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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelete
az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1131 Budapest, Rokolya utca 1–13.,
cégjegyzékszáma: 01-09-920882, főtevékenysége: TEÁOR 7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás,
adószáma: 18083392-2-41) által ellátott állami feladatokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 11/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2019. július 1-jétől a Nemzeti Földügyi Központ
mint átvevő központi költségvetési szerv látja el.
2. §		
Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a Nemzeti Földügyi Központ vezetője képviseli.
3. §		
Az átvételi felelőst az agrárminiszter jelöli ki.
4. §		
A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a tulajdonosi joggyakorló 2019. június 30.
napjával megszünteti.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelete
a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet] 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Több ember halálát okozó tömegszerencsétlenség, illetve természeti katasztrófa esetén a hatóság
a boncolástól eltekinthet, ha a szakértő nyilatkozata alapján a halál oka egyértelműen megállapítható, és a boncolás
mellőzése az eljárás érdekeit nem sérti, így különösen, ha az áldozatok azonosítására az eljárás során az Interpol
Disaster Victim Identification protokollja szerint kerül sor.”
(2) A 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a hatóság a boncolástól a (2) bekezdés alapján eltekint, a szakértő vér-, vizelet-, valamint csarnokvízmintát
rögzít.”
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2. §		
A 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az igazságügyi boncolás során a 17. § (2a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a halál okának az egyértelműsége tekintetében a két boncolásra jogosult igazságügyi orvosszakértő együttes
nyilatkozata szükséges, illetve
b) a kirendelő szerv elrendelheti más, a holttest boncolásával nem járó – így különösen radiológiai vagy más
képalkotó – vizsgálat elvégzését.”
3. §		
A 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 47/A. §-sal egészül ki:
„47/A. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 17. § (2a) és
(3) bekezdését, 27. § (1a) bekezdését, valamint 40. § (5) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.”
4. §		
A 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdésében a „boncolást végző” szövegrész helyébe a „boncolás
érdekében kirendelt” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 133/2019. (VI. 5.) Korm. rendelete
az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. §, valamint a 4. § a) és b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében,
a 4. § c)–e) pontja tekintetében a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában és
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,
valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre,
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 393/2013.
(XI. 12.) Korm. rendelet] 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdés a) pont ab) alpontja alkalmazásában felnőttképzési szakmai gyakorlatnak minősül
a felnőttképzést folytató intézménynél munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban eltöltött
idő, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá
tartozó munkáltatónál, illetve munkáltató szervnél felnőttképzési tevékenységgel összefüggő munkakör, illetve
feladat ellátására létesített közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszony.”
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2. §		
A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés a) pontjában a „munkaviszony,” szövegrész helyébe
a „munkaviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonya,”
szöveg, a „kormányzati szolgálati, állami szolgálati” szövegrész helyébe a „közszolgálati jogviszony, kormányzati
szolgálati” szöveg lép.

2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló
424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá tartozó, hatósági típusú központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.”
4. §		
A 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében a „főigazgató” szövegrész helyébe az „az elnök” szöveg, a „főigazgató-helyettes”
szövegrész helyébe az „az elnökhelyettes” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében az „A főigazgató-helyettest” szövegrész helyébe az „Az elnökhelyettest” szöveg,
az „a főigazgató” szövegrészek helyébe az „az elnök” szöveg,
c)
4. § (2) bekezdésében az „a főigazgató” szövegrész helyébe az „az elnök” szöveg,
d)
6. § (2) bekezdésében az „a főigazgatóval” szövegrész helyébe az „a Hatóság elnökével” szöveg, a „főigazgató”
szövegrész helyébe a „Hatóság elnöke” szöveg,
e)
6. § (3) bekezdésében az „a főigazgató” szövegrész helyébe az „a Hatóság elnöke” szöveg
lép.

3. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés g) pontjában a „munkakörök” szövegrész helyébe az „álláshelyen ellátandó
feladatok” szöveg lép.

4. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §
g)–i) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés
f )–h) pontjában” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében az „az Áht. 9. § f ) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában,”
szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva
a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában” szöveg,
c)
7. § 13. pontjában a „munkakörükben” szövegrész helyébe az „álláshelyükön ellátandó feladatuk alapján”
szöveg,
d)
14. § (1) bekezdésében az „Áht.” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény”
szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 23/2019. (VI. 5.) MNB rendelete
pénzforgalmi tárgyú MNB rendeletek módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5) bekezdésében és 27. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 35/2017. (XII. 14.)
MNB rendelet] 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (1) bekezdés 1., 5., 9., 10. és 12. pontja, a 4. §, a 6. § (2), (3), (6), (8) és (9) bekezdése, a 7. § (4), (8) és
(9) bekezdése, a 9. § (9) bekezdése, a 10. § (3) bekezdése, a 14. § (3), (6) és (12) bekezdése, a 17. § (3) és (4) bekezdése,
a 20. § (4) bekezdése, a 21. § (2) bekezdése, a 31. § d) pontja, valamint a 35., 36., 60. és 61. § 2020. március 2-án lép
hatályba.”
2. §

(1) A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról szóló 10/2019. (II. 21.)
MNB rendelet [a továbbiakban: 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet] 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) Az 1–4. § 2020. március 2-án lép hatályba.”
(2) A 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 2. §-ának a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 4. § (5) bekezdését megállapító
rendelkezésében a „másodlagos számlaazonosítóval rendelkezni jogosult természetes személy” szövegrész
a „természetes személy számlatulajdonos” szöveggel lép hatályba.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria 1/2019. BJE határozata
A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője által benyújtott jogegységi indítvány
alapján eljárva Budapesten, a 2019. május 6. napján megtartott ülésen meghozta a következő

jogegységi határozatot:
A gazdasági társaság vagyonkezelője a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől függetlenül a társaság sérelmére
megvalósuló hűtlen kezelés elkövetője lehet.

