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Kormányrendeletek

A Kormány 241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelete
az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31. §
(9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati, illetve egyházi tulajdonban álló egészségügyi
szolgáltató a 2018. szeptember 30. napján fennállt, 30 napon belül lejárt tartozásállománya 50 százaléka,
31–60 napon belül lejárt tartozásállománya 60 százaléka, 61–90 napon belül lejárt tartozásállománya 70 százaléka,
90 napon túl lejárt tartozásállománya 80 százaléka alapján – ha az meghaladja a 100 000 forintot – működési
támogatásban részesül. A támogatási összeg mértékét az egészségügyi szolgáltató az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése
alapján történt adatszolgáltatásának megfelelően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban:
finanszírozó) állapítja meg, és a honlapján közzéteszi. Az e bekezdés alapján nyújtott működési támogatást a 2. §
(1) és (2) bekezdésének megfelelően lehet felhasználni.
(2) Az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati, illetve egyházi tulajdonban álló
egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti támogatáson túl a finanszírozó honlapján közzétett ösztönző
támogatásban részesül, amit a 2. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint lehet felhasználni.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi szolgáltató az (1) és a (2) bekezdés alapján egyaránt
részesülhet támogatásban.
(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. számú
melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési és ösztönző támogatás előirányzata szolgál.

2. §

(1) Az egészségügyi szolgáltató az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatást
a)
a 2018. szeptember 30-án 30 napon túl lejárt szállítói tartozásokra,
b)
a 2018. szeptember 30-án 30 napon túl lejárt egyéb tartozásokra,
c)
a 2018. december 31-éig lejáró szállítói tartozásokra,
d)
a 2018. december 31-éig lejáró egyéb tartozásokra
2018. december 31-éig használhatja fel, azzal, hogy a sorrendben következő pontban meghatározott célra
csak akkor használható fel a támogatás, ha a sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását a szolgáltató már
kiegyenlítette.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem használható
fel.
(3) Az 1. § (2) bekezdése szerinti ösztönző támogatásnak az (1) bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése után
fennmaradt része intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre is felhasználható.
(4) A finanszírozó az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatást 2018. december 15-ig utalványozza.

3. §

(1) Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv
2020. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja
az egészségügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése
eredményeképpen feltárt, a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő
összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter állapítja meg.
(2) A visszavonandó összegről és annak időpontjáról a szolgáltatót és a finanszírozót a miniszter értesíti. A finanszírozó
jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget
három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.
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4. §		
A Kr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Célelőirányzatok” megnevezésű sora a következő sorral egészül ki:
(Célelőirányzatok)

„Működési és ösztönző támogatás

55 000,0”

2. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat
a)
„13. Célelőirányzatok összesen” sorában a „38 733,4” szövegrész helyébe a „93 733,4” szöveg,
b)
„ÖSSZESEN” sorában az „1 245 677,9” szövegrész helyébe az „1 300 677,9” szöveg
lép.

A Kormány 242/2018. (XII. 13.) Korm. rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2j) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában
és (2j) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § (2a) bekezdésében az „a 2013. november 1. és 2014. október 31. közötti
időszakban” szövegrész helyébe az „a tárgyévet megelőző finanszírozási évben” szöveg lép.

2. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint
a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás
megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (9) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(9) A NEAK a (8) bekezdés szerinti közzététellel egyidejűleg felhívja az adott támogatási csoportban lévő eszközök
forgalomba hozóit, hogy ha a (8) bekezdés szerinti eljárás eredményeként kialakult referenciaár mértékéig
– a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással
történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
csoportok esetén legfeljebb a referenciaár +5%-os mértékéig – terjedően árcsökkentési ajánlattal kívánnak élni,
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azt egy alkalommal, a (8) bekezdés szerinti közzétételt követő 5 napon belül tehetik meg, azzal, hogy az ajánlat
a (8) bekezdés szerinti eljárás során kialakult referenciaeszköz státuszát, valamint a referenciaárat nem befolyásolja.”

