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III. Kormányrendeletek

A Kormány 5/2019. (I. 25.) Korm. rendelete
a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt 
Egyezmény 2018. április 20. napján elfogadott PMC/W2/2000 számú módosítása kihirdetéséről
(Az Egyezmény módosítása 2019. január 1-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 
1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 2018. április 20. napján elfogadott PMC/W2/2000 számú módosítása 
(a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Módosítást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Annexes I and II to the Convention on the control and marking of articles of precious metals

Adopted in Vienna on 15 November 1972

Entered into force on 27 June 1975

Amended on

– 23 May 1978 (with entry into force on 14 July 1980)
– 24 November 1988 (with entry into force on 13 December 1989)
– 25 and 26 May 1998 (with entry into force on 10 March 2000)
– 15 October 2002 (with entry into force on 10 August 2004)
– 11 October 2010 (with entry into force on 3 August 2011)
– 20 April 2018 (with entry into force on 1 January 2019)

ANNEX I
Definitions and Technical Requirements

 1. Definitions
For the purpose of this Convention the following definitions apply:
1.1 Precious metals
 Precious metals are platinum, gold, palladium and silver. Platinum is the most precious metal followed by 

gold, palladium and silver.
1.2 Precious metal alloy
 A precious metal alloy is a solid solution containing at least one precious metal.
1.3 Precious metal article
 A precious metal article is any item of jewellery, goldsmith’s, silversmith’s or watchmaker’s ware or any other 

object made entirely or in part from precious metals or their alloys. “In part” means that a  precious metal 
article may contain
i. non-metallic parts;
ii. base metal parts for technical reasons and/or decoration (see paragraph 1.5 below).

1.4 Mixed precious metal article
 A mixed precious metal article is an article consisting of two or more precious metal alloys.
1.5 Multimetal article
 A multimetal article is composed of parts of precious metal and parts of non-precious metal.
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1.6 Fineness
 The fineness is the content of the named precious metal measured in terms of parts per thousand by weight 

of alloy.
1.7 Standard of fineness
 The standard of fineness is the minimum content of the named precious metals measured in terms of parts 

per thousand by weight of alloy.
1.8 Coating / plating
 Coating or plating is one or more layers of a material, permitted by the Standing Committee, applied to all, or 

part, of a precious metal article e.g. by a chemical, electrochemical, mechanical or physical process.
1.9 Base metals
 Base metals are all metals except platinum, gold, palladium, and silver.
1.10 Assay
 An assay is a quantitative analysis of a precious metal alloy by a method defined in paragraph 3.2 of Annex II.
1.11 Other definitions and further details
 The Standing Committee may decide on other definitions as well as further details.

 2. Technical requirements
2.1 Articles not covered by the Convention
 The Convention does not apply to:

a) Articles made of alloys of a fineness not defined by the Standing Committee;
b) Any article which is intended to be used for medical, dental, veterinary, scientific or technical 

purpose;
c) Coins which are legal tender;
d) Parts or incomplete semi-manufactures (e.g. metal parts or surface layer);
e) Raw materials such as bars, plates, wire and tubes;
f ) Base metal articles coated with precious metal;
g) Any other object decided by the Standing Committee.

 Consequently, the articles referred to in a) to g) above cannot be marked with the Common Control Mark.
2.2 Standards of fineness applied under the Convention
 Subject to Article 1, paragraph 2 of the Convention, the standards of fineness applied under the Convention 

shall be those defined by the Standing Committee.
2.3 Tolerance
 No negative tolerance is permitted in relation to the standard of fineness indicated on the article.
2.4 Use of solder

2.4.1 The principles are:
a) Solder may be used only for joining purposes.
b) The standard of fineness of the solder shall be the same as the standard of fineness of the 

article.
c) If a solder of a lower standard of fineness is used, the whole article must be to a permitted 

standard of fineness.
2.4.2 Practical exceptions from these principles and other methods of joining are defined by the Standing 

Committee.
2.5 Use of base metal parts and non-metallic parts in precious metal articles

2.5.1 Base metal parts and non-metallic parts are permitted in precious metal articles as a  mechanical 
function for which precious metals are unsuitable either for strength or durability, subject to the 
following conditions:
a) When visible, base metal parts and non-metallic parts shall be clearly distinguishable by 

colour from the precious metal.
b) They shall be neither coated nor treated to give the appearance of a precious metal.
c) They shall not be used for the purpose of strengthening, weighting or filling.
d) Where practical, base metal parts shall be marked “METAL”.

2.5.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions on base metal parts as well as 
non-metallic parts and substances.
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2.6 Multimetal Articles
2.6.1 It is permitted to use base metal parts and non-metallic parts in precious metal articles for 

decoration, subject to the following conditions:
a) Base metal parts and non-metallic parts shall be clearly visible by their extent.
b) They shall be distinguishable by colour from the precious metal (i.e. they shall be neither 

coated nor treated to give the appearance of a precious metal).
c) Base metal parts shall be marked “METAL”.

2.6.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions.
2.7 Coating of precious metal articles
 The Standing Committee decides on permitted coatings and exceptions for technical reasons.

ANNEX II
Control by the authorised assay office(s)

 1. General
1.1 The authorised assay office (thereafter referred to as “assay office”) must comply with the conditions 

and requirements, as stated in paragraph 2 of Article 5 of the Convention, not only at the moment of the 
notification to the Depositary but at any time of operation thereafter.

