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Kormányrendeletek

A Kormány 102/2019. (V. 6.) Korm. rendelete
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati
igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), b) és
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
f ) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet
a)
2. § (3) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §
f ) és g) pontjában” 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
e) és f ) pontjában” szöveg, az „az Áht. 9. § h) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
g) pontjában” szöveg,
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b)
c)
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2. § (4) bekezdésében az „az Áht. 9. § f )–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
e)–h) pontjában” szöveg,
14. § (10) bekezdésében a „kerülő munkakörben” szövegrész helyébe a „kerülő munkakörben, álláshelyen
(a továbbiakban együtt: munkakör)” szöveg

lép.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet
a)
6. § (1) és (4) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban” szöveg,
b)
12. § (8) és (9) bekezdésében a „kormányzati szolgálati, állami szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati” szöveg,
c)
41. § (5) bekezdésében a „más munkakörben (munkahelyen)” szövegrész helyébe a „más munkakörben,
munkahelyen, álláshelyen” szöveg
lép.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
1/C. § (2) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §
f ) és g) pontjában” 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
e) és f ) pontjában” szöveg, az „az Áht. 9. § h) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
g) pontjában” szöveg,
b)
1/C. § (3) bekezdésében az „az Áht. 9. § f )–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
e)–h) pontjában” szöveg
lép.

4. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
a)
3/A. § (4) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §
f ) és g) pontjában” 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
e) és f ) pontjában” szöveg, az „az Áht. 9. § h) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
g) pontjában” szöveg,
b)
3/A. § (5) bekezdésében az „az Áht. 9. § f )–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
e)–h) pontjában” szöveg
lép.

5. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Hatályát veszti a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)
Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdés c) pontja,
b)
21. § (3) bekezdése.
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6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6/A. § (6) bekezdésében az „az Áht. 9. § f )–i) pontjában”
szövegrész helyébe az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában” szöveg lép.

7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében az „az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § f )–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában”
szöveg lép.

8. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a)
6. § (3) bekezdés a) pontjában a „minisztérium kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „minisztériumnál
foglalkoztatott, kormányzati szolgálati jogviszonyban állók” szöveg,
b)
6. § (6) bekezdésében a „kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati” szöveg
lép.

9. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §
(2) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f )–i) pontjában” szövegrész helyébe
az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában” szöveg lép.

10. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet
a)
1. § (11) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §
f ) és g) pontjában” 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
e) és f ) pontjában” szöveg, az „az Áht. 9. § h) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
g) pontjában” szöveg,
b)
1. § (12) bekezdésében az „az Áht. 9. § f )–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés
e)–h) pontjában” szöveg,
c)
6. § (6) bekezdés d) pontjában a „munkaköri feladatairól” szövegrész helyébe a „munkaköri feladatairól,
álláshelyen ellátott feladatairól” szöveg, a „munkakörében” szövegrész helyébe a „munkakörében vagy
álláshelyén (a továbbiakban együtt: munkakör)” szöveg,
d)
13. § (2) és (6) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati
jogviszonyban” szöveg
lép.

2675

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 75. szám

11. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet „Tájékoztató
a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” rész „III. Jövedelem típusai” pont 1. alpontjában az „állami szolgálati” szövegrész
helyébe a „politikai szolgálati, biztosi, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti” szöveg lép.

12. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f )–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés
e)–h) pontjában” szöveg lép.

13. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 4. §
(2), (4) és (6) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati
jogviszonyban” szöveg lép.

14. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről,
valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében a „vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőre”
szövegrész helyébe az „elnökhelyettesre, főosztályvezetőre vagy osztályvezetőre” szöveg lép.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 160/2019. (V. 6.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Turóczy Lászlót kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország OECD és
UNESCO melletti Állandó Képviseletének a vezetésével.
Budapest, 2019. március 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. március 25.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01472-2/2019.

A köztársasági elnök 161/2019. (V. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Győrffy Balázst 2019. április 30.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2019. április 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. április 9.
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/01637-2/2019.
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A Kormány 1259/2019. (V. 6.) Korm. határozata
a fővárosi, kerékpározást segítő beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. a kerékpározás növekvő népszerűségére és környezeti fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági,
továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a főváros kerékpáros turisztikai fejlesztési szándékait;
2. az 1. pontban kifejezett szándékával összhangban mindösszesen 800 000 000 forint támogatást nyújt az EuroVelo 6
és EuroVelo 14 kiemelt turisztikai kerékpár-útvonalak fővárosi szakaszainak fejlesztéséhez (a továbbiakban együtt:
fejlesztések);
3. a 2. pont szerinti támogatás biztosítása érdekében
a)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a fejlesztésekhez
– a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – a 2019. évben
összesen 100 350 000 forint forrás biztosításáról 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, 49. Kerékpáros létesítmények fejlesztése
jogcímcsoport kiadási előirányzaton rendelkezésre álló források terhére,
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során biztosítson a fejlesztésekhez – a kifizetésekhez kapcsolódó
pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – a 2020. évben összesen 702 450 000 forintot;
Felelős:
az a) alpont tekintetében az innovációért és technológiáért felelős miniszter
a b) alpont tekintetében a pénzügyminiszter, valamint az innovációért és technológiáért felelős
miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2019. évben a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fejlesztések megvalósítása érdekében
a fejlesztések megvalósítójával, Budapest Főváros Önkormányzatával kösse meg a szükséges támogatási szerződést.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. június 15.
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A miniszterelnök 50/2019. (V. 6.) ME határozata
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar–Horvát Kisebbségi
Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről
A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti jogkörömben eljárva
Hepp Mihályt,
Gordos Árpádot,
Benked Lászlót,
Csaholczi Lászlót,
Csákvári Ritát
a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagját e tisztségéből 2019. május 31-i hatállyal felmentem, valamint
ezzel egyidőben
Szolga Józsefet,
Tóthné Ferenci Adriennt,
Balázs Attilát,
Lakatos Mihályt
a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjává kijelölöm.
		

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