Indokolás
I.
A Kúria Büntető Kollégiumának vezetője a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés a) pontjának második fordulatában meghatározott okból,
a Bszi. 33. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkörében eljárva jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi
határozat meghozatalát indítványozta.
Az ítélkezési gyakorlatot megosztottnak látta abban a kérdésben, hogy a gazdasági társaság tulajdonosa a társaság
ügyvezetőjeként elkövetheti-e a hűtlen kezelés bűncselekményét a gazdasági társaság sérelmére.
Az indítványozó az ítélkezési gyakorlat megosztottságának szemléltetésére a következő bírósági határozatokra
hivatkozott:
1. A Fővárosi Törvényszék a 2015. június 29. napján kelt 22.B.920/2010/314. számú ítéletében az I. és a II. rendű terheltet
érintően a következőképp rendelkezett:
–
Az I. rendű terheltet bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettében [a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 376. § (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont,
tényállás 1/a–1/b. pont], folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében [Btk. 372. § (1) bekezdés,
(2) bekezdés bc) pont, (6) bekezdés b) pont], 2189 rendbeli csalás bűntettében, melyből 1640 rendbeli
társtettesként elkövetett [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bc) pont, (3) bekezdés b) pont], 16 rendbeli
csalás vétségében, melyből 15 rendbeli társtettesként elkövetett [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bc) pont]
és számvitel rendje megsértésének bűntettében [Btk. 403. § (1) bekezdés b) pont], ezért halmazati büntetésül
hat év szabadságvesztésre, hat év közügyektől eltiltásra, valamint hat év gazdálkodó szervezet vezető
tisztségviselője foglalkozástól eltiltásra ítélte, és 428 388 000 forint vagyonelkobzást rendelt el vele szemben;
a szabadságvesztést börtönben rendelte végrehajtani azzal, hogy abból a terhelt a büntetés kétharmad
részének kitöltését követő napon feltételes szabadságra bocsátható, és rendelkezett a terhelt által előzetes
fogvatartásban és a házi őrizetben töltött idő beszámításáról. Emellett az I. rendű terheltet 4 rendbeli csalás
vétségének vádja alól felmentette.
–
A bíróság a II. rendű terheltet bűnösnek mondta ki folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hűtlen
kezelés bűntettében [Btk. 376. § (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont, tényállás 1/a. pontja]; 1640 rendbeli
társtettesként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bc) pont, (3) bekezdés
b) pont] és 15 rendbeli társtettesként elkövetett csalás vétségében [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) bekezdés
bc) pont], ezért – halmazati büntetésül – négy év szabadságvesztésre, valamint négy év közügyektől eltiltásra
ítélte, és 87 500 000 forint vagyonelkobzást rendelt el vele szemben; a szabadságvesztést börtönben rendelte
végrehajtani azzal, hogy abból a terhelt a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon feltételes
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szabadságra bocsátható. Rendelkezett a terhelt által előzetes fogvatartásban és házi őrizetben töltött időt
beszámításáról.
–
Emellett a bíróság döntött az eljárás során lefoglalt bűnjelekről, a bűnügyi zárlatról és a bűnügyi költség
viseléséről, és 803 magánfél által előterjesztett polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra
utasította.
A kétirányú fellebbezés alapján eljáró Fővárosi Ítélőtábla a 2016. szeptember 27. napján meghozott
4.Bf.310/2015/32. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét az I. és a II. terhelt tekintetében az alábbiak szerint
változtatta meg:
–
az I. rendű terhelt terhére megállapított, csalás bűntetteként értékelt cselekményekből 1591 rendbelit,
a csalás vétségeként értékelt cselekményekből 13 rendbelit minősített társtettesként elkövetettnek, és a vele
szemben kiszabott szabadságvesztést nyolc évre súlyosította;
–
a II. rendű terheltet 49 rendbeli csalás bűntettének [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bc) pont,
(3) bekezdés b) pont] és 2 rendbeli csalás vétségének [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bc) pont] vádja
alól felmentette;
–
a vagyonelkobzással kapcsolatos rendelkezést mindkét terhelt tekintetében hatályon kívül helyezte és
az elsőfokú bíróságot különleges eljárás lefolytatására utasította.
Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét az I. és a II. rendű terhelt tekintetében helybenhagyta.
A felmentő rendelkezésre figyelemmel a II. rendű terheltre vonatkozóan megnyílt a harmadfokú eljárás lehetősége,
a javára szóló fellebbezés alapján harmadfokon eljárva a Kúria a 2017. május 11. napján kelt Bhar.II.255/2017/17.
számú végzésével a másodfokú ítéletet a II. rendű terhelt tekintetében helybenhagyta.
Az elsőfokú bíróság által megállapított, majd a másodfokú és a harmadfokú bíróság által helyesbített, illetve
kiegészített ítéleti tényállás – a jogegységi eljárás kapcsán irányadó – 1/a. és 1/b. pontjának lényege a következő:
– Az I. rendű terhelt 2005-ben megszerezte az I. F. Kft. tulajdonának kilencven százalékát, egyben a kft.-t önálló
képviseletre jogosult ügyvezetőként irányította, és a munkáltatói jogokat is ő gyakorolta. A II. rendű terhelt
2006. május 18-án megvásárolta a kft. tíz százaléknyi üzletrészét a korábbi résztulajdonostól, és megszerezve
az I. rendű terhelt tulajdoni hányadának egy részét is, a tulajdonába került a kft. üzletrészének ötven százaléka,
egyben annak önállóan eljáró törvényes képviselőjévé vált; a bankszámlák felett azonban az I. rendű terhelt
rendelkezett.
2007. január 30-án a II. rendű terhelt az üzletrészét értékesítette az I. rendű terheltnek, ügyvezetői tisztségéről is
lemondva.
Az I. rendű terhelt mint a kft. kizárólagos tulajdonosa azt 2007. február 1. napján értékesítette az ügy VII. rendű
terheltjének, aki egyben a társaság ügyvezetőjévé vált, az I. rendű terhelt azonban 2007. február 22. napjáig
közreműködött a vezetői feladatok ellátásában.
A gazdasági társaság ellen felszámolási eljárás indult, és a kft.-t a bíróság 2011. október 17. napján megszüntette.
– Az M. Kft.-t 2006 májusában alapította a II. rendű terhelt felesége és gyermeke, a társaság önálló képviseletre
jogosult ügyvezetője 2007. július 31. napjáig a II. rendű terhelt volt.
– Az IR. Kft.-t 2007. január 22. napján alapította az ügy III. és IV. rendű terheltje. Bár a bejegyzett, önálló képviseleti
joggal rendelkező ügyvezető nem ő volt, a társaságot ténylegesen az I. rendű terhelt irányította, ő döntött
a gazdasági, pénzügyi, személyi kérdésekben.
Tényállás 1/a. pont:
Az I. rendű terhelt az I. F. Kft. ügyvezetőjeként 2006-ban gépkocsi-reklámozási tevékenységbe kezdett, és
alkalmazottain keresztül az első négy hónapban mintegy száz gépkocsi-tulajdonossal állapodott meg abban,
hogy ők a járművükön reklámot tesznek közzé. Célja olyan hitelkonstrukció kialakítása volt az autókereskedések
bevonásával, amely kapcsán az azok által értékesített autókra is kiterjeszti a reklámtevékenységet, mivel egyrészt
érdekelt volt abban, hogy növelje a reklámozási felületet biztosító autók számát, másrészt így akart részesedni
abból a közvetítői jutalékból, amelyet az autókereskedők kaptak a hitelintézetektől a kihelyezett hitelek után. Ebben
a gépjármű-kereskedők is érdekeltek voltak a kedvezmény nélküli, azaz a listaáron történő értékesítés mellett
és a közvetítői jutalék megosztása ellenére is, a forgalom várható növekedése miatt. Ez a konstrukció látszólag
a vásárlók részére is kedvezőnek tűnt, mivel ugyan listaáron, de sokan önrész nélkül felvett kölcsön révén juthattak
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gépkocsihoz, a havi törlesztőrészlet egészéhez vagy nagy részéhez pedig a reklámozás útján hozzájuthattak; így
megalapozottan bíztak abban, hogy ez a lehetőség a hitel futamidejének egészére biztosítva lesz számukra.
Az I. rendű terhelt az I. F. Kft. nevében 2006. május 10. napján a II. rendű terhelttel mint az M. Kft. ügyvezetőjével
hálózatfejlesztés megjelöléssel megbízási szerződést kötött ügynöki tevékenységre.
Az M. Kft. a szerződés szerint azt vállalta, hogy lebonyolítja az I. F. Kft. új autókra megkötött hasznosítási
szerződéseinél az autóvásárlással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart fenn az autóházakkal, valamint
újabb autókereskedéseket von be az értékesítési hálózatba, s teljes körű tájékoztatást ad a leendő ügyfeleknek.
A szerződésben azt is rögzítették, hogy az M. Kft. a tájékoztatási tevékenységet az I. F. Kft. irodáiban végzi saját
vezető tisztségviselői és megbízottjai révén, és ennek ellentételezéseként az irodák fenntartási költségeinek 30%-át
fizeti meg az I. F. Kft.-nek.
A szerződés megkötését követően 2006. május 18. napján a II. rendű terhelt megszerezte az I. rendű terhelt
F. Kft.-ben lévő üzletrészének 50%-át, ezzel tulajdonossá, s egyben az I. rendű terhelt mellett ügyvezetővé is vált
a cégben.
A II. rendű terheltnek azonban a gazdasági társaság pénzügyi, gazdasági helyzetére – a d.-i városi iroda kivételével –
nem volt rálátása, és az ügynöki szerződésben rögzítették is, hogy emiatt felelősség sem terheli, és a d.-i városi iroda
kapcsán is csak egészségi állapota megromlásáig, 2006 decemberéig terjedt a felelőssége.
Valójában a megbízási szerződésben szereplő hálózatfejlesztést az I. rendű és a II. rendű terhelt is az I. F. Kft.
képviselőjeként eljárva végezte, az ügyfelek tájékoztatását valamennyi irodában az I. F. Kft. alkalmazottai
látták el, mindvégig abban a tudatban, hogy ők az I. F. Kft. alkalmazottaiként az I. F. Kft.-vel szerződésben álló
autókereskedésekről tájékoztatják az ügyfeleket.
A II. rendű terhelt az M. Kft. nevében a kereskedőházakkal megkötött ügynöki szerződésekben arra vállalt
kötelezettséget, hogy ügyfeleket közvetít a kereskedőház által forgalmazott gépjárművek megvásárlása, illetve
lízingelése céljából.
Bár az ezzel kapcsolatos tevékenységet ténylegesen az I. F. Kft. alkalmazottai látták el, ennek ellenére az ügynöki
jutalékot – az értékesített gépjármű bank által finanszírozott vételárának 8–9%-át – az M. Kft. részére utalták át; így
a kereskedőházak a 2006. május 10. napja és 2007. január 31. napja között megkötött szerződések alapján az M. Kft.
számlájára összesen 175 007 151 forintot utaltak át ügynöki jutalék címén. A jutalék átutalása megtörtént akkor is,
ha a kifizetésre a banki átutalás következtében már csak ezt követő időben került sor.
Az M. Kft. az I. F. Kft. fenntartási költségeihez nem járult hozzá a szerződésben vállaltak ellenére, a két gazdasági
társaság között nem került sor semmilyen pénzmozgásra.
Az I. rendű terhelt mint az I. F. Kft. önálló képviseletre jogosult ügyvezetője – figyelemmel a 2006. május 18. napján
kelt társasági szerződés 10.3. pontjára – vezető tisztségviselőként kezelte a gazdasági társaság vagyonát. Az I. rendű
terhelt vagyonkezelői kötelezettségét megszegve állapodott meg az M. Kft. ügyvezetőjével abban, hogy a valójában
az I. F. Kft. által végzett tevékenység után járó, az autókereskedésektől származó ügynöki jutalék az M. Kft.-t illessék
meg, annak ellenére, hogy ehhez az I. F. Kft. minden feltétellel rendelkezett. Ezzel az I. F. Kft.-nek 175 007 151 forint
vagyoni hátrányt okozott, amely nem térült meg.
Tényállás 1/b. pontja:
Az I. F. Kft. munkatársai az I. rendű terhelt utasítására további közvetítői tevékenységet is elláttak, amely kapcsán
a számlákat az ügynöki jutalékról az IR. Kft. bocsátotta ki, és ezek alapján 2007. március 21. és 2007. június 5. napja
között a tényegesen az I. F. Kft. által elvégzett tevékenység után az autó-kereskedőházak az összesen 23 238 986 forint
jutalékot az IR. Kft. számlájára utalták.
Az I. rendű terhelt mint az I. F. Kft. ügyvezetője vagyonkezelői kötelezettségét megszegve járt el, amikor
az I. F. Kft. által elvégzett tevékenységből származó bevételt átengedte egy másik gazdasági társaságnak, és ezzel
az I. F. Kft.-nek 23 238 986 forint vagyoni hátrányt okozott.
A tényállás 1/a. és 1/b. pontjában írt cselekményekkel az I. rendű terhelt az I. F. Kft.-nek összesen 198 246 137 forint
kárt okozott.
Az első fokon eljárt törvényszék az I. rendű terhelt tényállás 1/a. és 1/b. pontja szerinti cselekményeit
a Btk. 376. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő, folytatólagosan elkövetett
hűtlen kezelés bűntettének, a II. rendű terhelt tényállás 1/a. pontjában írt cselekményét pedig bűnsegédként,
folytatólagosan elkövetett, a Btk. 376. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő hűtlen
kezelés bűntettének minősítette.
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Ítéletének indokolásában kifejtette a következőket:
A gazdálkodó szervezet vagyona elválik a gazdálkodó szervezet tulajdonosának vagyonától, így az az I. rendű terhelt
mint az I. F. Kft. törvényes képviseletét ellátó ügyvezetője számára idegen vagyonnak minősült, függetlenül attól,
hogy ő a társaság résztulajdonosa volt.
A társaság vezető tisztségviselőjeként a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekének elsődlegessége
alapján lett volna köteles ellátni. Ezért azzal, hogy az M. Kft. számára kiszervezett olyan jelentős vagyoni előnnyel
járó tevékenységet, amit maga is el tudott látni, illetve a ténylegesen az I. F. Kft. által végzett tevékenység után járó
jutalékot két másik kft., az M. Kft. és – az egyébként az általa irányított – IR. Kft. számlájára utaltatta, szándékosan
megszegte vagyonkezelői kötelességét.
Ennek alátámasztására hivatkozott a Legfelsőbb Bíróság BH 1999.41. és a BH 2005.43. szám alatt közzétett eseti
döntéseire.
A másodfokon eljárt törvényszék ítéletének indokolása szerint nem tévedett az elsőfokú bíróság, amikor
megállapította, hogy az M. Kft. számlájára utalt jutalék mögötti tevékenységet az I. F. Kft. látta el, ahogy abban sem,
hogy sem az M. Kft., sem az IR. Kft. nem végzett érdemi tevékenységet.
A Kúria által a harmadfokú ítéletben ennek kapcsán kifejtettek lényege a következő:
A cselekmény elkövetésekor hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)
30. § (1) és (2) bekezdése szerint a vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget
betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha e törvény kivételt nem tesz – a gazdasági társaság
érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
A vagyonkezelői kötelezettség teljesítése a rendes gazdálkodás szabályainak betartását, a megengedett kockázat
vállalását jelenti, tartalmi összetevői pedig többek között a vagyon őrzése, a vagyon állagának megóvása, a vagyon
gyarapítása, a kárelhárítás, a tulajdonos érdekeinek megfelelő intézkedések megtétele.
2. Az I. rendű terhelt védője felülvizsgálati indítványt nyújtott be a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla
ügydöntő határozata ellen.
A Kúria azt elbírálva a 2018. június 14. napján meghozott Bfv.III.1610/2017/10. számú ítéletével a Fővárosi
Törvényszék 22.B.920/2010/314. számú, illetőleg a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.310/2015/32. számú ítéletét az I. rendű
terhelt tekintetében megváltoztatta; az I. rendű terheltet a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette
[Btk. 376. § (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont; tényállás 1/a–b. pont] miatt emelt vád alól felmentette.
Határozatában kifejtette a következőket:
2006. május 18-tól az I. rendű és a II. rendű terhelt az I. F. Kft. tulajdonosai voltak ötven-ötven %-os arányban,
és mindketten önálló képviseletre jogosult ügyvezetők voltak 2007. január 30-ig.
Az I. és a II. rendű terhelt 2006. május 10-én ügynöki tevékenység végzésére megbízási szerződést kötött, amelyben
az M. Kft. vállalta, hogy az I. F. Kft. új autókra megkötött hasznosítási szerződéseinél lebonyolítja az ügyintézést,
kapcsolatot tart az autóházakkal, tájékoztatja az ügyfeleket stb. Megállapodtak abban is, hogy ezen tevékenységet
az I. F. Kft. irodáiban végzi, ellentételezésként a fenntartási költségek 30%-át megfizeti neki; a szerződés kimondta,
hogy az M. Kft. saját nevében ügynöki szerződéseket köthet az autókereskedésekkel, melyből eredő jogok és
kötelezettségek őt illetik. Az ügyintézés során egyfajta automatizmus működött, az autót vásárlók elmondták, hogy
kinek az ügyfelei, elindult a hitelügyintézés, és a banki hitel átutalása után történt meg az ügynöki jutalék kifizetése
az M. Kft. számlájára.
Mivel a megbízási szerződés megkötését követően az I. és a II. rendű terhelt egyaránt tulajdonosai és egyben
ügyvezetői voltak az I. F. Kft.-nek, az I. rendű terhelt azon magatartása, amely a megbízási szerződés megkötéséből
– és ennek következtében az ügynöki tevékenység és annak ellentételezését jelentő ügynöki jutalék
„átengedéséből” – állt, nyilvánvalóan nem volt a tulajdonosok akarata ellenében való, és nem járhatott az I. F. Kft.
tulajdonosainak vagyoni érdeksérelmével, hiszen a tulajdonos egyfelől maga, másfelől pedig a II. rendű terhelt volt.
Ezen nem változtat az sem, hogy a megbízási szerződés szerint (a felek megállapodása alapján) a munka
