nyilvántartásba vételére
vonatkozó általános szabályokat az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A nemzetközi sportszövetség nyilvántartásba vételére a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért
felelős miniszter, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter együttes támogató nyilatkozata (a továbbiakban:
miniszteri támogató nyilatkozat) alapján kerülhet sor. A miniszteri támogató nyilatkozatot mellékelni kell
a nemzetközi sportszövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez. A bíróság a nyilvántartásba vételi eljárásban
a miniszteri támogató nyilatkozat meglétét vizsgálja a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel.
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(3) A miniszteri támogató nyilatkozatot a nemzetközi sportszövetség kérelmének kézhezvételétől számított
30 napon belül kell kiállítani vagy nyilatkozni a kérelem elutasításáról. A 30 nap eredménytelen eltelte esetén
a miniszteri támogató nyilatkozatot megadottnak kell tekinteni. A kérelem formai követelményeit és a benyújtás
módját, valamint a miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályait a Kormány
rendelete tartalmazza.
30/C. § (1) A nemzetközi sportszövetség alapítása történhet
a) nemzetközi sportszövetség alapításával az egyesület alapítására vonatkozó szabályok szerint, az e törvényben
meghatározott eltérésekkel (a továbbiakban: eredeti alapítás), vagy
b) más állam joga alapján nyilvántartásba vett és jogszerűen működő nemzetközi sportszövetség (a továbbiakban:
külföldi szövetség) székhelyének Magyarországra történő áthelyezésével (a továbbiakban: jogutódlásos alapítás).
(2) Eredeti alapítás esetén a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság szándéknyilatkozatát arról, hogy a szándéknyilatkozat kiadását követő 180 napon belül
a nemzetközi sportszövetséget sportágának hivatalos nemzetközi szövetségeként külön nyilatkozatban
(a továbbiakban: elismerő nyilatkozat) el fogja ismerni.
(3) Amennyiben a miniszteri támogató nyilatkozat kiadására a (2) bekezdés szerinti szándéknyilatkozat alapján
került sor, a nemzetközi sportszövetség köteles az elismerő nyilatkozatot a nyilvántartásba vételtől számított
180 napon belül a sportpolitikáért felelős miniszter részére megküldeni. Amennyiben a határidő eredménytelenül
telik el, a sportpolitikáért felelős miniszter köteles erről a körülményről a bíróságot haladéktalanul tájékoztatni.
A bíróság a tájékoztatás átvételét követően elrendeli a nemzetközi sportszövetség nyilvántartásból való törlését.
(4) Eredeti alapítás esetén a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter és a sportpolitikáért
felelős miniszter a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása során
a) a 30/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést, valamint
b) a (2) bekezdés szerinti szándéknyilatkozat meglétét
vizsgálja.
(5) Jogutódlásos alapítás esetén a nemzetközi sportszövetség a külföldi szövetség általános jogutódja.
(6) Jogutódlásos alapítás esetén a nemzetközi sportszövetség nyilvántartásba vételének időpontjában a jogelőd
külföldi szövetség tagsági jogviszonnyal rendelkező tagjait kell nyilvántartott tagnak tekinteni.
(7) Jogutódlásos alapítás esetén a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelemhez az alábbi
dokumentumokat kell csatolni:
a) külföldi szövetséget nyilvántartásba vevő állam illetékes bírósága vagy hatósága által kiállított igazolás
a külföldi szövetség jogerős nyilvántartásba vételéről, valamint a külföldi szövetség nyilvántartásba vett törvényes
képviselőinek és vezető tisztségviselőinek személyéről és képviseleti jogosultságuk terjedelméről, továbbá
– amennyiben rendelkezik felügyeleti szervvel – a felügyeleti szerv nyilvántartásba vett tagjairól,
b) a külföldi szövetség képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata
arról, hogy a külföldi szövetséget nyilvántartásba vevő államban a külföldi szövetség a székhelyének
Magyarországra való áthelyezéséhez és a külföldi szövetség nyilvántartásból való törléséhez a nyilvántartásba
vevő állam joga szerinti, továbbá a létesítő okiratában vagy egyéb szabályzatában foglalt valamennyi szükséges
intézkedést megtette,
c) a külföldi szövetség képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata
arról, hogy a b) pontban foglaltak teljesítése a külföldi szövetség saját nemzeti joga alapján nem eredményezte
a külföldi szövetség jogutód nélküli megszűnését.
(8) Jogutódlásos alapítás esetén a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter, valamint
a sportpolitikáért felelős miniszter a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása során
a) az elismerő nyilatkozat meglétét, valamint
b) a 30/A. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá a (7) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést
vizsgálja.
30/D. § (1) A nemzetközi sportszövetség létesítő okiratában – a felek kölcsönös alávetési nyilatkozata nélkül is –
kiköthető választottbírósági eljárás az alábbi ügyekben:
a) a nemzetközi sportszövetségek és tagjaik, illetve a tagok egymás közötti – a nemzetközi sportszövetségekhez
kötődő tevékenységük körében keletkezett – sporttal kapcsolatos jogvitákban,
b) a nemzetközi sportszövetségek, illetve a sportolók és a sportszakemberek közötti sporttal kapcsolatos
jogvitákban.
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(2) A nemzetközi sportszövetség létesítő okirata az (1) bekezdésben meghatározott jogvitákra magyar vagy