3. A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és
a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes
szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke
megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.)
Korm. rendelet 13. § (9) bekezdés e) pontjában
a)
a „14. § (4) bekezdése és a 15. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „15. § (5) bekezdése és a 16. §
(2) bekezdése” szöveg,
b)
az „a 3%-ot” szövegrész helyébe az „az 1%-ot” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelete
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezettel, valamint a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos
Technológiai Park bővítésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari
telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával
és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezettel, valamint a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos
Technológiai Park bővítésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 243/2018. (XII. 13.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. mellékletet a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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2. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezettel, valamint a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos
Technológiai Park bővítésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 243/2018. (XII. 13.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sorát a Módr6.
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §		
Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez
A Beruházásokkal érintett, Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanok helyrajzi
számai:
0139, 0142/10, 0142/12, 0142/103, 0142/152, 0205, 0209, 0222, 0224/1, 0224/2, 0226/73, 0226/74, 0226/75,
0226/76, 0231, 0232, 0237/147, 0237/148, 0237/149, 0237/150, 0237/151, 0237/152, 0237/153, 0237/154, 0237/155,
0237/156, 0237/157, 0237/158, 0237/159, 0237/160, 0237/161, 0237/162, 0237/163, 0237/164, 0237/194, 0237/195,
0237/196, 0237/197, 0237/198, 0237/199, 0237/200, 0237/201, 0237/202, 0237/203, 0237/204, 0237/205, 0237/206,
0237/207, 0237/208, 0237/209, 0237/210, 0237/211, 0237/212, 0237/213, 0237/214, 0237/215, 0237/216, 0237/218,
0237/220, 0237/222, 0237/224, 0237/230, 0237/232, 0237/234, 0237/236, 0237/238, 0237/240, 0237/242, 0237/244,
0237/246, 0237/248, 0237/252, 0237/253, 0237/254, 0237/255, 0237/256, 0237/257, 0243/18, 0243/194, 0243/195,
0243/35, 0243/36, 0243/37, 0243/38, 0244, 0249/7, 0249/10, 0249/14, 0249/31, 0249/50, 0249/85, 0249/104,
0251/12, 0251/13, 0251/70, 0251/79, 0251/80, 0251/81, 0251/83, 0251/84, 0251/86, 0251/89, 0251/90, 0251/91,
0251/92, 0252, 0253, 0254/54, 0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/58, 0254/59, 0254/60, 0254/61, 0254/62, 0254/66,
0254/67, 0254/68, 0254/69, 0254/70, 0254/71, 0254/72, 0254/73, 0254/74, 0254/75, 0254/76, 0254/77, 0254/78,
0254/79, 0254/80, 0254/81, 0254/82, 0254/83, 0254/84, 0254/85, 0254/86, 0254/87, 0254/89, 0254/90, 0254/91,
0254/92, 0254/93, 0254/94, 0254/95, 0254/96, 0254/97, 0254/98, 0254/101, 0254/102, 0254/103, 0254/107,
0254/109, 0254/111, 0254/113, 0254/115, 0254/117, 0254/119, 0254/121, 0254/123, 0254/125, 0254/127, 0254/129,
0254/131, 0254/133, 0254/135, 0254/137, 0254/139, 0254/141, 0254/143, 0254/145, 0254/154, 0254/156, 0254/158,
0254/160, 0254/162, 0254/164, 0254/166, 0254/168, 0254/170, 0254/172, 0254/174, 0254/179, 0254/180, 0254/186,
0254/187, 0254/188, 0254/189, 0254/190, 0254/193, 0254/194, 0254/197, 0254/198, 0254/199, 0254/200, 0255,
0256/1, 0257/1, 0257/2, 0258/4, 0259/27, 0259/28, 0259/29, 0259/30, 0259/31, 0259/32, 0259/33, 0259/34, 0259/35,
0259/36, 0259/42, 0259/43, 0259/44, 0259/45, 0259/46, 0259/47, 0259/48, 0259/53, 0259/54, 0259/55, 0259/56,
0259/57, 0259/58, 0259/59, 0259/60, 0259/61, 0259/62, 0259/63, 0259/64, 0259/65, 0259/67, 0259/68, 0259/69,
0259/71, 0259/73, 0259/74, 0259/75, 0259/76, 0259/77, 0259/78, 0259/106, 0259/107, 0259/108, 0259/109,
0259/110, 0259/113, 0259/115, 0259/116, 0260, 0261/2, 0261/5, 0261/8, 0261/11, 0261/12, 0261/13, 0261/14,
0261/17, 0261/18, 0261/19, 0261/20, 0261/21, 0261/22, 0261/23, 0261/24, 0261/25, 0261/26, 0261/27, 0261/28,
0261/29, 0261/30, 0261/31, 0261/32, 0261/33, 0261/34, 0261/35, 0261/36, 0261/37, 0261/38, 0261/39, 0261/40,
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0261/41, 0261/42, 0261/43, 0261/44, 0261/45, 0261/46, 0261/47, 0261/48, 0261/49, 0261/50, 0261/51, 0261/52,
0261/53, 0261/54, 0261/55, 0261/56, 0261/57, 0261/58, 0261/59, 0261/60, 0261/61, 0261/62, 0261/63, 0261/64,
0261/65, 0261/66, 0261/67, 0261/68, 0261/69, 0261/70, 0261/71, 0261/78, 0261/79, 0261/80, 0261/81, 0261/82,
0261/83, 0261/84, 0261/85, 0261/86, 0261/87, 0261/88, 0261/89, 0261/90, 0261/91, 0261/92, 0261/93, 0261/94,
0261/95, 0261/96, 0261/97, 0261/98, 0261/100, 0261/101, 0261/102, 0261/103, 0261/104, 0261/105, 0261/106,
0261/107, 0261/108, 0261/109, 0261/110, 0261/111, 0261/112, 0261/113, 0261/114, 0261/115, 0261/116, 0261/117,
0261/118, 0261/119, 0261/120, 0261/121, 0261/122, 0262/3, 0262/5, 0262/6, 0262/7, 0262/8, 0262/9, 0262/10,
0262/11, 0262/12, 0263/1, 0263/3, 0263/4, 0263/6, 0263/8, 0263/9, 0263/10, 0263/11, 0264/40, 0264/41, 0264/42,
0264/43, 0264/44, 0264/47, 0264/48, 0264/49, 0264/50, 0264/51, 0264/52, 0264/53, 0264/54, 0264/55, 0264/56,
0264/57, 0264/58, 0264/59, 0264/61, 0264/63, 0264/64, 0264/65, 0264/66, 0264/67, 0264/68, 0264/69, 0264/70,
0264/71, 0264/72, 0264/73, 0264/74, 0264/75, 0264/76, 0264/77, 0264/78, 0264/79, 0264/80, 0264/88, 0264/89,
0265/1, 0265/3, 0265/4, 0266, 0267/2, 0267/5, 0267/6, 0267/7, 0267/8, 0267/9, 0267/10, 0267/11, 0267/12, 0267/13,
0267/14, 0267/15, 0267/16, 0267/17, 0267/18, 0267/19, 0267/20, 0267/21, 0267/22, 0267/23, 0267/24, 0267/25,
0267/26, 0267/27, 0267/28, 0267/29, 0267/30, 0267/31, 0267/32, 0267/33, 0267/34, 0267/35, 0267/36, 0267/37,
0267/38, 0267/39, 0267/4, 0267/40, 0267/41, 0267/42, 0267/43, 0267/44, 0267/45, 0267/47, 0267/48, 0267/51,
0267/52, 0267/53, 0267/57, 0267/58, 0267/59, 0267/60, 0269/2, 0269/3, 0269/4, 0269/6, 0269/10, 0269/11, 0269/12,
0269/13, 0269/14, 0269/15, 0269/16, 0269/17, 0269/18, 0269/19, 0269/20, 0269/41, 0269/42, 0269/43, 0269/44,
0269/54, 0270, 0271, 0272/30, 0287, 0288/57, 0288/58, 0288/59, 0288/60, 0288/61, 0288/62, 0288/63, 0290/2,
0290/3, 0290/4, 0295/10, 0295/11, 0295/12, 0295/13, 0295/14, 0295/15, 0295/16, 0295/3, 0295/4, 0295/5, 0295/6,
0295/7, 0295/8, 0295/9, 0296, 0301/1, 0302/1, 0302/2, 0303, 0304/1, 0304/2, 0305, 0306, 0307, 0314/10, 0314/109,
0314/110, 0314/111, 0314/112, 0314/113, 0314/114, 0314/115, 0314/116, 0314/117, 0314/118, 0314/119, 0314/120,
0314/121, 0314/122, 0316/12, 0316/14, 0316/51, 0316/52, 0316/53, 0316/54, 0316/55, 0316/8, 0317, 0326/17,
0357, 0358, 0359/1, 0359/2, 0375/2, 0376/3, 0376/10, 0376/20, 0376/9, 0377/12, 0377/13, 0378/3, 0378/19, 0379/2,
0392/10, 0410/57, 0410/80, 0411/6, 0415/2, 0441/34, 0441/43, 0441/44, 0441/45, 0441/46, 0441/47, 0441/48,
0441/49, 0441/50, 14985, 14987, 15001/1, 15002, 15006, 15007, 15008/1, 15760, 15761, 15762, 15763, 15764, 15765,
15766, 15767, 15768, 15769, 15770/3, 15770/4, 15771/1, 15771/2, 15771/4, 15772/1, 15773, 16610/1, 16611/3,
16611/4, 16615/10, 16690/2, 16690/3, 17014, 17015/1, 17015/2, 17016/1, 17017/1, 17018/1, 17019, 17020/1, 17022,
17030/116, 17030/6, 17030/8, 17117/55, 17117/60, 17118/20, 17118/31, 17118/39, 17118/46, 17118/47, 17119/1,
17119/64, 17232/4, 17235/7, 17936, 18219/1, 18220/6, 19344/1, 26783/1, 53253, 65001/1, 65001/2, 65038, 65039,
65116, 65117, 65145, 65146, 65147, 65148, 67156/12, 67156/13, 67278.”

2. melléklet a 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 15. sorral egészül ki:
(A)
(1)

(A beruházás megnevezése)

(B)
(A beruházás megvalósításának helyszíne)

(C)
(Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

„
Debreceni Regionális
és Innovációs
Tudományos
Technológiai Park
15
bővítése, valamint
munkahelyteremtő
beruházás
megvalósítása

Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0378/2, 0378/10,
0378/12, 0378/13, 0378/14, 0378/15, 0378/16,
0378/17, 0378/18, 0392/7, 0392/11, 0392/28, 0392/29,
0392/30, 0392/31, 0392/44, 0392/45, 0392/46,
0392/47, 0392/48, 17117/66, 17118/16, 17118/17,
17118/26, 17118/48, 17118/49 helyrajzi számok alatt
található ingatlanok

