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III. Kormányrendeletek

A Kormány 27/2019. (III. 1.) Korm. rendelete
a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből 
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2007–2013. programozási időszakban az  Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből 
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 
végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 6.  § (3)  bekezdésében a „szerv rendelkezik” szövegrész 
helyébe a „szervnek és a Közös Irányító Hatóságnak is rendelkezési joga van” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 28/2019. (III. 1.) Korm. rendelete
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) a 16. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„(Az Lt. 12–36. §-aihoz)
16/A. § A nemzetközi légiközlekedéshez kapcsolódó tevékenységek esetében
a) vízszintes vonatkoztatási rendszerként a  Világszintű Geodéziai Rendszer 1984 (World Geodetic System 1984 – 
WGS84) rendszer,
b) magassági vonatkoztatási rendszerként a Közepes Tengerszint (Mean Sea Level – MSL) alapfelület,
c) gravitációs modellként a Földi Gravitációs Modell - 1996 (Earth Gravitation Model - 1996 – EGM-96) rendszer,
d) időbeli vonatkoztatási rendszerként a  Gergely-naptár és az  egyeztetett világidő (Coordinated Universal Time 
– UTC)
alkalmazandó.”

2. §  A Vhr. a 25. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„(Az Lt. 62/A. §-ához)
25/A. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott szervezetek a Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványban – a  légiforgalmi 
tájékoztatás rendjéről és a  légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásának szabályairól szóló miniszteri 
rendelet szerint  – közzéteendő adatokat és tájékoztatásokat a  központi légiforgalmi tájékoztató szolgálatnak 
(a továbbiakban: AIS) az 1. mellékletben meghatározottaknak megfelelően adják meg.
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(2) A  közlekedésért felelős miniszter, a  légiközlekedési hatóság, a  léginavigációs szolgálatok, a  légiforgalmi 
irányító szolgálat ellátására kijelölt szervezet, a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi 
berendezés üzembentartója, a repülőtér üzembentartója, a légiközlekedési balesetek kivizsgálását végző szervezet, 
a meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet, a közzéteendő tájékoztatással vagy adattal kapcsolatos tevékenységet 
ellátó szervezet és Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának kezelője az  1.  mellékletben 
meghatározott adatokat és tájékoztatásokat közvetlenül adja meg az AIS részére.
(3) A  meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet felügyeletéért felelős miniszter, a  vámügyekért felelős hatóság 
felügyeletéért felelős miniszter, a  rendészetért, határrendészetért és idegenrendészetért felelős miniszter, 
az  egészségügyért felelős miniszter, az  élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, a  külpolitikáért felelős 
miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a természetvédelemért felelős miniszter és a frekvenciaszabályozásért 
felelős szervezet az  1.  mellékletben meghatározott adatokat és tájékoztatásokat a  közlekedésért felelős 
miniszternek küldi meg, aki továbbítja az adatokat és tájékoztatásokat az AIS részére.
(4) Az 1. melléklet 20. pontjában meghatározott adatokat és tájékoztatásokat az AIS teszi közzé az AIP-ben.
25/B.  § (1) A  légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változás esetében a  légiforgalmi tájékoztatás rendjéről 
és a  légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
adatszolgáltató az  AIRAC rendszer által meghatározott hatálybalépési dátum előtt 110 nappal elindítja 
az adatszolgáltatási folyamatot az AIS felé az erre a célra kialakított rendszeren keresztül.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási folyamat csak abban az  esetben indítható meg, ha 
az  adatszolgáltató rendelkezik a  légiközlekedési hatóságnak az  engedélyköteles változást jóváhagyó hatályos 
engedélyével.
(3) Az AIS az adatszolgáltatási folyamat megindulását jelzi a légiközlekedési hatóságnak.
(4) A  légiközlekedési hatóság az  adatszolgáltatási folyamat megindulására vonatkozó értesítést követő 5 napon 
belül engedélyezi az engedélyköteles változáson alapuló adat vagy tájékoztatás közzétételét, ha az adatszolgáltató 
által közzétételre benyújtott adat vagy tájékoztatás megfelel a  légiközlekedési hatóságnak az  engedélyköteles 
változást jóváhagyó hatályos engedélyében foglaltaknak.
(5) Amennyiben a  légiközlekedési hatóság hozzájárult a  légiforgalmi adat és tájékoztatás közzétételéhez, 
az  AIS  elvégzi a  nyers adat vagy tájékoztatás közzétételi követelményeknek való megfelelésére vonatkozó 
ellenőrzését, és ha az megfelel a közzétételi követelményeknek, intézkedik a közzétételről.
(6) Ha a  nyers adat vagy tájékoztatás nem felel meg a  közzétételi követelményeknek, vagy az  adatszolgáltatási 
folyamat során a közzétételre benyújtott adatban vagy tájékoztatásban olyan változtatás történik, melynek folytán 
az adat vagy tájékoztatás már nem felel meg a légiközlekedési hatóságnak az engedélyköteles változást jóváhagyó 
érvényes engedélyében foglaltaknak, az AIS értesíti erről a légiközlekedési hatóságot.
(7) A légiközlekedési hatóság a (6) bekezdésben foglalt értesítés alapján hivatalból jogorvoslati eljárást indít.
(8) A  légiközlekedési hatóság a  (7)  bekezdés szerint hozott döntéséről, annak véglegessé válását követően 
haladéktalanul tájékoztatja az AIS-t.
(9) Az AIS a (8) bekezdésben foglalt tájékoztatás szerint intézkedik a közzétételről vagy a visszautasításról.”