nemzetközi választottbíróságot – különösen ideértve a CAS eljárását – egyaránt kiköthet, valamint meghatározhatja
a jogviták elbírálása során alkalmazandó anyagi és eljárási jogot.
30/E. § (1) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem elbírálása során a bíróság a nemzetközi sportszövetség létesítő
okiratával összefüggésben azt vizsgálja, hogy az tartalmaz-e olyan rendelkezést, amely a közrendbe ütközik, vagy
amelynek alkalmazása nyilvánvalóan és súlyosan sértené a magyar jogrendszer alapvető értékeit és alkotmányos
elveit.
(2) A nemzetközi sportszövetség létesítő okirata eltérhet a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv előírásaitól különösen
az alábbiak szerint:
a) a nemzetközi sportszövetség legfőbb szervének elnevezését és összetételét, a legfőbb szerv működésének
módját, valamint a döntéshozatal rendjét a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratában szabadon
meghatározhatja;
b) a nemzetközi sportszövetség nem köteles felügyeleti szervet vagy felügyelőbizottságot létrehozni;
c) a létesítő okirat eltérhet a Polgári Törvénykönyvben foglalt határozatképességgel kapcsolatos követelményektől;
d) a létesítő okirat eltérhet a Polgári Törvénykönyvben meghatározott, határozathozatalhoz szükséges részvételi
arányra vonatkozó követelményektől;
e) a nemzetközi sportszövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a létesítő okirat eltérhet a Polgári
Törvénykönyvben, valamint a Civil tv.-ben meghatározott, a vagyon felosztására vonatkozó előírásoktól.
(3) Jogutódlásos alapítás esetén, amennyiben a létesítő okirat hivatalos nyelve nem magyar, nem szükséges magyar
nyelvű létesítő okiratot készíteni, azonban a nemzetközi sportszövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez
mellékelni kell a létesítő okirat hiteles magyar nyelvű fordítását. A létesítő okiratnak legkésőbb a bíróság általi
nyilvántartásba vétel időpontjában – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – jogutódlásos alapítás esetén is
meg kell felelnie legalább az alábbi feltételeknek:
a) a létesítő okiratban a nemzetközi sportszövetség székhelyeként magyarországi székhelyet kell feltüntetni,
b) a nemzetközi sportszövetség működésére a magyar jog irányadó.
(4) A létesítő okirat megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, ha a nemzetközi sportszövetség
igazolja, hogy a létesítő okiratát a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a bírósági nyilvántartásba vételtől
függő hatállyal módosította.”
3. §		
A Sport tv. 77. §-a a következő z) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„z) kontinentális sportági szövetség: olyan szövetség, amelynek tagjai egy sportágban egy kontinensen működő
nemzeti sportszövetségek.”
4. §		
A Sport tv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő bq) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg)
„bq) a 30/B. § (2) bekezdése szerinti miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályait,
a kérelem formai követelményeit és a benyújtás módját.”
5. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 76/2019. (IV. 10.) Korm. rendelete
az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés c) és j) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek
akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról
és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16. ) Korm. rendelet [a továbbiakban: 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet] 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya
a) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszeréről szóló törvény (a továbbiakban: Ükt.) és
a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti hitelesítő szervezeteknek a nemzeti akkreditálásról
szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) és a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti
akkreditálására, valamint a hitelesítő szervezetek nyilvántartására, továbbá
b) az üvegházhatású gázok kibocsátásaival kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére akkreditált hitelesítő
szervezetekre
terjed ki.”
2. §		
A 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 3. § 2. pontja és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. EU ETS hitelesítő szakértő: a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott
fogalom;
3. EU ETS vezető hitelesítő szakértő: a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk 22. pontjában
meghatározott fogalom;”
3. §		
A 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az akkreditáló szerv minden egyes, az Natv. és a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti
értékeléshez külön értékelő csoportot jelöl ki. Az értékelő csoport egy vezető minősítőből és – szükség szerint –
az Natv. szerinti minősítőkből, valamint szakértőkből áll, akik megfelelnek a 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási
rendelet 57. cikkében, 58. cikk (2) bekezdésében és 59–60. cikkében foglalt követelményeknek.”
4. §		
A 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről
és a hitelesítők akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU bizottsági rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
5. §		
A 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet
a)
2. §-ában, 6. § (2) és (4) bekezdésében a „600/2012/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe
a „2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés c) pontjában a „600/2012/EU bizottsági rendeletnek” szövegrész helyébe
a „2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek” szöveg,
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c)
d)