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

”
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A Kormány 244/2018. (XII. 13.) Korm. rendelete
a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés f ) pontjában,
a 2–3. § tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E § alkalmazásában nem minősül új adalékanyagnak, és nem esik a (3) bekezdésben meghatározott bejelentési
kötelezettség alá az az adalékanyag, amelyet a gyártó 2016. augusztus 20-át megelőzően jogszabályi felhatalmazás
vagy külön engedély alapján használni volt jogosult a dohánytermék gyártásához, feltéve, hogy az nem szerepel
a 4. melléklet szerinti tiltott adalékanyagok listáján.”
2. §		
A Rendelet 21/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 6/B. és
6/C. §-ban foglaltakat 2021. december 31-ig nem kell alkalmazni azon dohánytermékek esetében, amelyek
2016. április 30-áig az 1. melléklet szerinti adattartalommal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy
az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél regisztrálásra kerültek, és azokon kizárólag a Jöt., az Nvt. és
e rendelet 2016. május 19-ét követően hatályba lépett rendelkezéseiből (a továbbiakban együtt: irányelvet
átültető rendelkezések) eredő változtatásokat hajtják végre. E termékek 2022. január 1-jétől már csak a MódR.-rel
megállapított 6/B. és 6/C. § rendelkezéseinek megfelelő fogyasztói csomagolásban lehetnek forgalomban.”
3. §		
A Rendelet 21/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2022. január 1-jétől korlátlan ideig lehet forgalmazni a MódR.-rel
megállapított 6/B. és 6/C. § rendelkezéseinek nem megfelelő, de egyébként a (3) bekezdésben foglalt véghatáridőt
megelőzően hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő fogyasztói csomagolásban lévő, a (3) bekezdés
alá eső dohányterméket, feltéve, ha az a (3) bekezdésben foglalt véghatáridőt megelőzően a dohánytermékkiskereskedőnél már készleten volt.”
4. §		
Hatályát veszti a Rendelet 21/A. § (17) bekezdése.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 39/2018. (XII. 13.) AM rendelete
a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás;
2.
nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU
bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás;
3.
negyedév: a vágósertéseknek, illetve a tenyészkoca süldőknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső
bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, amennyiben ez nem szerepel, úgy a számla, felvásárlási jegy
vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja szerinti naptári negyedév;
4.
sertéságazati területi felelős: a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének a sertések
jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.)
FM rendeletben (a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet) meghatározott feladatok ellátását végző
munkavállalója;
5.
támogatási év: tárgyév január 1-től december 31-ig tartó időszak;
6.
tenyészkoca süldő: az elismert sertés tenyésztőszervezet igazolásával rendelkező egyed;
7.
termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti határozattal elismert,
valamint a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet hatálya alá tartozó termelői
csoport;
8.
vágósertés: az ex 0103921900 vámtarifaszámú, legalább 70 kg élősúlyú vágósertés, illetve nem bemutatásos
vagy közvetlen vadászati hasznosítás céljából fogságban tartott vaddisznó egyed.
2. §

(1) A sertés egyedenként – az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet
alapján – 0,3 állategységnek felel meg.
(2) A támogatásban részesülő sertések számát a Sertés-ENAR rendelet előírásainak megfelelően nyilvántartott létszám
szerint, a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentum alapján kell meghatározni az adott tenyészetből
a támogatási évben közvetlenül vagy kereskedő útján, vágóhídra vagy élve külföldre – beleértve az Európai Unió
tagállamaiba – kiszállított vágósertések vagy tenyésztésre tovább értékesített koca süldők száma alapján.
(3) E rendelet szerinti intézkedés vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 45/B. §-ában foglaltakat nem kell alkalmazni.

3. §		
A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002
számú, Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.
4. §		
E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes
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személy – ideértve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában
meghatározott családi gazdálkodót is – (a továbbiakban együtt: igénylő) jogosult, aki vagy amely
a)
a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb
a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Tv. alapján vezetett
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,
b)
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba)
nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
bb)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi
CXCV. törvény) 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül,
bc)
a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó
szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőnek minősül,
c)
nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak,
amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,
d)
eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet előírásainak,
e)
a támogatási alapot képező állatok nevelését, hizlalását, termelését saját kockázatára végzi, saját vagy
integrátori finanszírozással a vágósertést közvetlenül vagy közvetve vágásra, feldolgozásra vagy külföldi
értékesítésre, a tenyészkoca süldőt hazai vagy külföldi továbbtenyésztésre adja át,
f)
vállalja az 5. § (1) bekezdés a)–e) pontjában és a 14. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott
kötelezettségvállalások egy éven át történő folytatását;
g)
a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport,
Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, amely
nyitott tagsággal rendelkezik,
h)
eleget tesz a Sertés-ENAR rendelet előírásainak,
i)
a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint
betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,
j)
nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. §-a szerinti
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
k)
jogerős határozatban megállapított, jogosulatlanul igénybe vett agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési
támogatásból eredő tartozással nem rendelkezik,
l)
az 5. § (1) bekezdése és a 14. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokra vonatkozó állatjóléti előírások
módosulása esetén az azon túlmutató, e rendelet szerinti állatjóléti kötelezettségvállalásnak a módosulás
hatálybalépésének napjától megfelel, és
m)
a b)–l) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

2. Az uniós állami támogatási szabályok szerint nyújtott sertés állatjóléti támogatás igénybevételére
vonatkozó feltételek
5. §

(1) E rendelet alapján a vágósertés és tenyészkoca süldő (a továbbiakban együttesen: sertés) tartása során
az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő támogatás vehető
igénybe
a)
az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely,
b)
a tartási rendszerben természetes feltétel,
c)
a verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek,
d)
az almozás,
e)
a megfelelő mikroklíma
biztosítására.
(2) E rendelet alapján támogatás adott támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 8,5 milliárd forint összegig állapítható
meg.
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6. §

(1) A támogatási kérelmet a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző
év december 15-től december 31-ig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és
a honlapján közzétett, a (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be a lakóhelye vagy székhelye
szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.
(2) Az igénylő támogatási kérelme az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:
a)
az igénylő az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) I. melléklete szerinti
üzemméretét (KKV besorolása);
b)
a tevékenységgel érintett tartási hely vagy helyek adatait;
c)
a támogatással érintett év megjelölését;
d)
a tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalás és a hozzá kapcsolódó sertés darabszám, valamint
állategység – két tizedesjegy pontossággal történő – megjelölését tartási helyenként;
e)
a tevékenység megvalósításához szükséges, tervezett támogatás összeget;
f)
nagyvállalkozás esetén a (7) bekezdés a) pontja szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal igazolását;
g)
a (7) bekezdés b) pontja szerinti sertés létszámról szóló igazolást.
(3) Egy támogatási évre kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be.
(4) A határidőn túl benyújtott támogatási kérelem alapján az igénylő az adott támogatási évben támogatásra nem
jogosult.
(5) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a támogatási évben vállalni kívánt, az 5. § (1) bekezdése szerinti
tevékenységet vagy tevékenységeket, valamint az egyes tevékenységekhez kapcsolódó állategységeket két
tizedesjegy pontossággal.
(6) Az adott támogatási évben a támogatási kérelemben megjelölt állategység száma nem haladhatja meg
a támogatási évet megelőző év decemberében az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban:
ENAR) nyilvántartás adataiban szereplő teljes férőhely kapacitása háromszorosának megfelelő állategységet.
Ha a támogatási kérelemben megjelölt igény magasabb állategységre vonatkozik, akkor a különbözetet a Kincstár
elutasítja.
(7) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a)
a nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél esetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) által a nagyvállalkozás támogatás
igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó,
az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú elemzés alapján kiállított igazolást arról, hogy részvétele
a támogatási programban indokolt; és
b)
az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett sertés
férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható sertés létszámról darabszámban kifejezve.
(8) A Kincstár a támogatási kérelemről az ott megjelölt, tervezett állatlétszám alapján jóváhagyott állatlétszámra
vonatkozóan hoz döntést.
(9) A támogatási évben az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelemben megjelölt sertések vonatkozásában
a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett tevékenység nem támogatható.