elvégzése melyik társaság dolgozóinak közreműködése révén valósult meg, és ennek ellentételezésére miben
– a fenntartási költséghez való hozzájárulásban – állapodtak meg, mint ahogy az sem, hogy azt utóbb az M. Kft.
megfizette-e vagy sem.
Mindebből következően ezen gazdálkodó szervezetek piaci szereplőként való ügyletkötése az I. rendű terhelt
terhére róható szándékos vagyonkezelői kötelességszegést nem valósított meg, nem sértette a társaság belső
jogviszonyait, ekként a hűtlen kezelés bűncselekményének megállapítására sem nyújthat alapot.
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II.
A II. rendű terhelt védője arra tett indítványt, hogy a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője kezdeményezzen
jogegységi eljárást.
A II. rendű terhelt védője kifejtette, hogy a Kúria harmadfokon eljárt tanácsa a Bhar.II.255/2017/17. számú
végzésben, illetve a felülvizsgálati eljárásban eljárt tanácsa a Bfv.III.1610/2017/10. számú ítéletben a Fővárosi
Törvényszék 22.B.920/2010/314. számú ítéleti tényállásának 1/a. pontja szerinti cselekmény tekintetében ellentétes
jogi következtetésre jutott; a harmadfokon eljárt tanács az I. rendű terhelt bűnösségét ugyanazon cselekményben
megállapíthatónak tartotta, amelyben a felülvizsgálati tanács a terhelt felmentését látta indokoltnak
bűncselekmény hiányában.
Arra hivatkozott, hogy a jogegységi eljárás kezdeményezését azért is indítványozza, mert a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 650. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a II. rendű terhelt érdekében
nincs helye felülvizsgálatnak.
III.
A Kúria Büntető Kollégiumának vezetője arra tett indítványt, hogy a jogegységi tanács a Bfv.III.1610/2017/10. számú
ítéletében foglalt jogi indokokkal egyezően döntsön, erre tekintettel a Fővárosi Törvényszék 22.B.920/2010/314.
számú, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.310/2015/32. számú ítéletének, illetve a Kúria Bhar.II.255/2017/17. számú
végzésének a II. rendű terhelt bűnösségét a folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntettében
[Btk. 376. § (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont, tényállás 1/a. pont] kimondó rendelkezését helyezze hatályon kívül,
és a terheltet e cselekmény vádja alól a Be. 670. § (3) bekezdése alapján mentse fel.
IV.
A kollégiumvezető indítványára a legfőbb ügyész által a Bszi. 36. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozat lényege
a következő:
A gazdálkodó szervezet tagjai által az alapításkor a gazdálkodó szerv rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás
a továbbiakban elkülönül a saját vagyonuktól, az a társaság vagyona, aminek elsődleges célja a gazdálkodó
szervezet gazdasági érdekeinek, folyamatos működésének biztosítása.
Az alapügy tényállásának 1/a. és 1/b. pontjában írt cselekmények sértettje a tulajdonosok személytől elkülönült
gazdasági társaság, az I. F. Kft. volt, az elbírált cselekmény pedig nem a társaság belső viszonyait, hanem
a gazdálkodó szervezet gazdálkodását és vagyoni jogait sértette.
A Gt. 30. § (2) bekezdése szerint a vezető tisztségviselő a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján
köteles eljárni.
Mivel az irányadó tényállás szerint az I. rendű terhelt a II. rendű terhelt segítségével az IR. Kft. vagyonát csökkentő, és
két másik, kívülálló gazdasági társaság érdekeit szolgáló gazdálkodást folytatott, ez a gazdasági társaság érdekeivel
ellentétben álló, szándékos vagyonkezelői kötelezettségszegés, amivel megvalósította a hűtlen kezelés bűntettét.
A jogalkalmazói gyakorlat a Kúria BH 2018.161., valamint a BH 2013.57. és az EBH 2004.1109. szám alatt közzétett
eseti döntéseivel összhangban az ügyvezető vagyonkezelési kötelezettségét szándékosan megszegő és ezzel
a gazdasági társaságnak vagyoni hátrányt okozó magatartását hűtlen kezelésként értékeli.
Így a terhelt bűnösségének megállapítására a hűtlen kezelés bűntettében a büntető anyagi jog szabályainak
megszegése nélkül került sor, és a jogegységi indítványban kifejtett értékelés a téves.
Erre figyelemmel azt indítványozta, hogy a jogegységi tanács állapítsa meg: a Bhar.II.255/2017/17. számú végzésben
kifejtett álláspont a helyes (BF. 416/2019.).
V.
A Kúria jogegységi tanácsa a Bszi. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jogegységi eljárást – a Be. 670. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Bszi. 34–41. §-ai alapján eljárva – lefolytatta.
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Az indítvány kapcsán irányadó törvényi rendelkezések a következők:
– 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.):
376. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni
hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.
– A gazdasági társaságokról szóló – 1989. évi január hó 1. napjától 1998. június 14. napjáig hatályos – 1988. évi
VI. törvény:
1. § (1) Ez a törvény szabályozza a gazdasági társaságok alapítását, szervezetét és szerveik működését, a társaságok
tagjainak jogait, kötelezettségeit és felelősségét, valamint a társaságok megszűnését.
(2) A gazdasági társaságok saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak, így
különösen tulajdont szerezhetnek, szerződést köthetnek, pert indíthatnak és perelhetők.
17. § A gazdasági társaságoknak és tagjaiknak e törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira
a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § (1) A gazdasági társaság vagyonát a tagok bocsátják rendelkezésre, akik a nyereségből, illetőleg a vagyon
növekményéből (a továbbiakban: nyereség) közösen részesednek, és a veszteséget, illetőleg a vagyoncsökkenést
(a továbbiakban: veszteség) e törvényben meghatározott módon közösen viselik.
28. § Vezető tisztségviselők: egyesülésnél és közös vállalatnál az igazgató, korlátolt felelősségű társaságnál
az ügyvezetők, részvénytársaságnál az igazgatóság tagjai.
32. § (1) A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgálók az ilyen tisztséget betöltő
személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a gazdasági
társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek akkor is, ha a gazdasági társasággal
munkaviszonyban állnak.
A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabály:
178. § (1) A társaságnak a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonából a tagok részére fizetést teljesíteni
– a mellékszolgáltatásért járó díjazást és a törzstőke leszállítását kivéve – nem szabad. E rendelkezéstől a társasági
szerződés érvényesen nem térhet el.
– A gazdasági társaságokról szóló – 1998. június 15. napjától 2006. június 30. napjáig hatályos – 1997. évi
CXLIV. törvény:
2. § (1) Gazdasági társaság csak e törvényben szabályozott formában alapítható.
3. § (1) Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes
és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt alapíthatnak, működő ilyen társaságba
tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) szerezhetnek.
12. § (1) A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása szükséges. A tagok
(részvényesek) vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból (pénzbetétből), illetve a tagok (részvényesek) által
a gazdasági társaság tulajdonába adott nem pénzbeli hozzájárulásból (nem pénzbeli betétből) áll.
21. § (1) A gazdasági társaság ügyvezetését – a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezések
szerint – a vezető tisztségviselők látják el.
(2) Vezető tisztségviselő a közkereseti és a betéti társaságnál az üzletvezetésre jogosult tag (tagok), közös vállalatnál
az igazgató, korlátolt felelősségű társaságnál az ügyvezető (ügyvezetők).
29. § (1) A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
A jogszabályok, a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály), illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által
hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott
károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabály:
141. § (1) A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a társaságtól nem követelheti
vissza, csak a társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének a taggyűlés által felosztani
rendelt részére (osztalék) tarthat igényt. Osztalékra a tag csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában
jogosult.
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– A gazdasági társaságokról szóló – 2006. július 1. napjától 2014. március 14. napjáig hatályos – 2006. évi IV. törvény (Gt.):
2. § (1) Gazdasági társaság csak az e törvényben szabályozott formában alapítható.
3. § (1) Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és
jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, működő társaságba tagként
beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) szerezhetnek.
13. § (1) A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása szükséges. A tagok
(részvényesek) vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból, illetve a tagok (részvényesek) által a társaság javára
szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
21. § (1) A gazdasági társaság ügyvezetését – a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezések
szerint – a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. E törvény
alkalmazásában ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések
meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy
más társasági szervnek a hatáskörébe.
22. § (1) Vezető tisztségviselő – a közkereseti és a betéti társaság kivételével – csak természetes személy lehet.
A vezető tisztségviselő a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más
tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.
(2) A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre az e törvény
szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási
szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. Vezetői tisztségviselő ezen megbízatását
munkaviszonyban nem láthatja el.
30. § (1) A társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik személynek
okozott.
(2) A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában
elvárható gondossággal – és ha e törvény kivételt nem tesz –, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége
alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági
társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott
határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.
A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabály:
131. § (1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság
fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve –
csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve
a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha
a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné
el a társaság törzstőkéjét.
– A 2014. március 15. napjától hatályos, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) III. Könyv [Jogi személyek]:
3:1. § [A jogi személy jogképessége]
(5) A jogi személynek saját névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, valamint
az ügyvezetését és képviseletét ellátó szervezettel kell rendelkeznie.
3:9. § [A vagyoni hozzájárulás kötelezettsége]
(1) A jogi személy alapítója vagy tagja a jogi személy alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más
eseteiben köteles a jogi személy részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni. A jogi személy részére teljesített vagyoni
hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni.
3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése]
(1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy
az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult.
(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.
3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége]
(1) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért
a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
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3:88. § [A gazdasági társaság fogalma]
(1) A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával
létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek,
és a veszteséget közösen viselik.
(2) A társaság nyeresége a tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, és a veszteséget is ilyen
arányban kell viselniük. A társaság a tag részére az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad
eredménytartaléka terhére teljesíthet kifizetést vagy más vagyoni szolgáltatást. Semmis a létesítő okirat azon
rendelkezése, amely valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből teljesen kizár.
3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]
(1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási
jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.
(2) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan
látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van
alávetve. A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja
el. A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási
jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.
3:184. § [A tag javára történő kifizetések]
(1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása
során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – az előző
üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha
a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét,
továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
– A Kúria, illetve a Legfelsőbb Bíróság e jogkérdéssel összefüggően közzétett, az idézett határozatokban, illetve
a legfőbb ügyész által felhívott döntései:
BH 2018.161. – Bfv.III.760/2017.
Hűtlen kezelést valósít meg az a terhelt, aki mint ügyvezető nem a rá bízott gazdasági társaságok elsődleges
érdekében jár el, hanem a gazdasági társaságok rá bízott vagyonát elvonja, és azt más – kívülálló, saját különálló
érdekeltségébe tartozó – gazdasági társaság érdekének szolgálatába állítja.
BH 2013.57. – Bfv.II.231/2012.
Elköveti a hűtlen kezelés bűntettét az rt. többségi tulajdonosa, aki elnök-vezérigazgatójaként részvénytársaság
vagyonának kezelésére vonatkozó kötelezettségének megszegésével gépkocsik közvetlen lízingelése helyett
az rt. számára hátrányosabb feltételek mellett olyan lízingcéggel való bérleti szerződés megkötésére ad utasítást,
amelyet ő alapított, és az rt.-nek ezzel vagyoni hátrányt okoz.
EBH 2004.1109. – Bfv.I.710/2004.
A gazdasági szervezet vezető beosztású (vagyonkezelői megbízással rendelkező) dolgozója a hűtlen kezelés
bűncselekményét – a törvényi tényállási elemek megvalósulása esetén – elköveti abban az esetben is, ha
a gazdasági szervezet a maga egészében nyereségesen gazdálkodik.
BH 1999.441. – Bfv.IV.1681/1998.
A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagyona az alapító vagyonától elkülönül, ezért az alapító
számára idegen dolog, amelyre nézve a sikkasztás megvalósulhat.
BH 1997.61. – Bfv.II.20/1996.
A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság – az adott esetben a korlátolt felelősségű társaság – esetében
az alapító vagyona és a társaság vagyona elkülönül, ezért a gazdasági társaság vagyona az alapító szempontjából
„idegen dolog”, így ennek eltulajdonítása vagy az ezzel sajátjaként rendelkezés esetén a sikkasztás megvalósul.
VI.
A hivatkozott törvényi rendelkezésekből következően a gazdasági társaság tagjai által a gazdasági társaság
rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás elkülönül a saját vagyonuktól, az a társaság vagyona, aminek
elsődleges célja a gazdálkodó szervezet gazdasági érdekeinek biztosítása.
Mivel a gazdasági társaság – az ismertetett ügyben a korlátolt felelősségű társaság – tulajdonosának
(résztulajdonosának) vagyona és a társaság vagyona elkülönül, a gazdasági társaság vagyona a vagyon kezelője
számára a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől függetlenül idegen vagyon.
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Ezért a gazdasági társaság vagyonkezelője a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől függetlenül
e tisztségében idegen vagyon kezelésével megbízott személy.
Ahogy azt a gazdasági társaságokról szóló korábbi törvények, illetve a Ptk. III. Könyvének jelenleg hatályos
rendelkezései előírják: a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen
tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján
kötelesek ellátni.
Az alapügy tényállásának 1/a. és 1/b. pontjában írt cselekmények sértettje a tulajdonosok személyétől elkülönült
gazdasági társaság, az I. F. Kft. volt, az elbírált cselekmények pedig nem a társaság belső viszonyait, hanem
a gazdálkodó szervezet gazdálkodását és vagyoni jogait sértették.
A kifejtettekre figyelemmel a Kúria – a korábbi bírói gyakorlatnak megfelelően – megállapította, hogy a gazdasági
társaság vagyonkezelője a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől függetlenül elkövetője lehet a társaság
sérelmére megvalósuló hűtlen kezelésnek.
A jogegységi tanács határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdésére figyelemmel közzéteszi a Magyar Közlönyben,
a központi honlapon és a Kúria honlapján.
Budapest, 2019. május 6.