e)

9. § (6) bekezdésében a „600/2012/EU bizottsági rendelet 71.” szövegrész helyébe a „2018/2067/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 72.” szöveg,
2. melléklet Az EU ETS hitelesítő szakértőre vonatkozó szakmai követelmények címet követő I. pont
I.1. alpontjában a „600/2012/EU bizottsági rendelet 37.” szövegrész helyébe a „2018/2067/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 38.” szöveg,
2. melléklet Az EU ETS hitelesítő szakértőre vonatkozó szakmai követelmények címet követő I. pont I.4. alpont
a) pontjában a „600/2012/EU bizottsági rendelet 35–39.” szövegrész helyébe a „2018/2067/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 36–40.” szöveg

lép.

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet] 3. § (8) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a tárgyévet megelőző évben nem történt a létesítmény működésében a térítésmentesen kiosztandó
kibocsátási egység mennyiségét csökkentő jelentős változás, úgy egyszerűsített eljárás keretében, az (1) bekezdés
c) pontja szerinti jelentés alapján a miniszter tájékoztatását követően a hatóság az érintett létesítmény részére
az adott évre vonatkozóan kiosztja a korábban megállapított kibocsátási egységmennyiséget. Ha a létesítményt
érintően olyan, e rendelet szerinti eljárás van folyamatban, amely a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási
egységmennyiségnél több egységmennyiséget állapít meg, egyszerűsített eljárás keretében a miniszter
tájékoztatása alapján a hatóság az érintett létesítmény részére az adott évre vonatkozóan kiosztja a korábban
megállapított kibocsátási egységmennyiséget, míg a többlet-egységmennyiség kiosztására a többletegységmennyiség megállapításáról szóló miniszteri határozat véglegessé válását követően kerül sor.”
7. §		
A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha nem az üzemeltető mulasztásából eredően van a számláján a jogoshoz képest többlet kibocsátási
egységmennyiség, akkor a miniszter határozatban megállapítja a kibocsátási egységek mennyiségét, valamint
kötelezi az üzemeltetőt a többlet-egység visszautalására a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül.”
8. §		
A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„h) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő
nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló,
2018. december 19-i 2018/2066/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet,
i) az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek
az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által kijelölendő
aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról szóló, 2018. október 30-i 2019/7/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
9. §		
A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
21. § (2) bekezdés b) pontjában az „(5)” szövegrész helyébe a „(6)” szöveg,
b)
2. melléklet 2. pont. 2.7. alpontjában a „valamennyi” szövegrész helyébe a „valamennyi – beleértve az Ügkr. tv.
15/B. §-a szerinti kivett berendezéseket is –” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
8. §-a,
b)
11/A. §-a,
c)
20. § (6) bekezdésében az „(5) bekezdés szerinti” szövegrész.

2009
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3. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről,
illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és
elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén
fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 19. §-a a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 30-i
2018/841/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
f ) a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i
2018/842/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
13. §

(1) E rendelet 1. alcíme
a)
az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő
nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló,
2018. december 19-i 2018/2066/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet, valamint
b)
az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek
az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által
kijelölendő aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról szóló, 2018. október 30-i 2019/7/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) E rendelet 2. alcíme a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről
és a hitelesítők akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU bizottsági rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) E rendelet 3. alcíme
a)
a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe
történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló,
2018. május 30-i 2018/841/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i
2018/842/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

2010
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14/2019. (IV. 10.) MNB rendelete
az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő
szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai
képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
módosításáról
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi
CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról
befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és
kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet a következő 10/A. §-sal
egészül ki:
„10/A. § A Bszt.-ben meghatározott feltételekkel kizárólag állampapír vonatkozásában
a) a Bszt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységgel,
b) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatással
kapcsolatos érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottak, továbbá az a) és b) alpontban meghatározott
szolgáltatásokat közvetítő függő ügynökök mentesülnek az 5. § a) pontjában foglalt általános ismeretek
teljesítésének kötelezettsége alól.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

2011
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 5/2019. (IV. 10.) NVTNM rendelete
az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési
rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű
ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és
kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer,
a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges
informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő
szervezet kijelöléséről szóló 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. § b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontja alapján:]
„b) a Nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (a továbbiakban: TSM-rendszer)
kialakítása elnevezéssel lefolytatott beszerzés során az ED-rendszerben és az elektronikus útdíjszedési és
díjellenőrzési létesítményekhez kapcsolódóan létrejövő vagyonelemek, ideértve a TSM-rendszer kiépítése során
az ED-rendszerben kialakításra kerülő szoftver- és hardverelemek, valamint újonnan kialakítandó, fixen telepített
ellenőrző keresztmetszetek és azok eszközei, továbbá az ED-rendszer fix ellenőrző keresztmetszeteinél beépítésre
kerülő súlymérő eszközök;”
(felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként 2026. október 31-ig
a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölöm ki.)
(2) Az NFM rendelet 1. § nyitó szövegrészében a „(2a) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdése”
szöveg lép.