7. §

(1) A teljes negyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmet az ügyfél egy alkalommal, a Kincstár által
a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a Kincstár honlapján közleményben közzétett
nyomtatványon a negyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújthatja be a jogosult lakóhelye vagy székhelye
szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz. A kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot a sertéseknek
a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, ennek hiányában a számla,
felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg.
(2) Az igénylő kifizetési kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
a támogatási igénnyel érintett tevékenységek megnevezését;
b)
a sertés darabszámát;
c)
az igénylői minőség
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ca)
alapanyag-termelőként,
cb)
bérhizlalóként vagy bérnevelőként,
cc)
bérhízlaltatóként vagy bérneveltetőként
történő meghatározását;
d)
a tartási hely azonosítót vagy azonosítókat;
e)
az igényelt támogatás forintban megjelölt összegét.
(3) A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási döntésben jóváhagyott
tartási helyre, állatlétszámra, és tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási kérelemben meg
nem jelölt vagy a támogatási döntésben jóvá nem hagyott tartási helyre, tevékenységre, illetve a jóváhagyott
állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt a Kincstár elutasítja.
(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a)
az egyes tevékenységeknél az e rendeletben meghatározott dokumentumokat,
b)
a sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát (saját vágás esetén a vágás
végrehajtását igazoló belső bizonylat másolatát),
c)
a tenyésztésre értékesített koca süldők esetében a tenyésztő szervezet igazolásának eredeti példányát,
d)
a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot arról, hogy
da)
az ügyfélnek az adott negyedévre vonatkozó, a kérelemben megjelölt támogatási igénye
megalapozott,
db)
az ügyfél eleget tesz a Sertés-ENAR rendelet előírásainak,
dc)
az ügyfél a támogatási igénnyel érintett tevékenységre vonatkozóan a 9–13. §-ban foglalt
feltételeket az adott negyedévben teljesítette,
e)
az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatalnak az állategészségügyi nyilvántartási
kötelezettségek igénylő általi teljesítéséről szóló igazolását, és
f)
az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatalnak az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok
igénylő általi betartásáról szóló, igazolását.
8. §

(1) Ha az igénylő bérhízlalást, bérnevelést végez, akkor a kifizetési kérelemhez csatolni kell a 7. § (4) bekezdésében
előírt dokumentumokat és
a)
a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló szerződés másolatát,
b)
a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló számla másolatát,
c)
a bérhízlaltató, bérneveltető által kiállított, a sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy
másolatát (a bérhízlaltatónál, bérneveltetőnél végrehajtott saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló
belső bizonylat másolatát, illetve a sertések leadásáról szóló szállítóleveleket) és
d)
a bérhízlaltató, bérneveltető nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a bérhízlaló, bérnevelő a c) pont
szerinti számlákon, felvásárlási jegyeken, belső bizonylatokon feltüntetett állomány után kifizetési kérelmet
nem nyújt be.
(2) Ha az igénylő bérhízlaltatást, bérneveltetést végez, úgy a kifizetési kérelemhez csatolni kell a 7. § (4) bekezdésében
előírt dokumentumokat és
a)
a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló szerződés másolatát,
b)
az általa kiállított, a sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát (saját vágás esetén
a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylat másolatát) és
c)
a bérhízlaló, bérnevelő nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a bérhízlaltató, bérneveltető a b) pont
szerinti számlákon, felvásárlási jegyeken, belső bizonylatokon feltüntetett állomány után kifizetési kérelmet
nem nyújt be.
(3) A Kincstár a döntését az adott negyedévre vonatkozóan benyújtott összes kifizetési kérelem ellenőrzését követően
hozza meg.
(4) Ha az adott támogatási évre vonatkozóan a jogos igény az 5. § (2) bekezdése szerinti összeget meghaladja, akkor
a támogatás összege a túligénylés által érintett negyedévre vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmek között
a túllépés mértékével arányosan csökken.
(5) A támogatási év I., II. és – a támogatási évben elsőfokú döntéssel lezárt – III. negyedévre vonatkozó jogos igények
kifizetésére a támogatási évben, a IV. negyedévre vonatkozó kérelmek kifizetésére a támogatási évet követő évben
kerül sor.
(6) A beérkezett összes igényről, a jóváhagyott igényekről és a kifizetett támogatásról a Kincstár havonta tájékoztatást
küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek.
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(7) A támogatás azonos elszámolható költségek fedezése céljából nem halmozható más helyi, regionális, nemzeti, vagy
közösségi támogatási programból kapott támogatással.
9. §

(1) A nagyobb férőhely biztosítására vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely
a sertés tartása során a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.)
FVM rendelet 2. számú melléklet 1.2.1. pontjában meghatározott nagyságú férőhelynél (a továbbiakban: előírt
férőhely) legalább 10%-kal nagyobb alapterületet biztosít, amely
a)
110 kg alatti sertés esetén legalább 0,715 m2,
b)
110 kg feletti sertés esetén legalább 1,1 m2
nagyságú férőhelyet jelent állategyedenként, és rendelkezik az istállók méretére vonatkozó alaprajzzal, vagy
az állattartó telep fekvése szerint illetékes általános építésügyi hatóság által kiadott, az istállóméretre vonatkozó
hatósági bizonyítvánnyal.
(2) Támogatás kizárólag istállóban tartott sertések esetében nyújtható.
(3) A támogatás mértéke állategységenként egyezerhétszázhuszonöt forint.
(4) Az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesítését a sertéságazati területi felelős támogatási évente legalább egy
alkalommal
a)
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján vezetett állománynyilvántartás szerinti állatlétszám és az engedélyezett építési engedély szerinti istállóméret,
b)
az istálló méretére vonatkozó alaprajz vagy
c)
az állattartó telep fekvése szerint illetékes általános építésügyi hatóságnak az istálló méretére vonatkozó
hatósági bizonyítványa
alapján vizsgálja.
(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a)
az adott támogatási évre vonatkozó – az ezen tevékenység tekintetében – első kifizetési kérelemhez
az istállók méretét is tartalmazó alaprajz másolati példányát vagy az állattartó telep fekvése szerint illetékes
általános építésügyi hatóságnak az istálló méretére vonatkozó hatósági bizonyítványát és
b)
a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot az (1) bekezdésben meghatározott
feltétel teljesítéséről, valamint a (4) bekezdés szerinti vizsgálatokról, amely esetben az adott támogatási év
első negyedévére vonatkozó dokumentum kelte nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjánál.

10. §

(1) A tartási rendszerben a természetes feltételek megteremtésére vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő
jogosult támogatásra, aki vagy amely természetes feltétel biztosítása érdekében a tartási rendszerét úgy
módosítja, hogy legalább az előírt férőhely 20%-ával növeli a férőhelyet kifutó formájában, és az alkalmazott kifutó
állagmegőrzéséről gondoskodik.
(2) A támogatás mértéke állategységenként négyszázkilencvenkét forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel biztosítását a sertéságazati területi felelős a támogatási évben legalább egy
alkalommal vizsgálja.
(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot
az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítéséről, valamint a (3) bekezdés szerinti vizsgálatról. Az igazoláson
fel kell tüntetni annak időbeli hatályát.