Dr. Kónya István s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Mészár Róza s. k.,

Dr. Katona Sándor s. k.,

előadó bíró

bíró

Dr. Márki Zoltán s. k.,

Dr. Feleky István s. k.,

bíró

bíró
a jogegységi tanács tagjai
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 230/2019. (VI. 5.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Manuel Estuardo Roldán Barillas rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Guatemalai Köztársaság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2018. december 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. január 9.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05759-2/2018.

A köztársasági elnök 231/2019. (VI. 5.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Biljana Gutić-Bjelica rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Bosznia-Hercegovina magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2019. február 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. február 15.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00915-2/2019.
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A köztársasági elnök 232/2019. (VI. 5.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/464/3/2019. számú előterjesztésére – Avramov Srdjan
(születési hely, idő: Zenta [Jugoszlávia], 1987. július 19.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. május 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. május 22.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/02334-3/2019.

A köztársasági elnök 233/2019. (VI. 5.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/507/3/2019. számú előterjesztésére – Szabó Róbert
(névmódosítás előtti neve: Sabo Robert; születési hely, idő: Nagykikinda [Jugoszlávia], 1971. június 11.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. május 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. május 23.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02519-3/2019.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 234/2019. (VI. 5.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/506/3/2019. számú előterjesztésére – Komonyi György
(névmódosítás előtti neve: Komonyi Jurij Györgyövics; születési hely, idő: Kincseshomok [Ukrajna], 1994. április 2.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. május 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. május 27.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/02520-3/2019.