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

Bártfai-Mager Andrea s. k.,
nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 6/2019. (IV. 10.) MvM rendelete
a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pont 3. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban:
KIM rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
A KIM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2012

3. §
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 2. melléklet 2019. április 15. napján lép hatályba.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 6/2019. (IV. 10.) MvM rendelethez
1. A KIM rendelet 2. melléklet „56 Alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége” megnevezésű
csoportja az „566 Kormány által létrehozott alapítvány” alcsoportot követően a következő alcsoportokkal egészül ki:
„567 Vagyonkezelő alapítvány
568 Közérdekű vagyonkezelő alapítvány”

2. melléklet a 6/2019. (IV. 10.) MvM rendelethez
1. A KIM rendelet 2. melléklet „12 Szövetkezet” megnevezésű csoportjában a „126 Biztosító szövetkezet” alcsoport
helyébe a következő rendelkezés lép:
„126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet”
2. A KIM rendelet 2. melléklet „52 Az egyesület egyéb formái” megnevezésű csoportjában az „525 Vallási tevékenységet
végző szervezet” alcsoport helyébe a következő rendelkezés lép:
„525 Vallási egyesület”
3. A KIM rendelet 2. melléklet „55 Egyházi jogi személy” megnevezésű csoportjában az „552 Elsődlegesen közfeladatot
ellátó belső egyházi jogi személy” alcsoport helyébe a következő rendelkezés lép:
„552 Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye”
4. A KIM rendelet 2. melléklet „55 Egyházi jogi személy” megnevezésű csoportjában az „555 Elsődlegesen vallási
tevékenységet végző belső egyházi jogi személy” alcsoport helyébe a következő rendelkezés lép:
„555 Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye”
5. A KIM rendelet 2. melléklet „55 Egyházi jogi személy” megnevezésű csoportja az „555 Bevett egyház elsődlegesen
vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye” alcsoportot követően a következő alcsoportokkal
egészül ki:
„556 Bejegyzett egyház
557 Nyilvántartásba vett egyház
558 Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye”
6. A KIM rendelet 2. melléklet „55 Egyházi jogi személy” megnevezésű csoportjában az „559 Egyházi szervezet technikai
kód” alcsoport helyébe a következő rendelkezés lép:
„559 Egyéb egyházi szervezet”
7. A KIM rendelet 2. mellékletében a „7,8,9 Átmeneti és technikai kódok” megnevezésű főcsoport helyébe a következő
rendelkezés lép:
„7,9 Átmeneti, megszűnt és technikai kódok”
8. A KIM rendelet. 2. mellékletében a „7 Egyéb gazdasági szervezet” megnevezésű főcsoport helyébe a következő
rendelkezés lép:
„7 Átmeneti és megszűnt gazdálkodási formák”
9. A KIM rendelet 2. mellékletében a „73 Megszűnt gazdálkodási forma” megnevezésű csoport helyébe a következő
rendelkezés lép:
„73–74 Megszűnt gazdálkodási forma”
10. A KIM rendelet 2. melléklet „73 Megszűnt gazdálkodási forma” megnevezésű csoportja a „739 Egyéb megszűnt
gazdálkodási forma” alcsoportot követően a következő alcsoportokkal egészül ki:
„741 Foglalkoztatási szövetkezet
742 Állami vállalat”
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11. Hatályát veszti a KIM rendelet 2. melléklet
a)
„12 Szövetkezet” megnevezésű csoport „128 Foglalkoztatási szövetkezet” alcsoportja,
b)
„71 Állami gazdálkodó szervezet” megnevezésű csoportja,
c)
„72 Egyéb vállalat” megnevezésű csoportja.

Az agrárminiszter 14/2019. (IV. 10.) AM rendelete
az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása
1. §		
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.)
VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 7/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet alapján Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma
nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.”
2. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet a következő 8/C. §-sal egészül ki:
„8/C. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 7/C. § (3) bekezdését a 2019. március 14-től
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”
3. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7/C. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „pénzügyi” szövegrészek helyébe az „üzleti”
szöveg lép.

2. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása
4. §		
A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012.
(VIII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet] 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg
a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében
meghatározott felső határt.”
5. §		
A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 6/A. § (1) bekezdését a 2019. március 14-től
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”
6. §		
Hatályát veszti a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5/A. §-a és 4. melléklete.