11. §

(1) A verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő
jogosult támogatásra, aki vagy amely teljesíti a verekedések, kimarások megelőzéséhez szükséges követelményeket,
és gondoskodik a sertések naponta két alkalommal történő ellenőrzéséről.
(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezerhatszáznegyven forint.
(3) Az igénylő által tartott vágósertések vonatkozásában a fülroncsolás és farokrágás, valamint a mechanikai sérülések
aránya nem haladhatja meg az 5%-ot, amelynek teljesülését a sertéságazati területi felelős legalább negyedévente
ellenőrzi.
(4) A csoportosan tartott tenyészkoca süldők elkerülhetetlen újrafalkásítása esetén az igénylő a csoportosan tartott
tenyészkoca süldők számára 1,72 m2/állat férőhelyet biztosít, amely teljesülését a sertéságazati területi felelős
legalább negyedévente ellenőrzi.
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(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot
a)
az (1) és (3) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséről, illetve
b)
tenyészkoca süldők tartása esetén a (4) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséről.
(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolásokon fel kell tüntetni azok felhasználhatóságának idejét. Az igazolás kiállításának
időpontja legfeljebb negyed évvel lehet korábbi a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjánál.
12. §

(1) Az almozásra vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely alom
alkalmazásával a sertésnek száraz, meleg tartási helyet biztosít.
(2) A támogatás mértéke vásárolt, illetve saját előállítású alom esetén állategységenként legfeljebb kilencszázötvenhat
forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel biztosítását a sertéságazati területi felelős a támogatási évben legalább két
alkalommal vizsgálja.
(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a)
a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot az (1) bekezdésben meghatározott
feltétel biztosításáról és
b)
az alom kezelésének, valamint beszerzésének költségeiről kiállított számla másolati példányát, amelynek
kiállítási időpontja a támogatási évet megelőző év június 1. napjától kezdődő időpont lehet, vagy saját
előállítású alom felhasználása esetén az igénylő nyilatkozatát a saját előállítású alom használatáról és az alom
mozgatására (be- és kivételezésre) vonatkozó belső bizonylatok másolatait.

13. §

(1) A megfelelő mikroklíma biztosítására vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy
amely vállalja, hogy az istállóban szén-dioxid (CO2) esetében a 2850 ppm-t, ammónia (NH3) esetében legfeljebb
9,5 ppm-t nem haladja meg a gázkoncentráció.
(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezernégyszázkilencven forint.
(3) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdésben meghatározott mikroklíma-paraméterek méréséről
negyedévente készült, a sertéságazati területi felelős által ellenjegyzett jegyzőkönyv másolatát.

3. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint nyújtott sertés állatjóléti támogatás
igénybevételére vonatkozó feltételek
14. §

(1) E rendelet alapján sertés tartása során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére,
mezőgazdasági csekély összegű támogatásként, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
a)
fény, illetve
b)
a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz
biztosítására.
(2) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult az az igénylő, aki vagy amely
a)
a 4. § j) pontjában foglaltak kivételével a mezőgazdasági csekély összegű kérelem benyújtásának
időpontjában megfelel a 4. §-ban foglaltaknak;
b)
a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelméhez csatolja az Atr. 11/A. §-ában meghatározott
nyilatkozatokat; és
c)
a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a 4. §
b) pont ba) alpontjában, c)–e) pontjában, g)–i) pontjában és k) pontjában foglaltakról.
(3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése esetén a 7. § (1)–(2) és (4) bekezdésében, valamint a 8. §-ban
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A 7. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat elegendő
egy példányban benyújtania az igénylőnek, amennyiben ugyanarra a negyedévre vonatkozóan a 9–13. § szerinti
tevékenységre kifizetési kérelmet és az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységre mezőgazdasági csekély
összegű támogatás iránti kérelmet is benyújt.
(4) A Kincstár a mezőgazdasági csekély összegű támogatás összegét a 4. §-ban, valamint a (2)–(3) bekezdésben
meghatározott feltételek teljesülése esetén a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás
rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret alapján állapítja meg.
(5) Ha a mezőgazdasági csekély összegű támogatások esetében az adott negyedévre igényelt támogatás összegével
az igénylő túllépi az Atr. 11. § (8) bekezdésében meghatározott csekély összegű támogatási keretet, akkor a kifizetési
kérelemben feltüntetett igénynek a fenti összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja.
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(6) A mezőgazdasági csekély összegű támogatások tekintetében a forintban meghatározott összegek euróra történő
átszámításánál a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtási hónapjának első napján
érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam
alkalmazandó.
(7) E rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás az adott támogatási évre vonatkozóan legfeljebb
2 milliárd forint összegig állapítható meg.
(8) Ha a benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmekben foglalt összes jogos igény
meghaladja a (7) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatási
összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.
(9) A Kincstár a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.
15. §

(1) A fény biztosítására vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely legalább
9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges (50 lux/m2) fényt biztosít a sertések tartási helyén.
(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezeregyszázhuszonegy forint.
(3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatási iránti kérelemhez csatolni kell a sertéságazati területi felelős
igazolásának eredeti példányát az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítéséről. Az igazoláson fel kell
tüntetni annak időbeli hatályát.

16. §

(1) Az ivóvíz minőségű víz takarmányozáshoz történő biztosítására vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő
jogosult támogatásra, aki vagy amely a sertés takarmányozásához – a (4) bekezdésben meghatározott
dokumentumokkal igazolt – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet] előírásainak megfelelő minőségű vizet használ.
(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezerkilencszázhatvanegy forint.
(3) Az igénylőnek az általa takarmányozáshoz használt víz (1) bekezdés szerinti feltételnek való megfelelését évente
ellenőriztetnie kell ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratóriummal, amennyiben a vízellátása saját víznyerőhelyről
történik.
(4) A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az igénylő a mezőgazdasági csekély
összegű támogatás iránti kérelemhez csatolja
a)
az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy az itatásra
használt víz a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függően
meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz minőségi követelményeinek az alábbi
paraméterek vonatkozásában:
aa)
mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,
ab)
kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, valamint
b)
az igénylő nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy
ba)
a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének
megakadályozását, vagy
bb)
a vízszolgáltató írásos nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz
minőségű, ha a telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik.

4. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 808/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelet;
b)
az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó
európai uniós iránymutatás I. és III. részének, illetve II. részének az állatjóléti kötelezettségvállalások
teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezete;
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c)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
19. §		
Hatályát veszti a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet 2019. május 31-én.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelethez
A 6. § (7) bekezdés a) pontja szerinti elemzés adattartalma
A

B
5. § (1) bekezdés a)–e) pontja

1.

szerinti tevékenységek
megvalósítása nélkül

2.
3.
4.

Foglalkoztatottak létszáma
fő
Támogatásban érintett állatlétszám
ÁE
Üzemi tevékenység eredménye
ezer Ft
a) minőségi adatok
aa) férőhely mértéke,
ab) természetes tartási feltételek
javulása (%-ban),
ac) verekedés, kimarás gyakorisága

5.

(%-ban),
ad) almozás gyakorisága,
ae) gázkoncentráció szintje;
b) elhullások száma (ÁE);
c) csökkent értékű értékesítés
száma (ÁE)