A Kormány 1326/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2019. június 10–21. között Genfben sorra kerülő 108. ülésszakán való
magyar részvételről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 108. ülésszakán Magyarországot képviselő
munkavállalói, munkáltatói és kormányzati küldöttekből álló küldöttség vegyen részt;
2. egyetért azzal, hogy a küldöttség munkavállalói és munkaadói küldötteit és tanácsadóit a Nemzeti ILO Tanács
jelölje ki;
3. felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a küldöttség kormányzati oldalának képviselőit és tanácsadóit
a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
e határozat közzétételét követően azonnal
4. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyeket a költségvetési javaslatok és egyéb kérdések
megvitatására;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez és a szakmai feladatok
ellátásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
e határozat közzétételét követően azonnal
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6. egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 108. ülésszakán részt vevő küldöttség a nemzeti érdekek
figyelembevételével
a)
a kormányzati mandátumban foglaltak szerint értékelje a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban:
ILO) és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal tevékenységét,
b)
vegyen részt az ILO stratégiai célkitűzései megvalósulásának nyomon követése keretében a nemzetközi
munkaügyi egyezmények és ajánlások végrehajtásáról szóló általános vitában, továbbá a munka világában
a nőket és a férfiakat érő erőszakról és zaklatásról szóló javaslatok normaalkotó vitájában, valamint
az ILO centenárium záródokumentumának általános vitáján.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos
további intézkedésekről
A Kormány a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság sikeres és eredményes megvalósítása
érdekében a következő határozatot alkotja:
1. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Atlétikai Szövetséggel (a továbbiakban:
Szövetség) együttműködve a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság (a továbbiakban:
Világbajnokság) megrendezéséhez kapcsolódóan
a)
dolgozzon ki a 2020–2023 közötti időszakra vonatkozó szakmai programot és az annak megvalósítását
szolgáló intézkedési tervet, amelynek célja az atlétikai sportágak népszerűsítése, az utánpótláskorú igazolt
versenyzők számának növelése, valamint a minél nagyobb létszámú és eredményesebb magyar versenyzői
szereplés a Világbajnokságon,
b)
készítsen előterjesztést az a) alpont tekintetében a szükséges kormányzati intézkedésekről és
forrásbiztosításról a Kormány részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. november 30.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy – a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel (a továbbiakban: IAAF), a DENTSU Inc.-vel
és a Szövetséggel 2019. január 21. napján aláírt Rendezvény Szervezési Szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés)
összhangban a Világbajnokság előkészítéséhez és megrendezéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében,
a közvetlen állami tulajdonban álló KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) és a Szövetség tulajdonában álló nonprofit
gazdasági társaság (a továbbiakban: Nonprofit gazdasági társaság) jöjjön létre úgy, hogy a KKBK Nonprofit Zrt.
tulajdoni hányadának mértéke haladja meg a kilenc tizedet.
3. A Kormány felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost
(a továbbiakban: Kormánybiztos), hogy folytassa le az IAAF-fel és a Szövetséggel a Nonprofit gazdasági társaság
megalapításához szükséges egyeztetéseket.
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
4. A Kormány felhívja a Kormánybiztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve
gondoskodjon a Nonprofit gazdasági társaság Szerződés alapján történő megalapításáról.
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
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5. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a Kormánybiztost, hogy a 3. pont szerinti
egyeztetések eredményeként, az emberi erőforrások miniszterével együttműködve készítsenek előterjesztést
a Kormány számára a Nonprofit gazdasági társaság megalapításához, működéséhez, valamint a Világbajnokság
előkészítéséhez és megrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról a 2019–2023. évekre.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pont szerinti egyeztetések lezárását követően
6. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nonprofit gazdasági társaság megalapításakor és működése során biztosítani
kell, hogy a Kormánybiztost a Nonprofit gazdasági társaság rendelkezésére bocsátandó központi költségvetési
forrásoknak a Világbajnokság lebonyolításának költségvetésében képviselt hányadával és a központi költségvetési
források felhasználásáért viselt felelősséggel arányos felügyeleti és irányítási jogok illessék meg.
7. A Kormány felhívja a Kormánybiztost, hogy – a KKBK Nonprofit Zrt., a Szövetség és a miniszterelnök kabinetfőnöke
bevonásával – a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MTÜ Zrt.)
együttműködve a Nonprofit gazdasági társaság megalapításáig gondoskodjon a Világbajnokság előkészületeinek
és lebonyolításának stratégiai terve elkészítéséről, különös tekintettel a közösségi részvétel, valamint a nemzetközi
kommunikáció tervezésére, továbbá gondoskodjon az időarányosan szükséges közbeszerzési eljárások
lefolytatásáról.
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
folyamatos
8. A Kormány felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – az MTÜ Zrt. útján – a Kormánybiztossal együttműködve
dolgozzon ki intézkedési tervet annak érdekében, hogy a Világbajnokság megszervezése és lebonyolítása
hozzájáruljon Budapest nemzetközi ismertségének és népszerűségének növeléséhez.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2019. november 30.
9. A kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat a következő 4/A. ponttal egészül ki:
„4/A. A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai
Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság) előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos kormányzati
feladatokat. A kormánybiztos feladata a Világbajnokság előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos
kormányzati feladatok irányítása, valamint a Magyar Atlétikai Szövetséggel és a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel
való kormányzati kapcsolattartás.”
10. A kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a)
3. pont nyitó szövegrészében a „4. pontban” szövegrész helyébe a „4. és a 4/A. pontban” szöveg,
b)
5. pontjában a „4. pont” szövegrész helyébe a „4. és a 4/A. pont” szöveg
lép.
11. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati
intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja, hogy a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
a Magyar Úszó Szövetség közreműködésével megrendezze a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokságot
(a továbbiakban: Világbajnokság), és egyetért azzal, hogy a rendezési jogdíj központi költségvetési forrásból
kerüljön megfizetésre;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont
szerinti cél érdekében 92 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 39. Kültéri
sportparkok fejlesztése jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása
jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere gondoskodjon a Világbajnokság megrendezéséhez
a 2020. évben szükséges legfeljebb 330 000 USD-nek megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj fedezetéül szolgáló
költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása
jogcímcsoporton;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a Világbajnokság
megrendezése érdekében gondoskodjon
a)
a 2021. évben szükséges legfeljebb 330 000 USD-nek megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj fedezetéül
szolgáló központi költségvetési forrás biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetében,
b)
a 2022. évben szükséges legfeljebb 330 000 USD-nek megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj és legfeljebb
28 000 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi költségvetési forrás biztosításáról
a 2022. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
c)
a 2023. évben szükséges legfeljebb 330 000 USD-nek megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj és legfeljebb
197 000 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi költségvetési forrás biztosításáról
a 2023. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
d)
a 2024. évben szükséges legfeljebb 350 000 USD-nek megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj legfeljebb
1 192 000 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi költségvetési forrás biztosításáról
a 2024. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2021–2024. években az adott évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása
érdekében a Társasággal támogatási jogviszony létesítéséről, akként, hogy a fel nem használt központi költségvetési
támogatás vonatkozásában a kedvezményezettet visszatérítési kötelezettség terhelje;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2–4. pont szerinti költségvetési támogatás rendelkezésre állását követően azonnal
6. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján a Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a Világbajnokság szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan
7. egyetért azzal, hogy a rendezvényszervezési szerződés módosításának előkészítésével és megkötésével kapcsolatos
kormányzati feladatokat az emberi erőforrások minisztere lássa el;
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8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – vizsgálja meg
a Világbajnoksággal kapcsolatos kormányzati kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok Nemzeti
Kommunikációs Hivatal közreműködésével történő megvalósításának lehetőségét;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a Világbajnokság szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan
9. visszavonja a 2022/2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1423/2017. (VI. 29.) Korm. határozat 4. pont b) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fejezet
szám

Cím
szám

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XX.
20
23
025155

4
K5
24

357373

39
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Kültéri sportparkok fejlesztése
Egyéb működési célú kiadások

92 800 000

-92 800 000

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

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozathoz

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

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

XX.
20
23
025155

4
24
357373
39
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Kültéri sportparkok fejlesztése

92 800 000
-92 800 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

azonnal

Összesen

I.n.év

92 800 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

92 800 000

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

3305

3306

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 95. szám

A Kormány 1329/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019–2020. évi
gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről
A Kormány
1. egyetért hazánk egészségügyi biztonságának fenntartása céljából az Országos Mentőszolgálat gépjárműparkjának
megújításával, ennek érdekében a 2019–2020. évben 254 mentőautó és az azok felszereléséhez szükséges
mentéstechnikai eszközök beszerzésével;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pont
szerinti beszerzések érdekében 9 820 798 031 forint biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi költségvetés tervezése során
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt beszerzések lebonyolításáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva előzetesen
jóváhagyja, hogy az emberi erőforrások minisztere az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét
szolgáló 2019–2020. évi gépjárműbeszerzés és azok mentéstechnikai eszközökkel történő felszerelésének
megvalósítása érdekében a 2020. költségvetési év kiadási előirányzata terhére legfeljebb 9 820 798 031 forint
összeg mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1330/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítése érdekében
többletforrás biztosításáról
A Kormány
a)
egyetért – a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítéséről szóló
1866/2016. (XII. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja szerint már biztosított
192 100 000 forinton túl – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetben rendelkezésre
álló források figyelembevételével további – a pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári
díjakkal együtt – 136 069 588 forint költségvetési forrás felhasználásával a Korm. határozat 1. mellékletében
meghatározott beruházások előkészítése érdekében;
b)
az a) alpontban meghatározott források rendelkezésre állása érdekében felhívja a pénzügyminisztert,
valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a 2019. évben
ba)
135 595 005 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok
alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport javára,
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bb)

c)

474 583 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím javára,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 152. § (2) bekezdése szerint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium által –
teljesített befizetés terhére, az Ávr. 153. §-ában foglaltak szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az Innovációs és Technológiai Minisztérium általi befizetést követően azonnal
visszavonja a Korm. határozat 3. pontját.