3. §  A Vhr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 28/2019. (III. 1.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Az AIP egyes pontjaihoz adatszolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek és közigazgatási szervek, 
valamint az egyes szervezetek által nyújtandó tájékoztatások

 1.  A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 0.1
Az AIP-t kiadó szervezet neve, 
alkalmazható ICAO dokumentumok

nem

3. GEN 1.1 Kijelölt hatóságok megnevezése nem

4. GEN 1.2

Légijárművek belépésére, átrepülésére 
és kilépésére vonatkozó szabályok  
a menetrend szerinti és a nem 
menetrend szerinti repülések esetén, 
valamint az általános légiközlekedésre 
és a külföldi állami célú berepülések 
engedélyezésére vonatkozó szabályok

nem

5. GEN 1.3
Utasokra és légijármű személyzetre 
vonatkozó légiközlekedés védelmi 
szabályok

nem

6. GEN 1.4
Áru belépésére, áthaladására és 
kiléptetésére vonatkozó általános 
szabályok

nem

7. GEN 1.5
Légijármű műszerekre, berendezésekre 
és repülési dokumentumokra vonatkozó 
szabályok

nem

8. GEN 1.6

A légiközlekedéssel és légiközlekedési 
tevékenységekkel kapcsolatos 
magyar jogszabályok, nemzetközi 
megállapodások és egyezmények

nem

9. GEN 1.7
Eltérések az ICAO standardektől,  
ajánlott gyakorlatoktól és eljárásoktól

nem

10. GEN 2.1

Mértékegységek, vonatkoztatási 
rendszerek, vonatkoztatási rendszerek 
alkalmazási területe, légijárművek 
lajstromozásának szabályai, hivatalos 
ünnepnapok

nem

11. GEN 3.1

A légiforgalmi tájékoztató szolgálat 
megnevezése és illetékességi területe, 
az elektronikus terep- és akadály adatok 
elérhetősége

nem

12. GEN 3.2
A légiforgalmi térképek kiadásáért 
felelős szolgálat megnevezése

nem

13. GEN 3.3 A légiforgalmi szolgálatok megnevezése nem

14. GEN 3.4
A távközlési és a navigációs szolgáltatás 
során alkalmazott nyelv

nem

15. ENR 1.14 Váratlan légiforgalmi események nem
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16. ENR 2.1
Légtér azonosítója, magassági és 
vízszintes határai, légtér osztályba 
sorolása