C

D

5. § (1) bekezdés a)–e) pontja

5. § (1) bekezdés a)–e) pontja

szerinti tevékenységek

szerinti tevékenységek

megvalósításával,

megvalósításával,

támogatás nélkül

támogatással
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 34/2018. (XII. 13.) OGY határozata
a magyar–székely egység napjáról*
1. Az Országgyűlés október 16-át, az 1848. évi agyagfalvi székely nemzetgyűlés kezdőnapját a magyar–székely egység
napjává nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés
a)
megerősíti, hogy a székely nép a magyar nemzet elválaszthatatlan része;
b)
szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni az 1848. áprilisi törvények által megteremtett modern,
polgári Magyarország védelmét lehetővé tevő agyagfalvi székely nemzetgyűlésről és az ott született
határozatokról;
c)
tisztelettel adózik azon székely honfitársainknak, akik tanúbizonyságot tettek rendíthetetlen hűségükről
Magyarország és az egyetemes magyarság ügye iránt, valamint fegyvert fogtak a polgári átalakulás veszélybe
került eredményeinek védelme és minden erdélyi lakos személy- és vagyonbiztonságának garantálása
érdekében;
d)
támogatja és szorgalmazza olyan megemlékezések szervezését, amelyek a magyarság és a székelység
évszázados egységét hangsúlyozzák;
e)
támogatja és szorgalmazza olyan programok, hazai és nemzetközi konferenciák szervezését, illetve
oktatási anyagok és audiovizuális termékek készítését, amelyek az események és következményeik hiteles
bemutatásával kapcsolatosak;
f)
támogatja és szorgalmazza az agyagfalvi székely nemzetgyűléssel kapcsolatos iskolai megemlékezések,
tanulmányi kirándulások szervezését és emlékművek avatását;
g)
támogatja és szorgalmazza az eseményhez kapcsolódó pályázatok meghirdetését;
h)
támogatja és szorgalmazza az eseménnyel kapcsolatos emlékbélyegek és emlékérmék kiadását.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Dr. Simicskó István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 35/2018. (XII. 13.) OGY határozata
a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásáról*
1. Az Országgyűlés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése alapján
a)

a Nemzeti Választási Bizottság tagjának
Dr. Szalay Tamás Károlyt,

b)

a Nemzeti Választási Bizottság póttagjának – a következő sorrend szerint –
Dr. Téglási Andrást,
Dr. Firicz Lászlót,
Dr. Bordás Máriát

megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Dr. Simicskó István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 36/2018. (XII. 13.) OGY határozata
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik
módosításával összefüggő módosításáról**

1. §		
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 31. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A törvényjavaslat tartalmazza a javasolt címet és szöveget. Az előterjesztő a törvényjavaslathoz − annak
benyújtásával egyidejűleg − indokolást fűz.”
2. §		
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat XI. Fejezete helyébe a következő fejezet
lép:

„XI. FEJEZET
AZ IROMÁNY-NYILVÁNTARTÁS
90/A. Az iromány-nyilvántartás tartalma és az Országgyűléshez érkezett beadványok
136. § (1) Az iromány-nyilvántartás tartalmazza
a) az irományokat,
b) a 31. § (1) bekezdése és a 137/A. § szerinti indokolást, és
c) az irományokkal összefüggő olyan, a plenáris és bizottsági eseményekre vonatkozó, továbbá a tárgyalást és
döntéshozatalt érintő adatokat, amelyek iromány-nyilvántartásba vételét a házelnök elrendelte.
(2) Az irományokról bármely országgyűlési bizottság, képviselő vagy szószóló kérésére az Országgyűlés Hivatala
másolatot készít.

* A határozatot az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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137. § (1) Az Országgyűléshez érkezett beadványokat – az irományok és a 136. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
indokolás kivételével – a házelnök a beadvány tárgya szerint feladatkörrel rendelkező bizottságnak vagy
a főigazgatónak adja át intézkedésre, vagy azokat a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervhez továbbítja.
(2) Az országgyűlési bizottságok, a képviselőcsoportok, a képviselők és a szószólók a hozzájuk érkezett
beadványokat önállóan dolgozzák fel.
90/B. A törvényjavaslathoz fűzött indokolás újraszerkesztése
137/A. § (1) Az előterjesztő az egységes javaslattervezethez készített, a 31. § (1) bekezdése szerinti indokolás
és a módosító javaslatok indokolásainak figyelembevételével megszövegezett indokolást – annak irománynyilvántartásba vétele céljából − kézjegyével ellátva megküldi a házelnöknek legkésőbb annak az ülésnapnak
a megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslathoz
benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája szerepel.
(2) Ha az előterjesztő a 48. § (3) bekezdése, a 48. § (7) bekezdése, a 49. § (4) bekezdése vagy a 71. § (6) bekezdése
alapján új egységes javaslattervezetet küld meg a törvényalkotási bizottság elnöke részére, akkor ezzel egyidejűleg
az új egységes javaslattervezethez készített, a 31. § (1) bekezdése szerinti indokolás és a módosító javaslatok
indokolásainak figyelembevételével megszövegezett indokolást – annak iromány-nyilvántartásba vétele céljából −
kézjegyével ellátva megküldi a házelnöknek.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni az 52. alcímben foglalt eljárásban tárgyalt
törvényjavaslathoz fűzött indokolásra is.
(4) Az 57. §-ban meghatározott esetben az előterjesztő az elfogadott törvény szövegének megküldésével
egyidejűleg az elfogadott törvényhez készített, a 31. § (1) bekezdése szerinti indokolás és az elfogadott módosító
javaslatok indokolásainak figyelembevételével megszövegezett indokolást – annak iromány-nyilvántartásba vétele
céljából − kézjegyével ellátva megküldi a házelnöknek.
(5) Az (1)–(4) bekezdést a 63–65. alcímben foglalt eljárásban tárgyalt törvényjavaslathoz fűzött indokolásra nem kell
alkalmazni.”
3. §		
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat a következő 160/A. §-sal egészül ki:
„160/A. § E határozatnak az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak
az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 36/2018. (XII. 13.) OGY határozattal
megállapított XI. Fejezetét a 2019. január 1-jén és az azt követően benyújtott törvényjavaslatok esetében kell
alkalmazni.”
4. §		
Ez a határozat 2019. január 1-jén lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Dr. Simicskó István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője
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A Kormány 1672/2018. (XII. 13.) Korm. határozata
az Egészséges Budapest Program Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
létrehozásával kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. az Észak- és Közép-budai egészségügyi ellátások fejlesztése, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése,
a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, a sürgősségi
esetek hatékonyabb ellátása, továbbá a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (a továbbiakban:
Szent János Kórház) és a Kútvölgyi Tömb épületeinek infrastrukturális megújítása érdekében egyetért
az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (a továbbiakban: ÉKC) létrehozásával, azzal,
hogy az a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló, Budapest XII. kerület 10168/2 és 10733/6 helyrajzi számú
belterületi ingatlanokon jöjjön létre, ide nem értve a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Egészségügyi
Menedzserképző Központ számára szükséges – a 10733/6 helyrajzi számú ingatlan folyamatban lévő telekosztási
eljárása során meghatározott – telekrészt;
2. az ÉKC aktív fekvőbeteg-szakellátási ágyainak számát legalább 500, de legfeljebb 600 ágyban állapítja meg
az előzetes orvosszakmai tervnek megfelelően, azzal, hogy az ÉKC-nak heti 7 napon és napi 24 órában képesnek kell
lennie a betegek fogadására és magas szinten történő ellátására, a Dél-budai Centrummal együttműködve;
3. az ÉKC rehabilitációs, krónikus és ápolási ágyainak számát 350 ágyban állapítja meg, azzal, hogy ettől a tervezői
programban legfeljebb 50 ággyal lehet eltérni;
4. egyetért azzal, hogy az ÉKC járóbeteg-szakellátását úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a fővárosi és Pest
megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló
járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozatban
(a továbbiakban: 1673/2017. Korm. határozat) megfogalmazott elvárásoknak, valamint azzal, hogy az ÉKC átvegye
az Egyetemnek a Kútvölgyi Tömbben működő szakrendeléseinek ellátási kötelezettségeit és azok állami
finanszírozását a 2017. évi teljesítménynek megfelelően;
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy haladéktalanul kezdje meg az ÉKC tervezési munkáit az Egészséges
Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról szóló 1425/2017. (VI. 29.)
Korm. határozat (a továbbiakban: 1425/2017. Korm. határozat) 1. mellékletének a Szent János Kórházra vonatkozó
sorában és – a 17. ponttal módosított – Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő sorában
az építészeti tervezésre, valamint az 1673/2017. Korm. határozat 1. melléklet 1. sorában a fejlesztésre biztosított
keretek terhére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere
bevonásával a Budapest XII. kerület 10733/6 helyrajzi számú ingatlan esetében az Egyetem vagyonkezelői
jogát szüntesse meg, és a tulajdonosi jogok gyakorlását adja át az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak
(a továbbiakban: ÁEEK);
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy az ÁEEK az ÉKC-t jelölje ki a 6. pont
szerinti ingatlan vagyonkezelőjének, azzal, hogy
a)
legfeljebb 2019. december 31-ig – a jelenlegi egészségügyi szolgáltatások ellátása mellett – az Egyetem
használati jogot kapjon az ingatlanon, továbbá
b)
az ingatlan folyamatban lévő telekmegosztását követően az Egyetem Egészségügyi Menedzserképző
Központ és annak telekrésze kerüljön vissza az Egyetem vagyonkezelésébe;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
8. az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat 2. pontját visszavonja;
9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1425/2017. Korm. határozat 1. mellékletének
a Szent János Kórházra vonatkozó sora és – a 17. ponttal módosított – Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János
Kórház és Szakrendelő sora, valamint az 1673/2017. Korm. határozat 1. melléklet 1. sora, továbbá a „Semmelweis
XXI. Fejlesztési Projekt” tervezési folyamatainak megkezdéséről szóló 1945/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(a továbbiakban: 1945/2017. Korm. határozat) 5. pont c) alpontja szerinti források tárgyában a szükséges módosító
intézkedések megtételéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 9. pont szerinti intézkedések befejezéséig a 9. pontban megjelölt
források terhére további kötelezettségvállalást csak a pénzügyminiszter előzetes engedélyével tegyen;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 9. pontban megjelölt források kedvezményezettjeivel számoljon el
a források felhasználásáról, és ennek eredményéről tájékoztassa a pénzügyminisztert;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 9. pontban megjelölt azon források terhére lefolytatott
bármilyen eljárás és tevékenység tekintetében, amely források kedvezményezettje nem az ÁEEK, az ÉKC-t jelölje ki
jogutódként;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy
a)
az Egyetem az 1945/2017. Korm. határozat 3. pontjának d) alpontjával összhangban kezdje meg
Pulmonológiai Klinikájának a Szent János Kórház 27. számú épületéből való elköltöztetését, és
b)
az Egyetem az a) alpont szerinti épületet 2019. június 30-ig kiürítve adja át a Szent János Kórháznak, illetve
c)
ha a Pulmonológiai Klinika a) alpont szerinti elköltöztetése bármely okból nem valósul meg, a Klinika
2019. december 31-ig költözzön az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetben 2019. június 30.
a c) alpont tekintetében 2019. december 31.
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy kezdeményezze az Egyetem fejlesztési
terveihez kapcsolódó meglévő állami vagy megvásárolt épületek vagyonkezelői jogának átadását az Egyetem
számára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Kútvölgyi Tömb, valamint a Szent János Kórház 27. számú épületének a Szent János Kórház
számára kiürített állapotban történő birtokba adását követően haladéktalanul
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 13. pontban meghatározott célra – az emberi erőforrások minisztere
bevonásával – biztosítson a 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 978 000 000 forintot;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 13. pontban meghatározott célra a 2019. évben szükséges
550 000 000 forint összegű forrást az 1945/2017. Korm. határozat alapján biztosított forrásból biztosítsa;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében
egyetért azzal, hogy az 1425/2017. Korm. határozat 1. mellékletében és az 1673/2017. Korm. határozat
1. mellékletében a „Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb” szövegrész „Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent
János Kórház és Szakrendelő” szövegre módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1673/2018. (XII. 13.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím
előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről
A Kormány
1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzatának 55 000 000 000 forinttal történő megemelését,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közreműködésével
gondoskodjon az irányítása alá tartozó közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények vezetői és
vezetőhelyettesei juttatási rendszerének olyan átalakításáról, amely figyelembe veszi az intézmény működésének
gazdasági hatékonyságát és az intézmény likviditási helyzetét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1673/2018. (XII. 13.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