1.2 The assay office shall examine whether articles of precious metals, which are presented to it in order to be 
marked with the Common Control Mark, fulfil the conditions of Annex I to the Convention.

1.3 To examine articles of precious metals, the assay office shall in principle have a competent testing laboratory. 
The laboratory shall in principle be able to analyse those articles of precious metals, which are to be marked 
with the Common Control Mark, in line with approved testing methods (see paragraph 3.2 below). An assay 
office may subcontract testing. The Standing Committee shall define the conditions for the subcontracting of 
testing. It shall also issue guidelines for the assessment requirements of a testing laboratory.

1.4 To demonstrate its competence, the laboratory shall either be accredited according to ISO standard 17025 or 
demonstrate an equivalent level of competence.

1.5 An equivalent level of competence is achieved when the assay office operates a  management system, 
which fulfils the main requirements of ISO standard 17025, and successfully participates in the international 
proficiency testing scheme on precious metals called “Round Robin”. The Round Robin is run by the Standing 
Committee or another body designated by the Standing Committee. The Standing Committee shall define 
how an equivalent level of competence shall be achieved and verified. It shall also issue guidelines on Round 
Robin, including the level of participation and the performance criteria.

1.6 The Standing Committee shall provide further guidance on the requirements mentioned in paragraph 2 of 
Article 5 of the Convention, notably on the independence of the assay office staff.

 2. Testing
2.1 If an article is found by the assay office to be complete as to all its metallic parts and if it complies with the 

provisions of Annex I to this Convention, the assay office shall, on request, mark the article with its assay 
office mark and the Common Control Mark. In cases where the Common Control Mark is applied the assay 
office shall, before the article leaves its custody, ensure that the article is fully marked in accordance with the 
provisions of paragraphs below.

2.2 The testing of articles of precious metals submitted for marking with the Common Control Mark consists of 
the two following steps:
a) the evaluation of the homogeneity of the batch, and
b) the determination of the fineness of the alloy (assay).

2.3 The purpose of an assay is to assess the conformity of an alloy or a precious metal article.
 3. Test methods and methods of analysis

3.1 The assay office may use any of the test methods to evaluate the homogeneity of a batch as defined by the 
Standing Committee.

3.2 The assay office shall use any of the approved methods of analysis in assaying articles of precious metals as 
defined by the Standing Committee.
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 4. Sampling
The number of items taken from a batch and the number of samples taken from these items for testing and analysis 
shall be sufficient to establish the homogeneity of the batch and ensure that all parts of all articles controlled in the 
batch are up to the required standard of fineness. Sampling guidelines are established by the Standing Committee.

 5. Marking
5.1 Principle

5.1.1 Articles, which satisfy the criteria in Annex I, shall be marked with the Common Control Mark (CCM), 
as described in paragraph 5.5, in line with the requirements set out in the present Annex.

5.1.2 The CCM is applied together with other marks (some of which can be combined), which together 
provide the following minimum information on:
a) who has produced (or imported) the article: this is indicated by a registered responsibility 

mark as described in paragraph 5.4;
b) who has controlled the article: this is shown by the mark of the assay office;
c) what the precious metal content of the article is: this is indicated by a fineness mark in 

Arabic numerals; and
d) what precious metal the article is made of: this is shown by a  mark, symbol or shape 

indicating the nature of the precious metal.
5.1.3 The Standing Committee determines which of these marks must be applied on articles and which 

can be combined.
5.2 Methods
 The following are accepted methods of marking: punching and laser. The Standing Committee can decide on 

other methods of marking articles.
5.3 Display
 Whenever possible, all marks shall be placed in immediate proximity to each other. Other marks (e.g. year 

mark), which are not to be confused with the marks mentioned above, are allowed as additional marks.
5.4 Register for responsibility marks
 The responsibility mark referred to in letter a) of paragraph 5.1.2 shall be registered in an official register of 

the Contracting State and/or one of its assay offices, which controls the article in question.
5.5 The Common Control Mark (CCM)

5.5.1 Description
5.5.1.1 The CCM is a  conformity mark indicating that the article of precious metals has been 

controlled in accordance with the Convention’s requirements, as contained in the present 
Annexes and the Compilation of Technical Decisions. It shall consist of the representation 
of a  balance in relief on a  lined background surrounded by a  geometrically variable 
shield.

5.5.1.2 The CCM can be combined with a  fineness and precious metal mark: in this case, it 
is surrounded by a  shield indicating the nature of the precious metal and contains 
a number in Arabic numerals showing in relief the standard of fineness of the article in 
parts per thousand, as described below (Type 1).

5.5.1.3 The CCM can be a conformity mark only: in this case, it is surrounded by a standardised 
octagonal shield, as described below (Type 2).

Type 1 
Type 2 

Platinum / Platine Gold / Or Palladium Silver / Argent 

    

 
 
 
 
 

1. típus 
2. típus 

Platina Arany Palládium Ezüst 

    

 
 

5.5.2 Approved sizes
 The approved sizes of the CCM and other compulsory marks are defined by the Standing 

Committee.
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5.6 Articles consisting of more than one alloy of the same precious metal
 Where an article consists of different alloys of the same precious metal, the fineness mark and the 

CCM applied shall be that of the lowest fineness present in the article. Exceptions can be decided on by the 
Standing Committee.