nem

17. ENR 2.2
Légtér azonosítója, magassági és 
vízszintes határai, légtér osztályba 
sorolása

nem

18. AD 2.17
A repülőtéren kijelölt légtér azonosítója, 
magassági és vízszintes határai, légtér 
osztályba sorolása

nem

 2.  A légiközlekedési hatóság által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 1.1

Kijelölt hatóságok – polgári 
légiközlekedési hatóság címe és egyéb 
elérhetőségei, az útvonal- és repülőtéri 
díjakkal foglalkozó hatóság címe és 
egyéb elérhetőségei

nem

3. GEN 2.1

Alkalmazott vízszintes vonatkoztatási 
rendszer jellemzői (projekció, 
ellipszoid, alappont, adatminőségi 
követelményeknek való nem megfelelés 
jelölése), alkalmazott magassági 
vonatkoztatási rendszer jellemzői  
(geoid modell és paraméterei, 
adatminőségi követelményeknek való 
nem megfelelés jelölése)

nem

4. GEN 2.4 Helységnév azonosítók nem

5. GEN 2.5 Rádiónavigációs berendezések listája nem

6. GEN 3.3
Repülőtéri repüléstájékoztató 
szolgálatok megnevezése és 
illetékességi területe

nem

7. ENR 1.13 Jogellenes beavatkozás nem

8. ENR 4.5
Az útvonalrepülés során használt 
légiforgalmi földi fények

nem

9. AD 1.1
A repülőterek rendelkezésre állása  
és az igénybevétel feltételei

nem

10. AD 1.2
Mentő és tűzoltó szolgálatok, valamint  
a hóeltakarítási terv

nem

11. AD 1.3
A repülőterek neve és ICAO 
helységnév azonosítója, a repülőtéren 
engedélyezett forgalom típusa

nem

12. AD 1.4 Repülőterek csoportosítása nem

13. AD 1.5 A repülőterek engedélyei nem
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 3.  A léginavigációs szolgálatok által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 3.3

A légiforgalmi szolgálat címe és egyéb 
elérhetőségei, illetékességi területe,  
a nyújtott szolgálatok típusai,  
a légijármű üzembentartók  
és az ATS közötti koordinálás feltételei, 
a minimális tengerszint feletti repülési 
magasságok és az ATS egységek címei

igen
Léginavigációs szolgáltatók 
tanúsítása

3. GEN 4.2
A léginavigációs szolgáltatásokért 
fizetendő díjak

nem

4. ENR 1.1
Az útvonalrepülés általános 
követelményei

nem

5. ENR 1.2 Látvarepülési szabályok nem

6. ENR 1.3 Műszerrepülési szabályok nem

7. ENR 1.4 ATS légterek osztályozása és leírása nem

8. ENR 1.5
Várakozási, megközelítési és indulási 
eljárások

igen Eljárások jóváhagyása 

9. ENR 1.6 ATS felderítő szolgáltatások és eljárások nem

10. ENR 1.7 Magasságmérő beállítási eljárások nem

11. ENR 1.8 Regionális kiegészítő eljárások nem

12. ENR 1.9
Légiforgalmi áramlásszervezés és 
légtérgazdálkodás

nem

13. ENR 1.10 Repüléstervezés nem

14. ENR 1.11 A repülési terv közlemények címzése nem

15. ENR 2.1

Polgári légtérben a nyújtott szolgáltatás, 
hívójel, használt nyelvek,  
az igénybevétel területe és körülményei, 
üzemidő, frekvencia a használat 
céljának megjelölésével

igen
Léginavigációs szolgáltatók 
tanúsítása / Frekvenciakijelölés

16. ENR 2.2

A légtérben a nyújtott szolgáltatás, 
hívójel, használt nyelvek,  
az igénybevétel területe és körülményei, 
üzemidő, frekvencia a használat 
céljának megjelölésével

nem

17. ENR 3 ATS útvonalak és jellemzőik nem

18. ENR 4.1
Az útvonalrepülés során használt 
rádiónavigációs eszközök és jellemzőik

igen

Üzembentartási engedélyezési 
eljárás  
(a léginavigációs és a légiközlekedés 
biztonságát szolgáló egyéb földi 
berendezések engedélyezési 
eljárásáról és hatósági felügyeletéről 
szóló miniszteri rendelet szerint)
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19. ENR 4.2 Különleges navigációs rendszerek igen