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1331/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
a határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztéséről, a hiányosságok felszámolásáról
A Kormány
1. egyetért a határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztésével, a menetidők csökkentésével és a hiányosságok
felszámolásával a határ térségében, és kiemelten kezeli a következő fejlesztési célokat:
a)
a vasút személy- és áruszállítási funkcióiban rejlő lehetőségek kihasználása a regionális, a határ menti
kistérségi és a határon átnyúló Kárpát-medencei közlekedésben,
b)
a vasútnak a regionális és határon átnyúló közösségi közlekedési hálózatba való teljes körű integrációja,
c)
a határok átjárhatóságának fejlesztése, a határ menti városok és regionális központok elérhetőségének
javítása Magyarország határ menti területeinek gazdasági-társadalmi fejlődése, felzárkózása érdekében;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter és
a belügyminiszter bevonásával, az érintett vasúttársaságokkal egyeztetve, az 1. pont szerinti fejlesztési célok
megvalósítása érdekében – készítsen a közlekedési, vasúttechnológiai és környezetvédelmi szempontokra,
a lehetséges fejlesztési alternatívákra és azok forrásigényének bemutatására is kiterjedő döntés-előkészítő
tanulmányokat az 1. mellékletben szereplő határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztésére, a határátmenet
gyorsítására, az érintett finanszírozási kérdésekre, valamint a határ térségében azonosítható hiányosságok
felszámolására vonatkozóan;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
2019. augusztus 31.
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszterrel
együttműködve – a 2. pontban elrendelt feladat végrehajtása keretében elkészült döntés-előkészítő tanulmányok
alapján nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a szükségesnek ítélt fejlesztések finanszírozási igényeire
vonatkozóan;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a döntés-előkészítő tanulmányok elkészültét követően azonnal
4. a Magyarország és Románia közötti vasúti határátmenet gyorsítása és javítása érdekében
a)
felhívja a belügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve –
készítsen döntés-előkészítő tanulmányt a vasúti személyszállítás határellenőrzése gyorsításának
lehetőségeiről minden érintett határátmenetre vonatkozóan, figyelemmel az esetleges jövőbeli fejlesztések
hatásaira is;
Felelős:
belügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. szeptember 30.

3308

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 95. szám

b)

felhívja a belügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az a) alpont
végrehajtását követően, a döntés-előkészítő tanulmány alapján, az érintett vasúttársaságokkal egyeztetve
készítsenek intézkedési tervet, és azt is tartalmazó előterjesztést nyújtsanak be a Kormány részére
a Magyarország és Románia között reálisan megvalósítható leggyorsabb eljutási idők biztosításához
szükséges beavatkozásokról és azok finanszírozási igényeiről.
Felelős:
belügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a döntés-előkészítő tanulmány elkészültét követően azonnal

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1331/2019. (VI. 5.) Korm. határozathoz
A határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztésének egyes célterületei:
1.
Győr(–Rajka–Oroszvár)–Pozsony közvetlen kapcsolat kialakítása;
2.
Komárom és Révkomárom között a vasúti személyforgalom újraindításának vizsgálata;
3.
Budapest és Érsekújvár között, Szob és Párkány térségében a kishatárforgalmi közlekedés lehetőségeinek
és a Drégelypalánk–Ipolyság vasúti határátmenet újjáépítésének vizsgálata;
4.
Salgótarján–Somoskőújfalu–Bánréve–Miskolc, illetve Salgótarján–Somoskőújfalu–Fülek–Losonc(–Zólyom)
vonalakon a kishatárforgalmi vasúti személyközlekedés lehetőségeinek vizsgálata;
5.
Miskolc–Hidasnémeti–Kassa vonalon a kishatárforgalmi vasúti személyközlekedés beindítása;
6.
Sátoraljaújhely és Kisújhely között a személyforgalom újraindításának vizsgálata;
7.
Budapest és Szatmárnémeti közötti InterCity kapcsolat fejlesztése, valamint a szatmári térség
kishatárforgalmának fejlesztése;
8.
Magyarország és Románia közötti vasúti személyforgalom határátmenetének gyorsítása.

A Kormány 1332/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
egyes nagysebességű vasútvonali előkészítési projektek határidejének módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési
ágazati programok alcím, 10. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoporton – a Budapest–Kolozsvár és
a Budapest–Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére –
biztosított források 2019-ben fel nem használandó részéből
aa)
1 190 000 000 forintnak a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő
közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel
összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 2.5. pont
a) alpontjában előírt forrásbiztosítás céljára, valamint
ab)
170 000 000 forintnak a Debrecen, Nagyvárad, Szeged, Szabadka és Pécs nagyvárosokat összekötő
Déli vasút fejlesztési terv NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
bevonásával történő elkészítésének forrásbiztosítására
történő felhasználásával;
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b)

felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
az a) alpont alapján más célokra felhasznált forrást a 2020–2021. évi költségvetési törvény tervezése során
pótolja vissza az Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezet vasúthálózat fejlesztését
finanszírozó előirányzata javára a Budapest–Kolozsvár és a Budapest–Varsó nagysebességű vasútvonal
részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére, a következő éves bontásban:
ba)
a 2020. évben 630 000 000 forint,
bb)
a 2021. évben 730 000 000 forint.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2020. évi és a 2021. évi költségvetési törvény tervezése során
2. A Budapest–Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről szóló
1151/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a)
2. pontjában a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. június 30-ig” szöveg,
b)
7. pont a) alpontjában a „2020. január 31.” szövegrész helyébe a „2022. július 31.” szöveg,
c)
7. pont b) alpontjában a „2020. március 15.” szövegrész helyébe a „2022. szeptember 30.” szöveg
lép.
3. A Budapest–Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről szóló
1174/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a)
2. pontjában a „2019. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2021. március 31-ig” szöveg,
b)
7. pont a) alpontjában a „2020. január 31.” szövegrész helyébe a „2021. április 30.” szöveg,
c)
7. pont b) alpontjában a „2020. március 15.” szövegrész helyébe a „2021. június 30.” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1333/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához szükséges telkek állami tulajdonba vételéről
A Kormány
1. egyetért a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója keretében a geszti Tisza-kastély környezetéhez,
kertje történeti együtteséhez tartozó ingatlanok egységes kezelésbe kerülése érdekében a Geszt belterület
167, 168, 169, 171, 172, 175, 240/3, 242 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonának a Magyar Állam számára
– legfeljebb a független szakértő által megállapított forgalmi, illetve ezt meghaladóan az esetleges kisajátítási
eljárásokban megállapításra kerülő kártalanítási értéken – történő megszerzésével;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
útján tegye meg az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli minisztert a szükséges központi költségvetési forrás biztosítására, a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet terhére.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1334/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
Kisbér város városközpontjának megújításához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Kisbér város városközpontjának komplex megújítását érintő fejlesztésekkel és azzal, hogy azok Kisbér
Város Önkormányzata által kerüljenek megvalósításra, a 3. pontban foglaltak kivételével;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – az 1. pont szerinti fejlesztések megvalósítása
érdekében gondoskodjon a szükséges forrás biztosításáról a 2020–2023. években a központi költségvetés IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezetben, az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2020. évre 970 000 000 forint,
b)
a 2021. évre 1 028 500 000 forint,
c)
a 2022. évre 680 000 000 forint,
d)
a 2023. évre 968 400 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – az 1. pont szerinti
fejlesztések megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2020. költségvetési évben 300 000 000 forint biztosításáról
a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített
örökség védelme és egyéb beruházások jogcímen;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
4. egyetért azzal, hogy Kisbér Város Önkormányzata 5%-os önerővel, összesen 65 100 000 forinttal járul hozzá
a tulajdonában és fenntartásában lévő vagyonelemeket érintő fejlesztések megvalósításához.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1335/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
a berettyóújfalui zsinagóga műemléképület felújításának támogatásáról
A Kormány
1. egyetért Berettyóújfalu Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló Berettyóújfalu
belterület 3381/2 hrsz. alatt felvett, természetben Berettyóújfalu, Dózsa György u. 11. szám alatt található, országos
műemléki védelem alatt álló zsinagógaépület teljes körű rekonstrukciójával és annak települési és területi
értékközponttá alakításával (a továbbiakban: fejlesztés);
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés megvalósításához a 2019. évben szükséges 275 000 000 forint
összegű költségvetési támogatás kerüljön biztosításra a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport terhére,
az Önkormányzat részére;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a fejlesztés
megvalósításához a 2019. költségvetési évben szükséges 275 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. július 1. napját követően, a felmerülés ütemében
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4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében
az Önkormányzat részére támogatói okiratot adjon ki, és a támogatói okirat kiadását követően a 2. pont szerinti
költségvetési támogatást az Önkormányzat részére folyósítsa.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okiratban foglaltak szerint, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1336/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú, („A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja” című) projekt
támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú, („A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja” című) projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 4. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. július 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:437 mezőjében a „0,34” szövegrész helyébe
a „0,56” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító száma

KEHOP-4.1.0-152016-00064

B

Projekt megnevezése

A BezerédiDuna-ág
rehabilitációja
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C

Kedvezményezett neve

Duna–Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság

D

E

Eredeti

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(forint)

(forint)

335 000 000

224 617 683

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

559 617 683

A projekt keretében fő tevékenységként a Bezerédi-Duna
mellékágának és környezetének vizes élőhely
rehabilitációját valósítják meg mederkotrással és
műtárgyépítéssel. A jobb védettségi állapot érdekében
támogatott élőhelyek területének növekedése:
339,5485 hektár.
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A Kormány 1337/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
a Vajdasági Birkózó Akadémia létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja a Vajdasági Birkózó Akadémia Magyarkanizsán történő megvalósítását (a továbbiakban: Beruházás);
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás legfeljebb 937 737 000 forint összegű központi költségvetési támogatással
kerüljön megvalósításra;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Beruházás
megvalósítása érdekében 197 131 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím,
11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb
sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 63. Határon túli
sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Beruházás megvalósítása
érdekében gondoskodjon a 2020. évben 740 606 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás megvalósítása érdekében
– a 3. és 4. pont szerinti költségvetési forrás terhére – a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvánnyal
(nyilvántartási szám: 01-01-0012424, székhely: 1213 Budapest, Hollandi út 8., a továbbiakban: Alapítvány) támogatási
jogviszony létesítéséről oly módon, hogy az Alapítványt a fel nem használt támogatás kapcsán visszatérítési
kötelezettség terhelje;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. és 4. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás fenntarthatósága érdekében – a Magyar Birkózó
Szövetséggel és az Alapítvánnyal együttműködve – készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházással
összefüggő további feladatokról, javaslatot téve a működési és fenntartási költségek támogatására.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Beruházás megvalósításához igazodóan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1337/2019. (VI. 5.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fejezet
szám

Cím
szám

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

Államháztartási
egyedi azonosító
XX.