5.7 Articles consisting of parts
 If an article consists of parts which are hinged or readily separable, the above marks shall, when possible, be 

applied to the main part. Where practicable the CCM shall be applied also to the lesser parts.
5.8 Mixed precious metal articles

5.8.1 If an article consists of different precious metal alloys, and if the colour and extent of each alloy are 
clearly visible, the marks referred to in paragraph 5.1.2 shall be applied on one precious metal alloy 
and the appropriate CCM (Type 1) on the other(s).

5.8.2 If an article consists of different precious metal alloys and if the colour and extent of each alloy is not 
visible, the marks referred to in paragraph 5.1.2 and the corresponding CCM shall be applied on the 
least precious metal. The CCM relating to the more precious metals may not be applied.

5.8.3 Additional rules as well as exceptions justified by technical reasons are decided on by the Standing 
Committee.

5.9 Multimetal articles
5.9.1 The marks referred to in paragraph 5.1.2 shall be applied on the precious metal part of a multimetal 

article. The mark <METAL> (or equivalent) shall be applied on the metallic part in line with 
paragraph 2.6 of Annex I to the Convention.

5.9.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions.

I. és II. Melléklet a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló egyezményhez

I. MELLÉKLET
Meghatározások és műszaki előírások

 1. Meghatározások
A jelen egyezmény alkalmazásában az alábbi meghatározások érvényesek:
1.1. Nemesfémek
 Nemesfém a platina, az arany, a palládium és az ezüst.
 A platina a legértékesebb nemesfém, amelyet az arany, a palládium és az ezüst követ.
1.2. Ékszerötvözet
 Az ékszerötvözet olyan szilárd oldat, amely legalább egy nemesfémet tartalmaz.
1.3. Nemesfém tárgy
 A nemesfém tárgy a  teljes egészében vagy részben nemesfémekből vagy azok ötvözetéből készült ékszer, 

aranyműves termék, ezüstműves termék és órás termék bármely eleme, illetve bármilyen egyéb ezek 
kombinációjából készült tárgy. „Részben” azt jelenti, hogy a nemesfém tárgy
(i) nem fém részeket
(ii) nem nemesfém részeket tartalmazhat technikai okokból és/vagy díszítési céllal.

1.4. Vegyes nemesfém tárgy
 A vegyes nemesfém tárgy olyan tárgy, amely két vagy több nemesfém ötvözetből áll.
1.5. Kombinált tárgy
 Kombinált tárgy olyan nemesfém tárgy, amely nemesfém és nem nemesfém részekből áll.
1.6. Finomsági fok
 A finomsági fok a  nemesfém tárgyban lévő, az  ötvözet tömege alapján ezredrészben mért nemesfém 

minimális mennyisége.
1.7. Finomsági sztenderd
 A finomsági sztenderd az  adott nemesfém tárgyban található minimum nemesfém tartalom, az  ötvözet 

tömegezredrészében kifejezve.
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1.8. Bevonat/lemezelés
 A nemesfémbevonat vagy lemezelés az Állandó Bizottság által engedélyezett egy vagy több anyagból álló 

réteg, amelyet a nemesfém tárgy egészén vagy annak egy részén alkalmaznak például kémiai, elektrokémiai, 
mechanikai vagy fizikai eljárással.

1.9. Nem nemesfémek
 Nem nemesfém minden fém a platina, az arany, a palládium és az ezüst kivételével.
1.10. Vizsgálat
 Vizsgálat a  II. Melléklet 3.2.  pontjában meghatározott módszerrel történő nemesfém ötvözet mennyiségi 

elemzését jelenti.
1.11. Egyéb meghatározások és további részletek
 Az Állandó Bizottság más meghatározásokat és további részleteket is bevezethet.

 2. Műszaki előírások
2.1. Az Egyezmény hatálya alá nem tartozó tárgyak
 Az Egyezmény nem érvényes:

a) az olyan ötvözetekből készült tárgyakra, amelyek finomságát az  Állandó Bizottság nem határozta 
meg;

b) semmilyen olyan tárgyra, amelynek tervezett felhasználása orvosi, fogorvosi, állatorvosi, 
tudományos vagy műszaki célra történik;

c) a törvényes fizetőeszközre;
d) az alkatrészekre vagy félkész gyártmányokra (pl. a fém alkatrészekre vagy felület bevonatokra);
e) az olyan nyersanyagokra mint például a rudak, lemezek, huzalok és csövek;
f ) a nemesfémmel borított nem nemesfém tárgyakra;
g) az Állandó Bizottság által meghatározott bármilyen egyéb tárgyra.