3

201032

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Célelőirányzatok

1

13
K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

55 000 000 000
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
55 000 000 000

III. n.év

IV. n.év
55 000 000 000
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A Kormány 1674/2018. (XII. 13.) Korm. határozata
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Telepíthető sebészeti
ellátó (Role-2) képesség fejlesztése érdekében kialakításra kerülő Role-2 egészségügyi ellátó létesítmény
beszerzésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány Magyarország védelmi képességének további erősítése, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
korszerű egészségügyi ellátó képességének fejlesztése, valamint a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program
megvalósításának elősegítése érdekében
1. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról
szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozatra tekintettel az MH részére megfelelő új Role-2 egészségügyi ellátó
létesítmény beszerzését kezdje meg;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a honvédelmi miniszter részére az MH szükségleteinek megfelelő korszerű Role-2 egészségügyi
ellátó létesítmény beszerzése, valamint a kapcsolódó logisztikai támogatási és szolgáltatási feladatok
biztosítása érdekében szükséges, több költségvetési év (2020–2021) előirányzatait érintő kötelezettségvállalást
a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 6. MH Egészségügyi Központ cím előirányzatai terhére 7 680 000 000 forint
értékben.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1675/2018. (XII. 13.) Korm. határozata
a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó
Rendezvénysorozat Szervező Bizottságának létrehozásáról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, javaslattevő, véleményező és tanácsadó tevékenységet végző
szervként létrehozza a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez
kapcsolódó Rendezvénysorozat Szervező Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság).
2. A Bizottság
a)
figyelemmel kíséri és összehangolja a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti
Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat (a továbbiakban: Rendezvénysorozat) előkészítésével
kapcsolatos feladatokat,
b)
javaslatokat dolgoz ki a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez
kapcsolódó Rendezvénysorozat megrendezéséért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: Kormánybiztos)
részére, munkájának segítése érdekében,
c)
konzultációt folytat a Rendezvénysorozat előkészítésében és lebonyolításában részt vevő szervezetekkel.
3. A Bizottság elnöke a miniszterelnök általános helyettese.
4. A Bizottság tagjai
a)
a Kormánybiztos mint a Bizottság titkára,
b)
az agrárminiszter képviselője (1 fő),
c)
az innovációért és technológiáért felelős miniszter képviselője (1 fő),
d)
a pénzügyminiszter képviselője (1 fő),
e)
a miniszterelnök általános helyettese által delegált személyek (3 fő).
5. A Bizottság tagja a biztosi kinevezésében meghatározott feladatkörébe, illetve a delegáló miniszternek a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörébe tartozó
szempontokat képviseli.
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6. A Bizottság munkájában a Bizottság elnökének felkérése alapján tanácskozási joggal más közreműködő is részt
vehet.
7. A Bizottság tagját eseti jelleggel a delegáló által kijelölt másik személy helyettesítheti.
8. A Bizottság szükség szerint ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. A Bizottság az ügyrendjét, munkarendjét saját
maga állapítja meg.
9. A Bizottság működésével összefüggő szakmai előkészítő és adminisztratív feladatok ellátásáról a Kormánybiztos
titkársága gondoskodik.
10. A Bizottság elnöke, tagjai és titkára tevékenységükért tiszteletdíjban részesülhetnek. A tiszteletdíj összege
ülésenként nem lehet magasabb mint a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 100%-a.
11. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1676/2018. (XII. 13.) Korm. határozata
a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó
Rendezvénysorozat előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a megvalósításához szükséges források
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó
Rendezvénysorozat (a továbbiakban: Rendezvénysorozat) megvalósításával;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
a)
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon a Rendezvénysorozat megvalósításával
kapcsolatos feladatokat ellátó, 563 085 600 forintos induló jegyzett tőkéjű állami tulajdonú nonprofit
gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásáról,
b)
gondoskodjon arról, hogy a társaság tulajdonosi joggyakorlójaként az innovációért és technológiáért felelős
miniszter kerüljön kijelölésre;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a források rendelkezésre állását követően azonnal
a b) alpont tekintetében a társaság cégbírósági bejegyzését követően azonnal
3. felhívja az agrárminisztert és a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és
az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztost, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket a Rendezvénysorozat megvalósításához, az 1. mellékletben nevesített nemzetközi kapcsolódással
bíró programok, valamint rendezvények lebonyolítása érdekében;
Felelős:
agrárminiszter
a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez
kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával –
gondoskodjon a társaság létrehozásához 563 085 600 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –
gondoskodjon a Rendezvénysorozat előkészítési feladataihoz a 2018. és a 2019. évben szükséges, legfeljebb
7 050 763 356 forint forrás – és a b) alpont esetén a kapcsolódó tranzakciós illeték és kincstári díj – biztosításáról
2018-ban a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs
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és Technológiai Minisztérium fejezet javára, 2019-ben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára, az alábbiak szerint:
a)
a 2018. évben 16 436 681 forint,
b)
a 2019. évben 7 034 326 675 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
6. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a Rendezvénysorozat előkészítéséhez és megvalósításához
a 2020. és 2021. költségvetési években szükséges források biztosítása érdekében a 2021. évi „Egy a természettel”
Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért
felelős kormánybiztos és az érintett miniszterek bevonásával a Rendezvénysorozat programjának és további
forrásigényének részletes bemutatásával készítsen előterjesztést a Kormány részére;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás
és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos
érintett miniszterek
Határidő:
2019. december 31.
7. visszavonja a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó feladatok ellátásához
szükséges források biztosításáról szóló 1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1676/2018. (XII. 13.) Korm. határozathoz
Az „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó
Rendezvénysorozat nemzetközi kapcsolódással bíró programjai, rendezvényei
Program megnevezése