Üzembentartási engedélyezési 
eljárás 
(a léginavigációs és a légiközlekedés 
biztonságát szolgáló egyéb földi 
berendezések engedélyezési 
eljárásáról és hatósági felügyeletéről 
szóló miniszteri rendelet szerint)

20. AD 2.17 Átváltási magasság nem

 4. A légiforgalmi irányító szolgálat ellátására kijelölt szervezet által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 2.7 Napkelte/napnyugta táblázatok nem

3. ENR 4.4 A fontos pontok név-kódja nem

 5.  A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezés üzembentartója

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 3.4

A távközlési és a navigációs 
berendezések biztosításáért felelős 
illetékes szolgálat címe és egyéb 
elérhetőségei, illetékességi területe,  
a szolgálatok típusai, elérhetőségének 
követelményei és feltételei

igen
Léginavigációs szolgáltatók 
tanúsítása

 6.  A repülőtér üzembentartója által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 4.1 Repülőtereken fizetendő díjak igen

A kereskedelmi repülőtér légijármű 
által történő igénybevételéért 
fizetendő díj megállapításának 
elveiről és módszereiről szóló 
miniszteri rendelet elvei szerint

3. AD 2.2
A repülőtér földrajzi és adminisztratív 
adatai 

igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

4. AD 2.3 Üzemidő igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

5. AD 2.4 Földi kiszolgálás és eszközei igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

6. AD 2.5 Az utasok kiszolgálása és létesítményei nem

7. AD 2.6 Mentő és tűzoltó szolgálatok igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

8. AD 2.7
Idényjellegű, időszakos használhatóság 
– hóeltakarítás 

igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
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9. AD 2.8
Előterek, gurulóutak  
és az ellenőrzőpontok adatai 

igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

10. AD 2.9
A felszíni mozgást támogató és 
ellenőrző rendszerek, valamint a 
jelölések 

igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

11. AD 2.10
Repülőtéri akadályok a 3-as számú  
és a 4-es számú Területen 

igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

12. AD 2.11 A biztosított meteorológiai tájékoztatás  igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

13. AD 2.12 A futópálya fizikai jellemzői igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

14. AD 2.13 Meghatározott távolságok igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

15. AD 2.14 Bevezető és futópálya fények igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

16. AD 2.15 Egyéb fények és tartalék energiaellátás igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

17. AD 2.16 Helikopter leszálló terület igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

18. AD 2.17
A repülőtéren kijelölt légtérben illetékes 
légiforgalmi szolgálat hívójele,  
a szolgáltatás nyújtás nyelve és üzemidő 

igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

19. AD 2.19
Rádiónavigációs és leszállító 
berendezések 

igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

20. AD 2.20 A repülőtérre vonatkozó helyi előírások igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

21. AD 2.21 Zajcsökkentő eljárások igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

22. AD 2.22 Repülési eljárások igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

23. AD 2.23 Kiegészítő tájékoztatások igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri 
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás

24. AD 2.24

Adatok a következő ICAO térképek 
előállításához:
Repülőtér Térkép,
Légijármű Parkolási vagy Beállítási 
Térkép,
Repülőtéri Földi Mozgások Térképe,
Repülőtéri Akadály Térkép (minden 
egyes futópályára),
Precíziós Megközelítési Domborzati 
Térkép (II-es és III-as kategóriás precíziós 
megközelítésű futópályákra),
A repülőtér közvetlen környezetében 
található madárkolóniákat és 
élőhelyeket bemutató térkép

nem
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 7.  A légiközlekedési balesetek kivizsgálását végző szervezet által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 1.1
Kijelölt hatóságok – légiközlekedési 
balesetek kivizsgálását végző szervezet 
címe és egyéb elérhetőségei