 Következésképpen, a fenti a)–g) pontokban említett tárgyakat nem lehet a Közös Ellenőrző Jellel ellátni.
2.2. Az Egyezmény alapján alkalmazott finomsági fokok
 Az Egyezmény 1.  cikk (2)  bekezdésére is figyelemmel az  Egyezmény alapján alkalmazott finomsági 

követelmények az Állandó Bizottság által kerülnek meghatározásra.
2.3. Tűréshatár
 A tárgyon feltüntetett finomsági foktól nem lehet negatív irányban eltérni.
2.4. Forrasztó anyag használata

2.4.1. Az alapelvek a következők:
a) Forraszanyag csak összeillesztési céllal használható.
b) A forraszanyag finomsági foka meg kell, hogy egyezzen a tárgy finomsági fokával.
c) Ha alacsonyabb finomsági fokú forrasztó anyag kerül felhasználásra, akkor a  teljes 

nemesfém tárgynak el kell érnie a megengedett finomsági fokot.
2.4.2. A fenti elvektől a  gyakorlatban alkalmazott kivételeket és az  egyéb összeillesztési módszereket 

az Állandó Bizottság határozza meg.
2.5. Nem nemesfém alkatrészek és nemfémes anyagok használata nemesfém tárgyakban

2.5.1. Mechanikai célból nem nemesfém alkatrészek és nem fémes anyagok használata, azokban 
a nemesfém tárgyakban engedélyezett, amelyek a tárgy megerősítését vagy tartósságát segítik elő, 
az alábbi feltételekkel:
a) A látható nem nemesfém részek, és nem fémes anyagok a  nemesfémtől szín alapján 

egyértelműen megkülönböztethetőek kell, hogy legyenek.
b) A nem nemesfém, valamint a  nem fémes anyag bevonata vagy kezelése nem keltheti 

nemesfém látszatát.
c) A nem nemesfém, valamint a  nem fémes anyag nem használható megerősítés, 

súlyosabbá tétel vagy kitöltés céljára.
d) Ahol alkalmazható, a nem nemesfém részeket „METAL” jelöléssel kell ellátni.

2.5.2. Az Állandó Bizottság további előírásokat vagy kivételeket határozhat meg a  nem nemesfém, 
valamint a nem fémes anyagokra vonatkozóan.
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2.6. Kombinált tárgyak
2.6.1. Nemesfém tárgyak esetén dekorációs céllal, megengedett nem nemesfém részek és nem fémes 

részek használata, az alábbi feltételekkel:
a) A nem nemesfém részek és nemfémes részek teljes terjedelmükben láthatóak kell, hogy 

legyenek.
b) Színben megkülönböztethetőek kell, hogy legyenek a  nemesfém résztől (pl. nem 

lehet ellátni olyan bevonattal vagy nem lehet kezelni oly módon, hogy nemesfémnek 
tűnjenek).

c) A nem nemesfém részeket „METAL” jelöléssel kell ellátni.
2.6.2. Az Állandó Bizottság további részleteket vagy kivételeket határozhat meg.

2.7. Nemesfémtárgyak bevonata
 A megengedett bevonatokról és a technikai okból alkalmazott kivételekről az Állandó Bizottság dönt.

II. MELLÉKLET
A nemesfém vizsgálatra jogosult nemesfémvizsgáló hivatal(ok) által végzett ellenőrzés

 1. Általános rész
1.1. A nemesfém tárgyak vizsgálatára felhatalmazott nemesfémvizsgáló hivatalnak (a  továbbiakban: 

nemesfémvizsgáló hivatal) meg kell felelnie az  Egyezmény 5.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott 
feltételeknek és követelményeknek, nemcsak a  csatlakozás pillanatában, hanem az  azt követő bármely 
időpontban.

1.2. A nemesfémvizsgáló hivatal meg kell, hogy vizsgálja, hogy a  Közös Ellenőrző Jellel történő jelölés céljából 
benyújtott nemesfémtárgyak megfelelnek-e az Egyezmény I. mellékletében foglalt feltételeknek.

1.3. A nemesfém tárgyak vizsgálatához a  nemesfémvizsgáló hivatalnak elvben rendelkeznie kell kompetens 
vizsgáló laboratóriummal. A  laboratóriumnak képesnek kell lennie elsősorban azoknak a  nemesfém 
tárgyaknak a  vizsgálatára, a  jóváhagyott vizsgálati módszerekkel (lásd a  3.2.  pontot), melyek a  Közös 
Ellenőrző Jellel lesznek ellátva. A  nemesfémvizsgáló hivatal a  vizsgálatba alvállalkozót is bevonhat. 
Alvállalkozó bevonása esetén, a feltételeket az Állandó Bizottság határozza meg. Ezen felül, iránymutatásokat 
kell kiadnia a vizsgálati laboratórium értékelési követelményeire vonatkozóan.

1.4. A vizsgáló laboratóriumnak vagy ISO 17025 szabvány szerinti akkreditációval vagy ezzel egyenértékű 
rendszerrel kell rendelkeznie kompetenciájának igazolásához.

1.5 Az egyenértékűség igazolása akkor fogadható el, ha a  nemesfémvizsgáló hivatal olyan vállalatirányítási 
rendszert működtet, amely megfelel az  ISO 17025 szabvány fő követelményeinek és sikeresen részt vesz 
a  “Round Robin” nevű nemzetközi laboratóriumi körelemzésben. A  Round Robint az  Állandó Bizottság 
vagy az  Állandó Bizottság által kijelölt másik testület működteti. Az  Állandó Bizottság határozza meg 
az  egyenértékű szint elérésének és ellenőrzésének a  módját. Ezen felül meghatározza a  Round Robin 
irányelveit, beleértve a részvételi szintet és a teljesítményre vonatkozó követelményeket.