Program típusa

Felelős

1.

Wildlife Forum (Vadvilág
Fórum) of the Collaborative
Partnership on Sustainable
Wildlife Management (CPW –
Együttműködés a Fenntartható
Vadgazdálkodásért)

nemzetközi konferencia

agrárminiszter,
a 2021. évi „Egy a természettel”
Nemzetközi Vadászati és
Természeti Kiállítás és az ehhez
kapcsolódó Rendezvénysorozat
lebonyolításáért felelős
kormánybiztos

2.

International Union of Game
Biologists (IUGB – Vadbiológusok
Nemzetközi Szövetsége)

nemzetközi konferencia

agrárminiszter,
a 2021. évi „Egy a természettel”
Nemzetközi Vadászati és
Természeti Kiállítás és az ehhez
kapcsolódó Rendezvénysorozat
lebonyolításáért felelős
kormánybiztos
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3.

Agreement on the Conservation
of African-Eurasian Migratory
Waterbirds (AEWA –
Megállapodás az afrikai-eurázsiai
vonuló vízimadarak védelméről)
Meeting of the Parties (MOP –
Részes Felek Konferenciája)

nemzetközi konferencia

agrárminiszter,
a 2021. évi „Egy a természettel”
Nemzetközi Vadászati és
Természeti Kiállítás és az ehhez
kapcsolódó Rendezvénysorozat
lebonyolításáért felelős
kormánybiztos

4.

CIC Közgyűlés

nemzetközi konferencia

agrárminiszter,
a 2021. évi „Egy a természettel”
Nemzetközi Vadászati és
Természeti Kiállítás és az ehhez
kapcsolódó Rendezvénysorozat
lebonyolításáért felelős
kormánybiztos

A Kormány 1677/2018. (XII. 13.) Korm. határozata
a járműipari tesztpálya-projekt második szakaszának megvalósításához szükséges forrásbiztosításról
A Kormány Magyarország járműiparban betöltött szerepének további erősítése céljából, a zalaegerszegi járműipari tesztpályaprojekt (a továbbiakban: Beruházás) kiemelt, stratégiai fontosságára és a Beruházás nemzeti stratégiai kutatási infrastruktúraként
történő létrehozásának szándékára figyelemmel
1. egyetért azzal, hogy a Beruházást megvalósító Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
a 2019. évben legfeljebb 21 500 000 000 forint összegű tőkeemelésben részesüljön a Beruházás finanszírozása
érdekében,
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve
gondoskodjon az 1. pont szerinti tőkeemeléshez szükséges 2019. évi 21 500 000 000 forint költségvetési fedezet
biztosításáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezete javára, a következő
ütemezésben:
a)
legfeljebb 8 500 000 000 forint tőkeemelés 2019. március 31-ig,
b)
legfeljebb 13 000 000 000 tőkeemelés 2019. szeptember 30-ig,
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) és b) alpontban meghatározottak szerint
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében gondoskodjon a 2018–2019-ben biztosított
költségvetési forrás rendelkezésre állását követően, azzal megegyező összegű tőkeemelés végrehajtásának
megvalósításáról,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával dolgozza ki és
mutassa be a Kormány számára a zalaegerszegi járműipari tesztpálya piaci jellegű működésének modelljét.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. február 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1678/2018. (XII. 13.) Korm. határozata
a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
1. A Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló
1147/2018. (III. 26.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) az „1. melléklet szerinti” szövegrész
helyébe az „1. és 2. melléklet szerinti” szöveg lép.
2. A Korm. határozat az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1678/2018. (XII. 13.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz
A Debrecen megyei jogú város területén fekvő, beruházási célterületté nyilvánított földrészletek helyrajzi számai:
0142/103, 0237/147, 0237/148, 0237/149, 0237/150, 0237/151, 0237/152, 0237/153, 0237/154, 0237/155, 0237/156,
0237/157, 0237/158, 0237/159, 0237/160, 0237/161, 0237/162, 0237/163, 0237/164, 0237/194, 0237/195, 0237/196,
0237/197, 0237/198, 0237/199, 0237/200, 0237/201, 0237/202, 0237/203, 0237/204, 0237/205, 0237/206, 0237/207,
0237/208, 0237/209, 0237/210, 0237/211, 0237/212, 0237/213, 0237/214, 0237/215, 0237/216, 0237/218, 0237/220,
0237/222, 0237/255, 0249/14, 0249/31, 0251/70, 0259/27, 0259/28, 0259/29, 0259/30, 0259/31, 0259/32, 0259/33,
0259/34, 0259/35, 0259/36, 0259/42, 0259/43, 0259/44, 0259/45, 0259/46, 0259/47, 0259/48, 0259/115, 0259/116,
0264/44, 0264/47, 0264/48, 0264/49, 0264/50, 0264/51, 0264/52, 0264/53, 0264/54, 0264/58, 0264/59, 0264/61,
0264/66, 0264/67, 0264/68, 0264/69, 0264/70, 0264/71, 0264/72, 0264/73, 0264/74, 0264/75, 0264/76, 0264/77,
0264/78, 0264/79, 0264/80, 0264/88, 0264/89, 0269/10, 0269/11, 0269/41, 0269/54, 0288/57, 0288/58, 0288/59,
0288/60, 0288/61, 0288/63, 0290/2, 0290/3, 0290/4, 0295/10, 0295/11, 0295/12, 0295/13, 0295/3, 0295/4, 0295/5,
0295/6, 0295/7, 0295/8, 0295/9, 0378/10, 0378/12, 0378/13, 0378/14, 0378/15, 0378/16, 0378/17, 0378/18, 0392/11,
0392/28, 0392/29, 0392/30, 0392/31, 0392/45, 0392/46, 0392/47, 0392/48, 16611/3, 16611/4, 16615/10.”
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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.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