nem

 8.  Meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 3.5

A meteorológiai szolgáltatást ellátó 
szervezet címe és egyéb elérhetőségei,  
a meteorológiai megfigyelések  
és jelentések részletes leírása,  
a meteorológiai szolgáltatások típusai, 
a légijármű üzembentartóktól várt 
értesítések, a légijárművektől származó 
jelentések, VOLMET szolgáltatás, 
SIGMET és AIRMET szolgáltatás, 
egyéb automatizált meteorológiai 
szolgáltatások

igen
Léginavigációs szolgáltatók 
tanúsítása

 9.  A  meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium által 
megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 1.1
Kijelölt hatóságok – meteorológiai 
hatóság megnevezése, címe és egyéb 
elérhetőségei 

nem

3. GEN 1.6

A légiközlekedéssel és légiközlekedési 
tevékenységekkel kapcsolatos 
magyar jogszabályok, nemzetközi 
megállapodások és egyezmények 

nem

4. GEN 3.5
A meteorológiai szolgáltatást ellátó 
szervezet illetékességi területe 

nem
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 10.  A  vámügyekért felelős hatóság felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó 
tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 1.1
Kijelölt hatóságok – vámügyekért felelős 
hatóság megnevezése, címe és egyéb 
elérhetőségei 

nem

3. GEN 1.3
Utasokkal és a légijármű személyzettel 
kapcsolatos vámrendelkezések 

nem

4. GEN 1.4
Belépő, áthaladó és kilépő árura 
vonatkozó vámrendelkezések 

nem

5. GEN 1.6

A légiközlekedéssel és légiközlekedési 
tevékenységekkel kapcsolatos 
magyar jogszabályok, nemzetközi 
megállapodások és egyezmények 

nem

 11.  A  rendészetért, határrendészetért és idegenrendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium által 
megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 1.1

Kijelölt hatóságok – a beléptetésért,  
az idegenrendészetért, a rendészetért 
és a határrendészetért felelős hatóságok 
megnevezése, címei és egyéb 
elérhetőségei 

nem

3. GEN 1.3
Utasok és a légijármű személyzet 
határátlépésével kapcsolatos 
követelmények 

nem

4. GEN 1.6

A légiközlekedéssel és légiközlekedési 
tevékenységekkel kapcsolatos 
magyar jogszabályok, nemzetközi 
megállapodások és egyezmények 

nem
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 12.  Az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 1.1
Kijelölt hatóságok – közegészségügyért 
felelős hatóság megnevezése, címe és 
egyéb elérhetőségei 

nem

3. GEN 1.2
A belépő légijárművekkel kapcsolatos 
közegészségügyi intézkedések 

nem

4. GEN 1.3
Utasokkal és a légijármű személyzettel 
kapcsolatos közegészségügyi 
követelmények

nem

5. GEN 1.4
Belépő, áthaladó és kilépő árura 
vonatkozó közegészségügyi 
követelmények

nem

6. GEN 1.6

A légiközlekedéssel és légiközlekedési 
tevékenységekkel kapcsolatos 
magyar jogszabályok, nemzetközi 
megállapodások és egyezmények

nem

 13.  Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 1.1

Kijelölt hatóságok – növény- és 
állategészségügyi követelményekért 
felelős hatóság megnevezése, címe és 
egyéb elérhetőségei

nem

3. GEN 1.4
Belépő, áthaladó és kilépő árura 
vonatkozó növény- és állategészségügyi 
követelmények

nem

4. GEN 1.6

A légiközlekedéssel és légiközlekedési 
tevékenységekkel kapcsolatos 
magyar jogszabályok, nemzetközi 
megállapodások és egyezmények

nem

 14.  A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 1.6

A légiközlekedéssel és légiközlekedési 
tevékenységekkel kapcsolatos 
magyar jogszabályok, nemzetközi 
megállapodások és egyezmények

nem
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 15.  A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 1.6