1.6 Az Állandó Bizottság további útmutatást nyújt az Egyezmény 5. cikk (2) bekezdésében foglalt követelmények 
teljesítésére vonatkozóan, különösen a nemesfémvizsgáló hivatal személyzetének szakmai függetlenségére 
vonatkozóan.

 2. Vizsgálat
2.1. Ha a  nemesfémvizsgáló hivatal megállapítja, hogy egy nemesfém tárgy minden fémes része rendelkezésre 

áll, és a tárgy megfelel az Egyezmény I. mellékletében foglalt rendelkezéseknek, a nemesfémvizsgáló hivatal, 
kérelemre, a  nemesfém tárgyat ellátja a  hivatal jelével és a  Közös Ellenőrzési Jellel. Azokban az  esetekben, 
amikor a  Közös Ellenőrző Jel kerül alkalmazásra, akkor az  eljárás során a  nemesfémvizsgáló hivatal 
gondoskodik az alábbi bekezdések rendelkezéseinek megfelelően a tárgy teljes körű jelöléséről.

2.2. Közös Ellenőrző Jel alkalmazására irányuló kérelem esetén a  nemesfém tárgyak vizsgálata az  alábbi két 
lépésből áll:
a) a tétel homogenitásának kiértékelése, és
b) az ötvözet finomsági fokának megállapítása (vizsgálat).

2.3. A vizsgálat célja egy nemesfém ötvözet vagy nemesfém termék megfelelőségének megállapítása.
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 3. Vizsgálati és analitikai módszerek
3.1. A nemesfémvizsgáló hivatal bármely, az  Állandó Bizottság által jóváhagyott vizsgálati módszereket 

alkalmazhatja a tétel homogenitásának megállapításához.
3.2. A nemesfémvizsgáló hivatal az Állandó Bizottság által jóváhagyott valamelyik vizsgálati módszert kell, hogy 

alkalmazza a nemesfém tárgyak anyagvizsgálata esetén.
 4. Mintavétel

A tételből vett minták számát a vizsgálatnál és elemzésnél úgy kell meghatározni, hogy azok elegendőek legyenek 
a  tétel homogenitásának megállapításához és annak biztosításához, hogy a  tételben ellenőrzött minden tárgy 
valamennyi alkatrésze megfeleljen az  előírt finomsági foknak. A  mintavételi irányelveket az  Állandó Bizottság 
határozza meg.

 5. Jelölés
5.1. Alapelv

5.1.1. Azokat a  nemesfém tárgyakat, melyek eleget tesznek az  I. Mellékletben foglaltaknak, 
az  5.5.  szakaszban meghatározott Közös Ellenőrző Jellel (a  továbbiakban: CCM) kell ellátni, a  jelen 
mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően.

5.1.2. A CCM más jellel együtt is alkalmazható (melyek közül egyesek kombinálhatók), melyek együttesen 
az alábbi minimum információkat nyújtják:
a) ki készítette (vagy importálta) a  tárgyat: ezt az  5.4. szakaszban ismertetett bejegyzett 

felelősségjel mutatja;
b) ki vizsgálta a tárgyat: ezt a nemesfémvizsgáló hivatal jele jelzi;
c) mi a tárgy nemesfém tartalma: ezt a finomságjel mutatja arab számokkal; és
d) milyen nemesfémből készült a  tárgy: ezt a  nemesfém jellegét jelölő jelzés, szimbólum 

vagy forma mutatja.
5.1.3. Az Állandó Bizottság határozza meg, hogy ezek közül a  jelek közül melyeket kötelező használni és 

melyek kombinálhatóak.
5.2. Jelölés módszerei
 A jelölésre elfogadott módszerek: a  beütés és a  lézer. Az  Állandó Bizottság más jelölési módszereket is 

meghatározhat.
5.3. Megjelenítés
 Ahol lehetséges, minden jelet egymás közvetlen közelében kell elhelyezni. Más jelölések (pl. évjel), amelyek 

nem téveszthetőek össze a fent említett jelölésekkel, további jelölésként engedélyezhetők.
5.4. Felelősségjelek nyilvántartása
 Az 5.1.2. szakasz a)  pontjában hivatkozott felelősségjelet a  Szerződő Államnak és / vagy annak 

a  nemesfémvizsgáló hivatalnak a  hivatalos nyilvántartásába kell bejegyezni, amely fel van hatalmazva 
a nemesfém tárgyak vizsgálatára.

5.5. A Közös Ellenőrző Jel (CCM)
5.5.1. Leírás

5.5.1.1. A CCM egy megfelelőségi jel, jelezve, hogy a  nemesfém tárgyat az  Egyezmény 
követelményeinek megfelelően vizsgálták, mint azt a  jelen mellékletek és a  műszaki 
döntések összeállítása tartalmazza. A  CCM formája egy kétkarú mérleg, vonalazott 
háttérrel, geometriailag változó keretben.

5.5.1.2. A CCM kombinálható finomságjellel és nemesfém típusának jelölésével: ebben 
az esetben a CCM kerete jelzi a nemesfém típusát, valamint kidomborodva tartalmaz egy 
arab számot, amely jelzi a  tárgy finomsági fokát ezredrészben kifejezve, az  alábbiakban 
leírtak szerint (1. típus).