2014
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3. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása
7. §		
Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
[a továbbiakban: 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet] 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a pályázó)
„a) olyan keskeny nyomtávolságú különleges kötöttpályás társaság, amely a keskeny nyomtávú vasúti
pályahálózaton legalább a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. §
10.2. pont a) és b) alpontjában meghatározott tevékenységeket végzi,
b) rendelkezik a Vtv. 2. § 1.5. pontja szerinti működési engedéllyel, vagy tevékenységét a Vtv. 84/C. §-a szerinti
bejelentés alapján a vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság nyilvántartásba vette,”
8. §		
A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„6. A támogatás kifizetése és elszámolása
7. § (1) A miniszter a hatósági szerződésre hivatkozva – egyösszegű előlegfinanszírozás formájában utólagos
elszámolási kötelezettség mellett, a hatósági szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül – kifizetési utasítást
küld a Kincstár részére az alábbi adattartalommal:
a) nyertes pályázó neve, születési neve,
b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,
d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,
e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,
f ) a támogatási cél megnevezése és
g) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.
(2) A Kincstár a forrás rendelkezésre állása esetén – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás
kézhezvételétől számított 15 napon belül vagy a forrás rendelkezésre állását követő 15 napon belül gondoskodik
a támogatásnak a nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési
számlaszámára történő átutalásáról.
8. § (1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi elszámolást a hatósági szerződésben meghatározott tartalommal és
meghatározott időpontig a minisztériumhoz kell benyújtania. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó
által üzemeltetett és a hatósági szerződésben szereplő erdei vasútra vonatkozó menetlevél vagy azzal azonos
adattartalmú, a hatósági szerződésben meghatározott dokumentum másolati példányát.
(2) Az elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(3) Az e rendelet alapján igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első
napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell euróban meghatározni.”
9. §		
A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
az „Agrárminisztérium” szöveg, a „Nemzeti Erdőprogram 10032000-01220191-52000001” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Erdőstratégia 10032000-01220191-52000001” szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti a 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése.

4. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet
módosítása
11. §		
A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.)
VM rendelet] 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt
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mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.”
12. §		
A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 4. § (6) bekezdését a 2019. március 14-től
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”
13. §		
A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésében az „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
az „az Agrárminisztérium” szöveg lép.

5. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása
14. §		
A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 7/C. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet alapján Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma
nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.”
15. §		
A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 7/C. § (3) bekezdését a 2019. március 14-től
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”
16. §		
A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/C. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „pénzügyi” szövegrészek helyébe az „üzleti”
szöveg lép.

6. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról
szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása
17. §

(1) A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.)
VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján a kérelmező vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás
(a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház
üzemben tartásához kapcsolódó költségeire. Az e rendelet szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös
szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk
(2) bekezdés v) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.”
(2) A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző
két üzleti év alatt odaítélt 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, illetve
a II. mellékletében meghatározott felső határt.
(1b) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. §
10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni
az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági
csekély összegű ágazati korlát mértékét.”
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18. §		
A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (1), (1a) és (1b) bekezdését a 2019. március
14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”
19. §		
A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés f ) pontjában az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet”
szövegrész helyébe az „a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet” szöveg lép.

7. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása
20. §

(1) A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.)
VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján a fűszerpaprika-termelő vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű
(de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult a minőségi fűszerpaprika termelése
céljából. Az e rendelet szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és
a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés i) pontjában
meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.”
(2) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző
két üzleti év alatt odaítélt 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, illetve
a II. mellékletében meghatározott felső határt.”

21. §		
A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati
korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes
összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.”
22. §		
A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 7/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (1) és (3) bekezdését, valamint 6. §
(5a) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”
23. §		
A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 4. § d) pontjában az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet”
szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet]” szöveg lép.

8. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról
szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása
24. §		
A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014.
(IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 2. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)–(6) bekezdésében és II. mellékletében foglaltakat.”
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25. §		
Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (4) bekezdését a 2019. március 14-től
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”

9. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása
26. §		
Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014.
(XI. 20.) FM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű
támogatás vehető igénybe, amely a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és
a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésének r) pontjában
meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.”
27. §		
A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati
korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes
összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.”
28. §		
A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra
vonatkozó rendelkezést, valamint a 3. cikk (5)–(6) bekezdésében és a II. mellékletében foglaltakat.”
29. §		
A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet a következő 8. és 9. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel [a továbbiakban: 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet] megállapított
a) 2. § (1) bekezdését, 5. § (4a) bekezdését, valamint 5/A. § (1) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott
támogatásokra kell alkalmazni,
b) 3. § (2) bekezdését a 2018. november 1. és december 10. közötti időszakban igényelt és a 14/2019. (IV. 10.)
AM rendelet hatálybalépése előtt kifizetett támogatásokra is alkalmazni kell.
9. § Az e rendelet keretében nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet
hatálya alá tartozik.”
30. §		
A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az 5000 eurót” szövegrész helyébe az „a 8333 eurót” szöveg lép.
31. §		
Hatályát veszti a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 6. §-a.

10. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető
csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása
32. §		
Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 11. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„11. § Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt
mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.”
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33. §		
A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 11. §-át a 2019. március 14-től nyújtott
támogatásokra kell alkalmazni.”
34. §		
A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
az „Agrárminisztérium” szöveg lép.

11. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása
35. §

(1) A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.)
FM rendelet] 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt
mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában
meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, illetve a II. mellékletében foglalt felső határt.”
(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 13. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és
a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésének n) pontjában
meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.
(5b) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati
korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult mezőgazdasági csekély
összegű igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.”