20

24

277145
372551

Jogcím
csop.
szám

11

Jogcím
szám

2

63

Kiemelt
előir.
szám

K8
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Módosítás
(+/-)

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-197 131 000
197 131 000

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

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító
XX.

277145
372551

20

24

Jogcím
csop.
szám

11
63

Jogcím
szám

2

Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

-197 131 000
197 131 000

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

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

Összesen

I.n.év
197 131 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

197 131 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1338/2019. (VI. 5.) Korm. határozata
a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2019. február 20-án, Pozsonyban
megtartott XIV. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság előző
ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott,
az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat,
2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét mint a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a Magyar–Szlovák
Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket,
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a határozat közzétételét követő 15. nap
3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnökét, hogy az 1. melléklet 1. pontjában közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg,
az alábbiak szerint:
3.1. az ajánlások 1. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
folyamatos
3.2. az ajánlások 2. pontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.3. az ajánlások 3. pontja tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. december 31.
3.4. az ajánlások 4. pontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
3.5. az ajánlások 5. pontja tekintetében
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
3.6. az ajánlások 6. pontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.7. az ajánlások 7. pontja tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. december 31.
3.8. az ajánlások 8. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
3.9. az ajánlások 9. pontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
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3.10. az ajánlások 10. pontja tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3.11. az ajánlások 11. pontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
3.12. az ajánlások 12. pontja tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
folyamatos
3.13. az ajánlások 13. pontja tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.14. az ajánlások 33. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3.15. az ajánlások 34. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2019. december 31.
3.16. az ajánlások 35. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. december 31.
3.17. az ajánlások 36. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
igazságügyi miniszter
Határidő:
2019. december 31.
3.18. az ajánlások 37. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.19. az ajánlások 38. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. december 31.
3.20. az ajánlások 39. pontja tekintetében
Felelős:
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
3.21. az ajánlások 40. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2019. december 31.
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3.22. az ajánlások 41. pontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
3.23. az ajánlások 42. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2019. december 31.
4. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnökét, hogy az 1. melléklet 2. pontjában közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg,
az alábbiak szerint:
4.1. az ajánlások 1. pontja tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
folyamatos
4.2. az ajánlások 2. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
4.3. az ajánlások 3. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének felkérésével
Határidő:
folyamatos
4.4. az ajánlások 4. pontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. december 31.
4.5. az ajánlások 5. pontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. december 31.
4.6. az ajánlások 6. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
4.7. az ajánlások 7. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2019. december 31.
4.8. az ajánlások 14. pontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. december 31.
4.9. az ajánlások 15. pontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával
Határidő:
2019. december 31.
4.10. az ajánlások 16. pontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával
Határidő:
2019. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1338/2019. (VI. 5.) Korm. határozathoz
1. A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2019. február 20-án, Pozsonyban megtartott XIV. ülésén
az előző ülésen elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően
a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A IV. ülés 5. sz. ajánlása:
A Felek fontosnak tartják, hogy továbbra is folytatódjon a magyarországi szlovák és kezdődjön el a szlovákiai
magyar regionális, kulturális központok hálózata kiépítésének és működésüknek pénzügyi támogatása.
A IV. ülés 6. sz. ajánlása:
A Felek közös erőfeszítéssel segítsék elő a Magyarországon élő szlovák, illetve a Szlovák Köztársaságban
élő magyar kisebbség vallási szertartásainak anyanyelvű gyakorlását, beleértve a lelkészek képzését és
felkészítését is.
A IV. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek támogatják a borsi Zeleméri–Rákóczi várkastély épületegyüttese helyreállításának folytatását.
Magyarország 2017. évi állami költségvetésében 889 millió forint és a 2019. évi állami költségvetésében
pedig további 1 245 500 000 forint került elkülönítésre a Borsiban található Zeleméri–Rákóczi várkastély
felújításának folytatására. Szlovák Fél támogatja a törvényes szabályok keretében a borsi Zeleméri–Rákóczi
várkastély felújításának projektjét, többek között az „Újítsuk fel a házunkat“ támogatási programból. A Felek
törekednek közös projekt megvalósítására a határon átívelő együttműködés keretében rendelkezésre álló
Európai Uniós források elérhetővé tétele érdekében. A Felek javasolják, hogy a kastélyban Rákóczi emlékhely
kerüljön kialakításra.
Az V. ülés 2. sz. ajánlása:
A Felek továbbra is támogatják a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar kisebbség nyelvi és kulturális
identitása fejlődésének biztosításáért tevékenykedő civil szervezetek tevékenységét.
Az V. ülés 6. sz. ajánlása:
A KVB támogatja és sürgeti a hadisírok gondozásáról szóló, előkészítés alatt álló magyar–szlovák egyezmény
megkötését.
A VII. ülés 1. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek támogatják a kulturális turizmus fejlődését, az épített örökségre épülő fejlesztéseket, valamint közös
kulturális rendezvények megvalósítását, külön figyelmet fordítva a magyarországi és szlovákiai Madách- és
Mikszáth-emlékhelyekre.
A VII. ülés 4. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek törekedni fognak a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet működéséhez szükséges pénzügyi
feltételek biztosítására.
A IX. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek (mint az UNESCO Általános Konferenciájának ülésszakán a szellemi kulturális örökség védelméről
2003. október 17-én elfogadott Egyezmény részes tagállamai) együttműködésre javasolják a két országnak
a szóban forgó Egyezmény gyakorlati megvalósításáért felelős állami szerveit, különös tekintettel
a Magyarországon található szlovák vonatkozású szellemi kulturális örökség, illetve a Szlovákiában található
magyar vonatkozású szellemi kulturális örökség beazonosítása, nyilvántartásba vétele és megőrzése,
valamint az országuk területén található szellemi kulturális örökségről készített nyilvántartások készítésével
összefüggő információk és tapasztalatok cseréje területén. A fenti együttműködés elősegítése céljából,
valamint a két országnak a fenti egyezmény listáira és regiszterére történő jelölései megismerése és közös
jelölések kialakítása érdekében a részes Felek megfontolják egy szakértői csoport létrehozását.
A XI. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek biztosítják a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó hatályos törvények végrehajtását és elhárítják
a törvények gyakorlati alkalmazása előtt álló akadályokat.
A XI. ülés 3. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek pénzügyi hozzájárulást biztosítanak az államigazgatási és a területi önkormányzati szervek számára,
a kisebbségi nyelvek hivatali érintkezésben történő használatával kapcsolatos költségek fedezésére.
A XI. ülés 4. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek biztosítsák a kisebbségi nyelvek hivatali használatára, valamint a szükséges szakterminológia
kialakításához és fejlesztéséhez szükséges szakmai, módszertani és pénzügyi feltételeket.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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A XIII. ülés 1. sz. ajánlása:
A Felek figyelmet szentelnek a területükön található magyar, illetve szlovák jelentőségű épített kulturális
örökségnek. Amennyiben azok kellő műemléki értékkel bírnak, megteszik a szükséges lépéseket azok
jogszabályi védelem alá helyezésére, majd az azt követő bemutatása érdekében az illetékes intézményekkel
együttműködésben.
A XIII. ülés 3. sz. ajánlása:
A Felek törekedni fognak az épített örökségen alapuló kulturális turizmus fejlesztésére és közös kulturális
rendezvények megvalósítására, különös tekintettel Márai Sándor életével és emlékével kapcsolatos
eseményekre.
A III. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:
Az állam és az egyházak kapcsolatai rendezésének keretében a szlovák kormány folytasson további
tárgyalásokat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal.
A III. ülés 24. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél támogassa a magyarországi szlovák közművelődési szakemberek folyamatos továbbképzését
a Szlovák Köztársaságban, illetve szlovák közművelődési szakemberek küldését a magyarországi szlovák
regionális központok részére, igényeikkel összhangban.
A IV. ülés 13. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél vizsgálja meg a magyarországi fogadó fél oktatási intézményei bevonásának új formáit
a Magyarországon tanító szlovák pedagógusok és hitoktatók pályázat útján történő kiválasztásába.
A IV. ülés 17. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél a korábbi évek gyakorlatának megfelelően megvizsgálja a magyarországi szlovák középiskolák
végzős tanulóinak részvételi lehetőségét az egyszemeszteres, térítésmentes, egyetemi, nyelvi és szakmai
felvételi előkészítő tanfolyamokon a Szlovák Köztársaságban.
Az V. ülés 5. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél továbbra is biztosítsa a pénzügyi és szakmai feltételeket Szlovákiában a magyar óvodák, iskolák,
kollégiumok megőrzése, valamint hatékonyabb működése érdekében, kiemelten az alacsony tanulólétszámú
iskolákra arra törekedve, hogy az állami támogatás mértéke ne csökkenjen.
Az V. ülés 9. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél továbbra is biztosítja a megfelelő anyagi feltételeket a Révkomáromi Selye János Egyetem
működéséhez és fejlesztéséhez.
Az V. ülés 10. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél biztosítja a szlovákiai magyar nyelvű közoktatás szakmai, módszertani és pedagógiai munkáját
segítő, közoktatási kutatásokat végző szakmai szervezet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
tevékenységéhez a szükséges támogatást.
Az V. ülés 11. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél segítse elő, hogy a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalt magyar kulturális intézmények
megfelelő anyagi feltételekkel rendelkezzenek a teljes és hatékony működésük biztosításához.
A révkomáromi Jókai Színház és a kassai Thália Színház esetében támogassa fokozottan székhelyük
megyehatárán kívüli tájolási tevékenységüket.
A VII. ülés 6. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél továbbra is biztosítja a Pátria Rádió, valamint a Szlovák Rádió és Televízió televíziós kisebbségi
adásainak pénzügyi és műszaki feltételeit.
A VIII. ülés 3. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél megvizsgálja az egyszeri támogatás lehetőségét a Csemadok lévai és stószi ingatlanának,
valamint a kassai Márai Ház előcsarnokának felújítására.
A X. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél biztosítsa a magyar nyelvű tankönyvek és taneszközök esetében a választhatóságot: egy
tantárgyhoz több, alternatív tankönyv és taneszköz álljon rendelkezésre. Tegye lehetővé, hogy fordítás
helyett szlovákiai magyar szakemberek által írott tankönyvekből és taneszközökből is taníthassanak,
valamint nyíljon lehetőségük a magyar tannyelvű iskoláknak a tartalmi átépítésnek megfelelő tankönyvek és
taneszközök használatára.
A X. ülés 3. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél garantálja a Módszertani Pedagógiai Központ Komáromban működő kirendeltségének további
működését, és mérlegeli hatásköre valamint személyi állománya bővítésének lehetőségét.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