5.5.1.3. A CCM lehet csupán egy megfelelőségi jel: ebben az  esetben a  CCM egy nyolcszögletű 
keretben helyezkedik el, az alábbiakban leírtak szerint (2. típus).
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Type 1 
Type 2 

Platinum / Platine Gold / Or Palladium Silver / Argent 

    

 
 
 
 
 

1. típus 
2. típus 

Platina Arany Palládium Ezüst 

    

 
 5.5.2. Jóváhagyott méretek
 A CCM és az egyéb kötelező jelzések jóváhagyott méreteit az Állandó Bizottság határozza meg.

5.6. Ugyanannak a nemesfém típusnak egynél több ötvözetéből álló nemesfém tárgy
 Amennyiben egy nemesfém tárgy ugyanannak a  nemesfémnek különböző ötvözeteiből készült, kizárólag 

az  adott nemesfém tárgyban lévő legkisebb finomságú finomság jel és CCM alkalmazható. A  kivételekről 
az Állandó Bizottság dönthet.

5.7. Több részből álló nemesfémtárgy
 Ha egy nemesfém tárgy olyan részekből áll, amelyeket zsanér fog össze, vagy könnyen szétválaszthatóak, 

ha lehetséges, a  fenti jeleket a  fő részen kell alkalmazni. Ha megvalósítható, a  CCM-et a  kisebb részeken is 
alkalmazni kell.

5.8. Különböző fajtájú nemesfémből készült tárgyak
5.8.1. Ha egy nemesfém tárgy különböző fajtájú nemesfém ötvözetből áll, és mindegyik nemesfém 

ötvözet színe és mérete szemmel láthatóan megkülönbözethető egymástól, az  5.1.2. szakaszban 
meghatározott jeleket kell alkalmazni az egyik nemesfémötvözeten és a megfelelő CCM-et (1. típus) 
a többi nemesfém ötvözeten.

5.8.2. Ha egy nemesfém tárgy különböző nemesfém ötvözetekből áll és mindegyik nemesfém ötvözet 
színe és mérete szemmel láthatóan nem különbözethető meg egymástól, az  5.1.2. szakaszban 
meghatározott jeleket és a  megfelelő CCM-et kizárólag a  legkevésbé értékes nemesfémen kell 
alkalmazni. Az értékesebb nemesfém részeken CCM nem alkalmazható.

5.8.3. További szabályokat, valamint technikai okok miatt indokolt kivételeket az  Állandó Bizottság 
határoz meg.

5.9. Kombinált tárgy
5.9.1. Az 5.1.2. szakaszban felsorolt jeleket egy kombinált tárgy nemesfémből készült részében kell 

alkalmazni. A „METAL” (vagy azzal egyenértékű) jelet a  fémes részben az  Egyezmény I.  melléklet 
2.6. bekezdésével összhangban kell alkalmazni.

5.9.2. Az Állandó Bizottság további részletszabályokat és kivételeket határozhat meg.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a  nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt 

Egyezmény 2010. október 11. napján elfogadott PMC/W/2/2001 számú módosítása kihirdetéséről szóló 68/2012. 
(IV. 6.) Korm. rendelet.

 (3) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az iparügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 6/2019. (I. 25.) Korm. rendelete
a Sopron rendezvényterületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 3. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Sopron külterület 0503/4, 
0504/3, 0504/5 és a 0492/4 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárások 
végleges befejezését követően kialakított ingatlanokon megvalósuló közműfejlesztési infrastrukturális beruházás 
(a  továbbiakban: Beruházás) megvalósításával összefüggő, az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági 
ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a  Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó közmű csatlakozási munkák érdekében az  (1)  bekezdés szerinti 

ingatlanoktól 200 méteres távolságon belül elhelyezkedő szomszédos ingatlanokat érintik, valamint
b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány a Beruházás megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben 
koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §  A Beruházással összefüggésben
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
 

4. § (1) A Beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (2) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 6/2019. (I. 25.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. földvédelmi hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. hírközlési hatósági eljárások,
15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. területrendezési hatósági eljárások,
20. erdészeti hatósági eljárások,
21. az 1–20.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2019. (I. 25.) MNB rendelete
a „Benczúr Gyula” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Benczúr Gyula születésének 175. évfordulója alkalmából – „Benczúr Gyula” megnevezéssel 
10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. január 28.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján Benczúr Gyula Budavár visszavétele a  töröktől 1686-ban című festményének részlete, 

a  lovon ülő trombitás ábrázolása látható. Az  emlékérme bal oldali szélén, két-két egymás alatti sorban 
a „10  000”  értékjelzés és a „FORINT” felirat, valamint a „2019” verési évszám és a „BP.” verdejel, az  emlékérme jobb 
oldali szélén, negyedköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A  verdejelben legalább tízszeres nagyítás 
esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Benczúr Gyula – a  Vasárnapi Ujság 1912. február 4-i címlapján megjelent fotó alapján 
készült – félalakos portréjának ábrázolása látható, jobbra egy – Benczúr Gyula Ámor rózsákkal című festménye 
alapján készült – puttóval. A puttó ábrázolása fölötti három sorban a „BENCZÚR”, a „GYULA” és az „1844–1920” felirat 
olvasható. Az emlékérme szélén, lent, a portré ábrázolásába illesztve Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye 
látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2019. január 28-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet az 5/2019. (I. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
 