36. §		
Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 13. § (5), (5a) és (5b) bekezdését a 2019. március
14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”
37. §		
Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, 11. § (2) bekezdésében, valamint 14. §
(9) bekezdésében a „pénzügyi” szövegrészek helyébe az „üzleti” szöveg lép.

12. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása
38. §		
A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 10. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„10. § Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben Magyarországon megállapított
mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.”
39. §		
A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 10. §-át a 2019. március 14-től nyújtott
támogatásokra kell alkalmazni.”
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13. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű
támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása
40. §		
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016.
(XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 2. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)–(6) bekezdésében foglaltakat, illetve a II. mellékletében
meghatározott felső határt.”
41. §		
A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (4) bekezdését a 2019. március 14-től
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”
42. §		
A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
az „Agrárminisztérium” szöveg lép.

14. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet
43. §		
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről
szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet] 14. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. célterület keretében nyújtott támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül.
Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére bármely
három pénzügyi év időszakában Magyarországon az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás
összege nem haladhatja meg a 25 000 eurós keretösszegből a vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély
összegű támogatási keret bruttó támogatástartalmának megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (5)–(6) bekezdésében foglaltakat, illetve a II. mellékletében meghatározott felső határt.”
44. §		
A 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 14. § (1) bekezdését a 2019. március 14-től
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”

15. Az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár
Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló
37/2018. (XII. 10.) AM rendelet módosítása
45. §		
Az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya
Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet
[a továbbiakban: 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet] 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben Magyarországon megállapított
mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.”
46. §		
A 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet a következő 8/A. és 8/B. §-sal egészül ki:
„8/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (2a) bekezdését a 2019. március 14-től
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.
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8/B. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

16. Záró rendelkezés
47. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 1/2019. (IV. 10.) KKM rendelete
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés e), f ) és k) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet 1. melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szijjártó Péter s. k.,

		
		

külgazdasági és külügyminiszter

1. melléklet az 1/2019. (IV. 10.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 3/2017. (II. 28.) KKM rendelethez
A