A légiközlekedéssel és légiközlekedési 
tevékenységekkel kapcsolatos 
magyar jogszabályok, nemzetközi 
megállapodások és egyezmények

nem

3. GEN 3.6

A kutatás és mentés biztosításáért felelős 
szolgálat megnevezése, címe és egyéb 
elérhetőségei, illetékességi területe, 
nyújtott szolgáltatások típusai, SAR 
megállapodások és egyezmények,  
a rendelkezésre állás feltételei, kutatással 
és mentéssel kapcsolatos eljárások

nem

4. ENR 1.12 Polgári légijárművek elfogása nem

5. ENR 2.1

Katonai légtérben a nyújtott szolgáltatás, 
hívójel, használt nyelvek, az igénybevétel 
területe és körülményei, üzemidő, 
frekvencia a használat céljának 
megjelölésével

nem

 16.  A természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. ENR 5.6
Madarak vonulásával összefüggő 
mozgások leírása, madárvonulások 
jellemző útvonalai, állandó pihenőhelyek

nem

 17.  Frekvenciaszabályozásért felelős szervezet által megadandó tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 1.6

A légiközlekedéssel és légiközlekedési 
tevékenységekkel kapcsolatos 
magyar jogszabályok, nemzetközi 
megállapodások és egyezmények 

nem

3. ENR 4.3
A globális műholdas navigációs rendszer 
(GNSS) és jellemzői 

nem
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 18.  A  közzéteendő tájékoztatással vagy adattal kapcsolatos tevékenységet ellátó szervezet által megadandó 
tájékoztatások

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. AD 2.18
A légiforgalmi szolgálatok távközlési 
berendezései 

nem

3. AD 2.24

Adatok a következő ICAO térképek 
előállításához:
Körzeti Térkép – indulási és tranzit 
útvonalakhoz,
Standard Indulási Útvonalak Térképe 
– Műszeres,
Körzeti Térkép – érkezési és tranzit 
útvonalakhoz,
Standard Érkezési Útvonalak Térképe 
– Műszeres,
Radarvektorálásnál használható 
minimális tengerszint feletti magasságok 
térképe,
Műszeres Megközelítési (minden egyes 
futópályára és eljárástípusra),
Látvarepülési Megközelítési Térkép. 

nem

 19.  Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának kezelője

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. ENR 5.4 Légiközlekedési akadályok nem

3. AD 2.10
Légiközlekedési akadályok adatai, 
valamint az adatkészletre vonatkozó 
tájékoztatások a 2-es számú Területen 

nem

 20.  Az AIS által közvetlenül közzéteendő információk

A B C D

1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság 

engedélyéhez kötött változáson 

alapuló adat/tájékoztatás

A légiközlekedési hatóság engedélyéhez 

kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás 

esetén a vonatkozó eljárás megnevezése

2. GEN 0.1

Az AIP közzétételének eszköze, az AIP 
felépítése és a módosítások időszakai,  
az AIP-ben lévő hibák vagy hiányosságok 
észlelése esetén értesítendő szolgálat 

nem

3. GEN 0.2 Az AIP módosítások rögzítése nem

4. GEN 0.3 Az AIP kiegészítések rögzítése nem

5. GEN 0.4 Az AIP érvényes oldalainak jegyzéke nem

6. GEN 0.5
Az AIP kézzel bevezetett módosításainak 
jegyzéke 

nem

7. GEN 0.6 Az 1. rész tartalomjegyzéke nem
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8. GEN 2.2
Az AIS kiadványokban használt 
rövidítések 

nem

9. GEN 2.3 Térképeken használt jelek nem

10. GEN 2.6 Mértékegységek átszámítása nem

11. GEN 3.1

A légiforgalmi tájékoztató szolgálat 
szervezeti egységei, címe és egyéb 
elérhetőségei valamint tevékenységére 
vonatkozó dokumentumok és 
működésének folytonossága, 
légiforgalmi tájékoztató kiadványok 
típusai, jellemzői, elosztásuk és 
értékesítésük, az AIRAC rendszer leírása 
és kiadási időpontjai, a repülőtereken 
működő repülés előtti tájékoztató 
szolgálatok 