 
	  
	  
	  
	  
	  

 	  

2. melléklet az 5/2019. (I. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2019. (I. 25.) MNB rendelete
a „Benczúr Gyula” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Benczúr Gyula születésének 175. évfordulója alkalmából – „Benczúr Gyula” megnevezéssel 
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. január 28.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján Benczúr Gyula Budavár visszavétele a  töröktől 1686-ban című festményének részlete, 

a  lovon ülő trombitás ábrázolása látható. Az  emlékérme bal oldali szélén, két-két egymás alatti sorban  
a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, valamint a „2019” verési évszám és a „BP.” verdejel, az  emlékérme jobb 
oldali szélén, negyedköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A  verdejelben legalább tízszeres nagyítás 
esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Benczúr Gyula – a  Vasárnapi Ujság 1912. február 4-i címlapján megjelent fotó alapján 
készült – félalakos portréjának ábrázolása látható, jobbra egy – Benczúr Gyula Ámor rózsákkal című festménye 
alapján készült – puttóval. A puttó ábrázolása fölötti három sorban a „BENCZÚR”, a „GYULA” és az „1844–1920” felirat 
olvasható. Az emlékérme szélén, lent, a portré ábrázolásába illesztve Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye 
látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2019. január 28-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke



136 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 10. szám 

1. melléklet a 6/2019. (I. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
 

 
	  
	  
	  
	  

 	  

2. melléklet a 6/2019. (I. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

 

 
	  
	  
	  
	  

 	  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 10. szám 137

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 2/2019. (I. 25.) AM rendelete
az anyajuh tartásával kapcsolatos egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Az 1. és a  3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

1. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. anyajuh: minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartási időszak utolsó napján legalább 
egyéves;”

2. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

2. §  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. anyajuh: minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartási időszak utolsó napján legalább 
egyéves;”

3. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet módosítása

3. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
33/2018. (XI. 29.) AM rendelet 3.  § (2)  bekezdésében a „hatálybalépésétől” szövegrész helyébe a „hatálybalépése 
előtti időponttól” szöveg lép.

4. Záró rendelkezés

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1011/2019. (I. 25.) Korm. határozata
a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között kötendő székhely-megállapodás 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért a  Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között kötendő székhely-megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2.  felhatalmazza a  pénzügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3.  felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4.  elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a pénzügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1012/2019. (I. 25.) Korm. határozata
állami tulajdonban álló ingatlan Katolikus Karitász – Caritas Hungarica részére ingyenesen történő 
tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.  törvény 36. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint 36. § (3) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a  Magyar Állam tulajdonában álló, Budapest XI. kerület, belterület 
4349 helyrajzi számú, kivett intézményi épület megnevezésű, 1138 négyzetméter területű ingatlan (a továbbiakban: 
Ingatlan) tulajdonjoga szociális, hitéleti és karitatív feladatok ellátásának elősegítése céljából, ingyenesen a Katolikus 
Karitász – Caritas Hungarica (székhelye: 1111 Budapest, Bartók B. út 30. IV.; a  továbbiakban: egyházi jogi személy) 
tulajdonába kerüljön;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés 
(a továbbiakban: szerződés) az egyházi jogi személlyel megkötésre kerüljön;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő 6 hónapon belül

 3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  szerződés – a  tulajdon-átruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken túlmenően – tartalmazza, hogy
a) mennyi az Ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értéke;
b) az egyházi jogi személy az Ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen 

felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is;
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c) az egyházi jogi személy – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  Ingatlan környezeti 
állapotának felmérését, kármentesítését, illetve ha az  Ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, 
akkor a szükséges engedélyek megszerzését;

d) az egyházi jogi személy a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 
13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 
írásban tesz eleget;

e) amennyiben az egyházi jogi személy a d) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az a) alpont 
szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. – az  erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül – megfizetni;

f ) az Ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  egyházi jogi személy a  jelen határozatban 
és a  szerződésben az  adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles használni és 
hasznosítani;

g) ha az  egyházi jogi személy az  f )  alpontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz 
eleget, az  MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az  egyházi 
jogi személy a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül 
az MNV Zrt.-nek megfizetni;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő 6 hónapon belül

 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  szerződés megkötésére kizárólag abban az  esetben kerüljön sor, ha az  egyházi jogi 
személy a  szerződés általa történő aláírásának időpontjában az  adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 
260.  §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak minősül, és 
a  tulajdonosi joggyakorlóval szemben lejárt tartozással nem rendelkezik, a  köztartozásmentes adózói minőséget 
az egyházi jogi személy az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő 6 hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1013/2019. (I. 25.) Korm. határozata
a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével és fejlesztésével kapcsolatos állami 
szerepvállalásról