Állomáshelyek

B

C

Deviza-alapilletmény

Külképviseleti
besorolás

D

E

Lakhatási

Vegyes

költségtérítés

költségtérítés

szorzó

szorzó

F
Óvodáztatási
és iskoláztatási
költségtérítés
szorzó

Nagykövetség
1

Abu Dhabi

467 075 HUF

5%

301%

34%

111%

2

Abuja

415 650 HUF

45%

234%

37%

113%

3

Accra

469 625 HUF

15%

259%

46%

173%

4

Addisz-Abeba

450 925 HUF

20%

179%

38%

160%

5

Algír

438 175 HUF

20%

181%

31%

85%

6

Amman

472 175 HUF

20%

172%

30%

113%

7

Ankara

394 825 HUF

45%

136%

25%

97%

8

Asztana

431 375 HUF

30%

195%

35%

200%

9

Athén

411 400 HUF

10%

108%

25%

85%

10

Bagdad

452 200 HUF

40%

85%

30%

85%
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11

Baku

423 725 HUF

20%

214%

29%

85%

12

Bangkok

442 425 HUF

10%

168%

36%

116%

13

Bécs NK

494 700 HUF

30%

140%

23%

146%

14

Bejrút

467 075 HUF

20%

220%

29%

113%

15

Belgrád

420 750 HUF

35%

173%

24%

184%

16

Berlin

453 050 HUF

30%

115%

24%

95%

17

Bern

521 900 HUF

5%

266%

26%

160%

18

Bogotá

407 150 HUF

15%

234%

46%

85%

19

Brazíliaváros

436 900 HUF

20%

215%

41%

105%

20

Brüsszel NK

495 550 HUF

5%

128%

25%

231%

21

Buenos Aires

453 900 HUF

10%

197%

38%

164%

22

Bukarest

405 450 HUF

35%

85%

25%

128%

23

Canberra

448 800 HUF

5%

179%

49%

90%

24

Doha

433 075 HUF

5%

378%

32%

109%

25

Dublin

430 100 HUF

0%

207%

25%

85%

26

Hága

462 400 HUF

5%

139%

25%

114%

27

Hanoi

409 700 HUF

10%

165%

42%

168%

28

Havanna

441 575 HUF

15%

208%

38%

88%

29

Helsinki

464 525 HUF

5%

139%

25%

93%

30

Iszlámábád

416 500 HUF

45%

146%

32%

85%

31

Jakarta

420 325 HUF

20%

217%

43%

165%

32

Kairó

408 000 HUF

30%

160%

25%

85%

33

Kijev

421 175 HUF

45%

242%

24%

175%

34

Kisinyov

418 200 HUF

20%

140%

25%

130%

35

Koppenhága

495 125 HUF

5%

206%

25%

85%

36

Kuala Lumpur

462 400 HUF

10%

142%

38%

155%

37

Kuvait

452 625 HUF

5%

154%

35%

85%

38

Lima

439 875 HUF

15%

224%

46%

120%

39

Lisszabon

454 325 HUF

0%

131%

28%

90%

40

Ljubljana

424 150 HUF

30%

157%

24%

85%

41

London

469 200 HUF

35%

315%

26%

234%

42

Luanda

526 150 HUF

40%

413%

47%

225%

43

Madrid

429 675 HUF

15%

137%

25%

128%

44

Manila

420 750 HUF

20%

223%

46%

137%

45

Muscat

480 250 HUF

5%

126%

38%

197%

46

Mexikóváros

464 100 HUF

30%

164%

40%

85%

47

Minszk

426 275 HUF

10%

177%

26%

192%

48

Moszkva

482 375 HUF

35%

225%

25%

210%

49

Nairobi

436 475 HUF

20%

168%

36%

117%

50

Oslo

479 825 HUF

5%

151%

25%

85%

51

Ottawa

446 250 HUF

10%

146%

40%

140%

52

Párizs NK

476 000 HUF

35%

184%

25%

191%

53

Peking

471 750 HUF

45%

297%

34%

179%

54

Podgorica

416 500 HUF

5%

126%

24%

195%

55

Pozsony

432 225 HUF

30%

88%

24%

108%
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56

Prága

430 950 HUF

30%

179%

25%

85%

57

Pretoria

416 500 HUF

45%

134%

37%

85%

58

Pristina

420 750 HUF

20%

173%

25%

184%

59

Quito

422 450 HUF

15%

154%

46%

88%

60

Rabat

407 575 HUF

5%

156%

31%

131%

61

Riga

459 850 HUF

0%

94%

25%

128%

62

Rijád

424 575 HUF

20%

249%

31%

114%

63

Róma

464 525 HUF

15%

152%

25%

127%

64

Santiago

437 750 HUF

5%

150%

46%

85%

65

Stockholm

432 650 HUF

5%

209%

25%

85%

66

Szarajevó

395 675 HUF

10%

131%

21%

137%

67

Szingapúr

523 175 HUF

5%

270%

38%

166%

68

Szkopje

417 775 HUF

10%

127%

25%

148%

69

Szófia

416 075 HUF

10%

85%

25%

128%

70

Szöul

491 725 HUF

20%

247%

36%

138%

71

Tallinn

474 725 HUF

0%

115%

28%

131%

72

Taskent

428 825 HUF

20%

186%

34%

167%

73

Tbiliszi

417 350 HUF

10%

179%

28%

192%

74

Teherán

412 250 HUF

30%

267%

31%

128%

75

Tel-Aviv

474 725 HUF

30%

254%

25%

85%

76

Tirana

413 950 HUF

10%

146%

25%

144%

77

Tokió

487 900 HUF

30%

362%

37%

179%

78

Tripoli

397 375 HUF

40%

125%

31%

131%

79

Tunisz

414 375 HUF

20%

169%

25%

98%

80

Új-Delhi

413 100 HUF

30%

174%

34%

127%

81

Ulánbátor

417 775 HUF

15%

176%

37%

110%

82

Varsó

396 525 HUF

30%

89%

25%

85%

83

Vatikán

464 525 HUF

5%

152%

25%

127%

84

Vilnius

437 750 HUF

0%

147%

25%

128%

85

Washington

459 000 HUF

30%

260%

36%

222%

86

Wellington

508 725 HUF

0%

180%

58%

85%

87

Zágráb

425 000 HUF

30%

217%

24%

128%

88

Bécs ENSZ/EBESZ

494 700 HUF

15%

140%

23%

146%

89

Brüsszel NATO

495 550 HUF

35%

128%

25%

231%

90

Genf ENSZ/WTO

521 900 HUF

15%

303%

26%

160%

91

New York ENSZ NK

489 175 HUF

30%

265%

29%

261%

92

Párizs OECD/
UNESCO

476 000 HUF

20%

184%

25%

191%

93

Ramallah

474 725 HUF

15%

254%

25%

85%

94

Strasbourg

476 000 HUF

20%

108%

24%

191%

95

Tajpej

471 750 HUF

5%

297%

41%

179%

151%

35%

200%

Nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet, kereskedelmi iroda, képviseleti iroda