A X. ülés 4. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél garantálja a nemzeti kisebbségi tanítási nyelvű iskolákban a pedagógiai dokumentumok
kétnyelvű vezetésének, valamint egyes kiemelt további dokumentumok kisebbségi nyelvű vezetésének
lehetőségét. A vonatkozó törvényi előírásnak megfelelően határozza meg azon dokumentumok körét,
amelyeket elegendő kisebbségi nyelven vezetni.
A XI. ülés 5. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél keresi az optimális személyi feltételek biztosításának lehetőségét, a Szlovák Köztársaság
Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó
tanulók nevelésével és oktatásával foglalkozó szervezeti egységeiben és az általa közvetlenül felügyelt
szervezetekben.
A XI. ülés 6. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy biztosítsa a magyar nemzeti közösség legnagyobb
hagyományokkal bíró kulturális szervezete, a Csemadok működéséhez a szükséges anyagi feltételeket.
A XI. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél dolgozik azon, hogy a Velencei Bizottság ajánlásai értelmében minél hamarabb megtalálja
a kompenzáció módját a kisebbségi nyelveken történő televíziós adások szlovák nyelvű változatainak
biztosításával kapcsolatosan.
A XIII. ülés 5. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél a magyar tanítási nyelvű iskolák megtartására és fejlesztésére törekszik. A magyar intézmények
finanszírozásával kapcsolatos eljárásokat önállóan kezeli, kiveszi azokat a többségi nemzet iskolahálózatát
szabályozó egységes eljárás alól. Működésükhöz biztosítsa a szükséges forrásokat, beleértve a speciális
helyzetükkel összefüggő többletforrásokat is. Együttműködik a magyar kisebbség szakmai szervezetével,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, annak érdekében, hogy megőrződjön a szlovákiai magyar
oktatás hálózata és az állampolgárok részéről való elérhetősége.
A XIII. ülés 7. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél a nemzetiségileg vegyes területeken a vasútállomások és megállók megjelölése esetében
gondoskodni fog a vasútról szóló törvény és a nemzetiségi nyelvek használatáról szóló törvény
összehangolásáról és a törvény rendelkezéseinek bevezetéséről.
A XIII. ülés 10. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél a törvény által megadott eszközökkel igyekezni fog az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és
Kultúra Intézete tevékenységét támogatni, valamint növelni fogja a pénzügyi támogatását.
A IV. ülés 19. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél továbbra is biztosítsa a pénzügyi és szakmai feltételeket Magyarországon a szlovák óvodák,
iskolák, kollégiumok megőrzése, valamint hatékonyabb működése érdekében, kiemelten az alacsony
létszámú kisiskolákra. Arra törekszik, hogy az állami támogatás mértéke ne csökkenjen, illetve a nevelési
rendszerük átalakításánál figyelembe veszi a nemzetiségi szempontokat is.
Az V. ülés 12. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél biztosítja a szlovák nyelven való oktatás, valamint a szlovák nyelvoktatás tartalmi kereteinek
kibővítését és javítását beleértve az általános műveltségi tantárgyakat is.
A VII. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél a költségvetési törvényben meghatározott eszközeivel a továbbiakban is biztosítja az Országos
Szlovák Önkormányzat és a települési szlovák önkormányzatok fenntartásába átvett közoktatási intézmények
működési költségeit. A KVB felhívja az érintett magyar szervek figyelmét, hogy a szabályozás kialakítása során
legyenek figyelemmel az intézmények finanszírozási igényeire.
A X. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat helyi beiskolázású
nyelvoktató, nemzetiségi oktatási intézmények felett is átvehesse a fenntartói jogot a miniszterrel kötendő
megállapodás alapján.
A XI. ülés 8. sz. ajánlása módosított formában:
Tekintettel a magyar köznevelési rendszer működtetésének és fenntartásának alapvető reformjára, a Magyar
Fél biztosítsa, hogy az átalakuló állami intézményfenntartó központban és hálózatában nemzetiségi
köznevelésért felelős szakembert továbbra is alkalmazzanak.
A XI. ülés 9. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél tegyen lépéseket a szlovák szak megőrzése érdekében a magyarországi egyetemeken.
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A XIII. ülés 12. sz. ajánlása:
A Magyar Fél további lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a keresztneveket és vezetékneveket szlovák
nyelven lehessen feltüntetni a személyi okmányokban.
A XIII. ülés 14. sz. ajánlása:
A Magyar Fél megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat Sátoraljaújhelyen
szlovák óvodát létesíthessen.
A XIII. ülés 16. sz. ajánlása:
A Magyar Fél a Zalaváron (Blatnohrad) található egykori Chozil székhelyének támogatása és védelme révén is
fejleszteni fogja a kulturális turizmust.
A XIII. ülés 17. sz. ajánlása:
A Magyar Fél figyelmet fog fordítani arra, hogy a helyi önkormányzatok támogassák a magyarországi
szlovákoknak az iskolai oktatást megelőző nevelést szolgáló intézmények létesítésére és átvételére irányuló
kezdeményezéseit.

2. A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2019. február 20-án, Pozsonyban tartott XIV. ülésén
a következő ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

A Felek támogatják a kulturális turizmus kölcsönös fejlesztését, különös tekintettel a magyarországi szlovák
és a szlovákiai magyar történelmi helyszíneken fellelhető emléktáblák, emlékművek állítását és felújítását,
valamint kétnyelvű táblák kihelyezését.
A Felek könyvtári-információs szolgáltatások kölcsönös biztosításával és a kulturális örökség hozzáférésével
erősítik a könyvtárak és a levéltárak közötti együttműködést, a magyar és szlovák vonatkozású
dokumentumok digitális kópiáinak kölcsönös cseréjét/kölcsönzését, amelyekkel a könyvtárak rendelkeznek,
valamint támogatják a tanulmányi és kutatási tevékenységeket.
A Felek szorgalmazzák a nemzetiségi műsorkészítés feltételeinek javítását, különös tekintettel a nemzetiségi
anyagok kölcsönös digitális archiválására, valamint a nem kereskedelmi célú hozzáférés és felhasználás
jelentős könnyítésére. A Felek törekednek, a közszolgálati médiaszolgáltatásaikban a nemzetiségi nyelvű
programok műsoridejének növelésére, a műsorkészítés feltételeinek javítására, valamint a személyi és
technikai együttműködési lehetőségek további erősítésére.
A Felek közös projekt keretében megvizsgálják, hogy mekkora költségvetést igényelne a Budapest, VIII. ker.
Rákóczi út 57/a szám alatt található, a Pesti Szlovák Ajkú Evangélikus Gyülekezet egykori épületének a Felek
általi – egyenlő költségviselés mellett történő – esetleges megvásárlása és felújítása, majd azt követően
az Országos Szlovák Önkormányzat intézményeinek elhelyezése az épületkomplexumban.
A Felek vizsgálják meg a békéscsabai Szlovák Kultúra Házának bővítésének finanszírozási lehetőségeit
a békéscsabai székhelyű Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete elhelyezése érdekében.
A Felek ösztöndíjakkal támogatják a felsőoktatásban tanuló hallgatók szlovák, illetve a magyar kisebbség
múltjának és jelenének, identitásának, kultúrájának vizsgálatára irányuló kutatásait. A Felek lépéseket tesznek
a lejárt tárcaközi oktatási munkaterv megújítása érdekében.
A Felek megvizsgálják a támogatás biztosításának módját az Országos Szlovák Önkormányzat fenntartásában
működő Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének „Élő néprajzi gyűjtemények” elnevezésű
múzeumpedagógiai projektjének folytatásához.
A Szlovák Fél megvizsgálja a lehetőségét egy komplex kisebbségi törvény megalkotásának, amely biztosítja
a Szlovákiában élő nemzetiségek megmaradását és fejlődését.
A Szlovák Fél kezdeményezze, hogy a szlovák közoktatási törvényben külön fejezetként szerepeljen
a nemzetiségi oktatás, amely tartalmazza a nemzetiségi oktatásügy definiálását, valamint tekintettel van
a nemzetiségi oktatás természetéből adódó sajátosságokra és az érintett közösség igényeire, biztosítva
az intézmények nagyobb mértékű önállóságát, beleértve azok megfelelő finanszírozását is.
A Szlovák Fél megvizsgálja a magyarországi diplomával rendelkező gyógypedagógusok, logopédusok,
pszichológusok okleveleivel kapcsolatos honosítási problémák megoldásának lehetőségeit.
A Szlovák Fél a kapacitások észszerű felhasználása érdekében megvizsgálja az együttműködés lehetőségeit
a szlovákiai magyar civil szféra képviselőivel.
A Szlovák Fél megvizsgálja a szlovák állami intézmények költségvetésében egy keret létrehozásának
lehetőségét az Országos Szlovák Önkormányzat kulturális, tudományos és közoktatási intézményeivel való
rendszerszerű együttműködéshez.
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14.
15.
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A Szlovák Fél megvizsgálja a kassai Rovás Polgári Társulás részére a magyar állam támogatásával megvásárolt,
az Erzsébet utca 22. szám alatti földterület tulajdonjoga díjmentes átruházásának lehetőségét a polgári
társulás részére.
A Magyar Fél megvizsgálja a Magyarországi Szlovákok Múzeuma létrehozásának lehetőségét.
A Magyar Fél megvizsgálja a pénzügyi szerepvállalás lehetőségét a szlovák audiovizuális kultúra
magyarországi bemutatásában a Szlovák Filmintézettel együttműködve.
A Magyar Fél megvizsgálja a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség és a Magyar Nemzeti Filmarchívum közötti
együttműködés és annak pénzügyi támogatásával kapcsolatos lehetőségeit.

A miniszterelnök 56/2019. (VI. 5.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság
létrehozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság
létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

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: Papp Tibor ügyvezető.