A Kormány az  államnak a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.  évi CLVI.  törvény 3.  § (3)  bekezdés 
c) pontjában foglalt feladatára figyelemmel, a balatoni menetrendi személyhajózással, a komp- és révközlekedéssel, a közösségi 
használatú vízi létesítmények (strandok, közforgalmú kikötők) karbantartását elősegítő műszaki flotta működésével kapcsolatos 
feladatok ellátása során felmerülő állami szerepvállalás szükségességének erősítése és az  egyes korszerűsítések hatékonyabb 
megvalósításának elősegítése céljából – összhangban a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztési koncepciójával – 
az alábbiakkal ért egyet:
 1. a magyar állam és az  érintett önkormányzatok között 2008. október 27-én létrejött ingyenes részvény átruházási 

megállapodás (a  továbbiakban: korábbi megállapodás) – és annak módosításai – előtti állapot részleges 
helyreállítása céljából felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján a  magyar állam nevében egyeztetést folytasson, és 
kössön megállapodást a részvényeket tulajdonló önkormányzatokkal akként, hogy az önkormányzatokat a korábbi 
megállapodás alapján terhelő 1 424 000 000 forint tőkejuttatási kötelezettség elengedése mellett a  Balatoni 
Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Balatoni Hajózási Zrt.) 1 424 000 000 forint 
névértékű részvénycsomagja az önkormányzatok részéről a magyar állam javára ingyenesen átadásra kerüljön;
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Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az egyeztetések tekintetében azonnal 

a megállapodás tekintetében 2019. január 31.
 2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pontban megjelölt megállapodás 

megszületése esetén – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – készítsen elő jogszabály-módosítást és tegye 
meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  Balatoni Hajózási Zrt.-ben létrejövő állami részesedés 
tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként a Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság kerüljön kijelölésre;

Felelős: nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: az 1. pont szerinti megállapodás létrejöttét követően azonnal
 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke 

bevonásával – készítsen jelentést a Kormány részére az 1. pontban foglalt feladat végrehajtásáról.
Felelős: nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2019. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1014/2019. (I. 25.) Korm. határozata
a Sopron rendezvényterületének kialakításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a magyar állam tulajdonában álló, Sopron külterület 0503/4, 0504/5 és a 0492/4 helyrajzi számú 

ingatlanokon, illetve a  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában 
álló, Sopron külterület 0504/3 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárások 
végleges befejezését követően kialakított ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) zenei fesztiválok és 
egyéb városi rendezvények megrendezéséhez szükséges közműfejlesztés (a továbbiakban: Beruházás) költségvetési 
forrásból nyújtott támogatásból valósuljon meg;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítását követően az Önkormányzat az állami tulajdonú Ingatlanokat zenei 
fesztiválok és egyéb városi rendezvények megrendezéséhez használhassa;

 3. az 1. és 2.  pontban foglalt célok elérése érdekében az  Ingatlanokat a  termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja;

 4. egyetért azzal, hogy az  Ingatlanokon zenei fesztiválok és egyéb városi rendezvények megtartása céljából 
a Beruházást az Önkormányzat valósítsa meg, ennek biztosítása érdekében felhívja az agrárminisztert – a nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával –, hogy az állami tulajdonú Ingatlanok tekintetében, 
a  Beruházás kivitelezése és a  2.  pont szerinti rendezvények tartása érdekében az  Önkormányzat által történő 
használathoz szükséges intézkedéseket tegye meg;

Felelős: agrárminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
 5. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósításához a  miniszterelnök kabinetfőnöke az  Önkormányzat támogatási 

kérelme alapján a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet 
XXI.  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport (a továbbiakban: TFC) terhére legfeljebb 990 000 000 forint 
költségvetési támogatást biztosítson az Önkormányzat részére;
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 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon 
a 2019. költségvetési évre vonatkozóan a Beruházás megvalósítása érdekében – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi 
tranzakciós illetékkel és a kincstári díjakkal együtt – legfeljebb 993 465 000 forint forrás biztosításáról a TFC javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1015/2019. (I. 25.) Korm. határozata
kormánybiztos kinevezéséről

 1. A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 31.  § (1)  bekezdésében, a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
(a  továbbiakban: Kit.) 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2019. február 1. napjától két 
évre Prof. Dr. Palkovics Lászlót a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–
Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása 
kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XXIV. törvényben foglalt feladatok koordinációjáért 
felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) ellátja a  Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése 

(a továbbiakban: projekt) előrehaladásával összefüggésben felmerülő, jogalkotással kapcsolatos előkészítési 
feladatokat, kezdeményezi a jogalkotásra vonatkozó döntések meghozatalát,

b) ellátja a projekt megvalósításával összefüggő kormányzati és – a külpolitikáért és az államháztartásért felelős 
miniszterrel együttműködésben – nemzetközi koordinációs feladatokat,

c) koordinálja a  Kínai–Magyar Vasúti Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság működését, valamint 
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság projekttel kapcsolatos tevékenységét,

d) elősegíti, nyomon követi és ellenőrzi az  innovációért és technológiáért felelős miniszter projekttel 
kapcsolatban hozott szakpolitikai döntéseinek végrehajtását.

 3. A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben
a) a tevékenységével érintett személyektől, szervezetektől adatokat, információkat kérhet,
b) a feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba – a  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően – betekinthet,
c) az érintett gazdasági társaságok vezetői részére intézkedés megtételét javasolhatja, és ellenőrizheti azok 

végrehajtását, valamint részt vehet a gazdasági társaságok vezető testületeinek ülésein.
 4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
 5. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
 6. A kormánybiztos tevékenységét díjazás nélkül látja el.
 7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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.
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