Főkonzulátus, konzulátus
96

Almati

431 375 HUF

15%
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97

Barcelona

429 675 HUF

0%

137%

24%

128%

98

Beregszász

421 175 HUF

30%

85%

24%

175%

99

Chicago

459 000 HUF

5%

197%

28%

222%

100

Csíkszereda

405 450 HUF

20%

85%

24%

128%

101

Csungking

471 750 HUF

5%

226%

35%

179%

102

Düsseldorf

453 050 HUF

5%

162%

24%

95%

103

Erbíl

452 200 HUF

40%

188%

36%

85%

104

Eszék

425 000 HUF

0%

116%

23%

128%

105

Ho Si Minh-Város

409 700 HUF

5%

166%

42%

168%

106

Hongkong

472 175 HUF

10%

614%

36%

179%

107

Innsbruck

494 700 HUF

0%

140%

23%

146%

108

Isztambul

394 825 HUF

30%

118%

25%

97%

109

Jekatyerinburg

482 375 HUF

5%

163%

30%

210%

110

Kassa

432 225 HUF

0%

88%

24%

108%

111

Kazany

482 375 HUF

5%

163%

29%

210%

112

Kolozsvár

405 450 HUF

20%

85%

25%

128%

113

Krakkó

396 525 HUF

5%

89%

25%

85%

114

Lendva

424 150 HUF

0%

85%

24%

85%

115

Los Angeles

459 000 HUF

5%

280%

38%

222%

116

Manchester

469 200 HUF

0%

268%

28%

234%

117

Milánó

464 525 HUF

0%

146%

25%

127%

118

Mumbai

413 100 HUF

15%

545%

34%

127%

119

München

453 050 HUF

30%

151%

25%

95%

120

New York FK

489 175 HUF

30%

265%

29%

261%

121

Sanghaj

471 750 HUF

10%

259%

34%

179%

122

São Paulo

436 900 HUF

20%

140%

41%

105%

123

Stuttgart

453 050 HUF

5%

219%

25%

95%

124

Szabadka

420 750 HUF

15%

85%

24%

184%

125

Szentpétervár

482 375 HUF

5%

178%

26%

210%

126

Toronto

446 250 HUF

10%

189%

36%

140%

127

Ungvár

421 175 HUF

30%

85%

24%

175%

Nem önálló képviselet
128

Besztercebánya

432 225 HUF

0%

88%

26%

108%

129

Edinburgh

469 200 HUF

0%

268%

29%

234%

130

Genf

521 900 HUF

0%

303%

26%

160%

131

Harare

467 075 HUF

0%

161%

37%

141%

132

Houston

459 000 HUF

0%

186%

35%

222%

133

Jeruzsálem

474 725 HUF

15%

254%

25%

85%

134

Kampala

410 125 HUF

15%

205%

36%

121%

135

Kartúm

459 850 HUF

40%

122%

38%

188%

136

Lagos

415 650 HUF

40%

220%

37%

113%

137

Luxembourg

495 550 HUF

0%

210%

25%

231%

138

Lviv

421 175 HUF

5%

118%

24%

150%

139

Lyon

476 000 HUF

0%

184%

25%

191%

140

Melbourne

448 800 HUF

0%

180%

49%

90%
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141

Miami

459 000 HUF

0%

227%

35%

222%

142

Montevideo

436 900 HUF

5%

250%

46%

84%

143

Nicosia

397 800 HUF

0%

91%

29%

85%

144

Nürnberg

453 050 HUF

0%

151%

25%

95%

145

Odessza

421 125 HUF

5%

118%

24%

150%

146

Panamaváros

445 825 HUF

5%

240%

46%

95%

147

Phenjan

464 100 HUF

0%

85%

36%

85%

148

Phnompen

434 350 HUF

15%

148%

36%

156%

149

Rosztov

482 375 HUF

5%

140%

25%

210%

150

San Francisco

459 000 HUF

0%

415%

38%

222%

151

Sepsiszentgyörgy

405 450 HUF

0%

85%

25%

128%

152

Split

425 000 HUF

0%

195%

24%

85%

153

Sydney

448 800 HUF

0%

272%

49%

90%

154

Szczecin

396 525 HUF

0%

89%

25%

85%

155

Valletta

450 500 HUF

0%

114%

25%

127%

156

Vancouver

446 250 HUF

0%

227%

40%

140%

157

Wrocław

396 525 HUF

0%

89%

25%

85%

158

Xiamen

471 750 HUF

5%

259%

34%

179%
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1193/2019. (IV. 10.) Korm. határozata
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében
– a miniszterelnök általános helyettesének bevonásával – gondoskodjon a 2019. évben a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára egyszeri 160 000 000 forint forrás
biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott feladat
megvalósításáról, és tegye meg a szükséges intézkedéseket
a)
a kedvezményezett szervezettel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint
b)
a költségvetési támogatás egy összegben történő kifizetése
érdekében.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1194/2019. (IV. 10.) Korm. határozata
Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításáról
A Kormány, annak érdekében, hogy a vidékről Budapestre utazó munkavállalók számára elérhető áron szállást biztosítson,
1. egyetért azzal, hogy Budapest Fővárosban munkásszállás kerüljön kialakításra a Budapest IV. kerület, 71441 helyrajzi
számú belterületi ingatlanon (Árpád út 124–126. szám);
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ bevonásával – intézkedjen az 1. pont szerinti ingatlan Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelésébe adásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztériuma
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a munkásszállás tervezési és kivitelezési költségeihez szükséges
1 318 800 000 forint biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. az idő- és költséghatékony kialakítás érdekében a munkásszállás megvalósítására irányuló beruházás megvalósítása
során az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a alapján felmentést
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ad a rendeletben meghatározott eljárásrend alkalmazása alól, továbbá – az állami magasépítési beruházások
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján – a tervezési és megvalósítási
munkálatok megvalósítójaként a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot, a szükség szerint felmerülő műszaki
ellenőri feladatok ellátására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