nem

12. GEN 3.2

A légiforgalmi térképek kiadásáért felelős 
szolgálat címe és egyéb elérhetőségei,  
a térképek karbantartása, elosztása, 
listája és az AIP-ben nem szereplő 
navigációs térképek javítása 

nem

13. ENR 0.6 A 2. rész tartalomjegyzéke nem

14. ENR 5.1 Tiltott, korlátozott és veszélyes légterek nem

15. ENR 5.2 Katonai gyakorló és kiképző légterek nem

16. ENR 5.3
Egyéb veszélyes tevékenységek és egyéb 
lehetséges veszélyek 

nem

17. ENR 5.4
Légiközlekedési akadály adatok 
elektronikus formában való 
hozzáférhetőségének jelzése 

nem

18. ENR 5.5 Légi sport- és szabadidős tevékenységek nem

19. ENR 5.6
Érzékeny élővilággal rendelkező 
területeken kijelölt légterek azonosítója, 
magassági és vízszintes határai 

nem

20. ENR 6.

Útvonal térképek, Tiltott, korlátozott 
és veszélyes légterek térképe, Katonai 
gyakorló és kiképző légterek térképe, 
Madárvonulási útvonalak térképe, 
Madarak gyülekezőhelyeinek térképe 

nem

21. AD 0.6 A 3. rész tartalomjegyzéke nem

22. AD 1.3
Az AIP 3. része vonatkozó szakaszának 
hivatkozása 

nem

23. AD 2.24
A repülőtérrel kapcsolatos navigációs 
térképek 

nem

“
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A Kormány 29/2019. (III. 1.) Korm. rendelete
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló  
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerinti módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 29/2019. (III. 1.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 
a következő 195. és 196. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.) (Közigazgatási hatósági eljárás) (Szakkérdés)
(Bevonás és közreműködés 

feltétele)
Elsőfokon eljáró szakhatóság

(Másodfokon eljáró 

szakhatóság)

(Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

„

195.
A repülőtéri akadálykorlátozási 
felületek kijelölésével 
kapcsolatos eljárás.

Annak kérdésében, hogy a tervezett 
tevékenység az állami célú légiközlekedés 
biztonságát, így különösen a honvédelemért 
felelős miniszter által létrehozott légi 
kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó 
feladatok ellátását, Magyarország légterének 
védelmét ellátó szolgálatok tevékenységét 
vagy a Magyar Honvédség, illetve 
a szövetséges fegyveres erők feladatainak 
ellátását akadályozza-e.

Minden esetben Katonai légügyi hatóság – –

196.
A repülőtéri akadálykorlátozási 
felületek kijelölésével 
kapcsolatos eljárás.

Annak kérdésében, hogy a repülőtér 
megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség 
működtetéséhez, nemzetközi repülőtér 
esetében a határellenőrzéshez szükséges 
feltételeknek, továbbá teljesülnek-e 
a repülőtérre vonatkozó biztonsági 
alapkövetelmények.

Minden esetben

A repülőtér fekvése 
szerinti illetékes 
rendőr-főkapitányság;
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság

Országos 
Rendőr-főkapitányság

–

”
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A Kormány 30/2019. (III. 1.) Korm. rendelete
a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 73.  § (3)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 9. § (2) bekezdésében az „a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján 

aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007.  évi XLVI.  törvény (a  továbbiakban: 2007.  évi 
XLVI. törvény) által közzétett 15. függelékben” szövegrész helyébe az „a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és 
a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben” szöveg,

b) 17.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „a 2007.  évi XLVI.  törvény” szövegrész helyébe az „a nemzetközi polgári 
repülésről Chicagóban, az  1944.  évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről 
szóló 2007. évi XLVI. törvény” szöveg

lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 31/2019. (III. 1.) Korm. rendelete
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. § (3) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,
az 1. § (9) bekezdése tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. és 3. § tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) A 3. alcímben meghatározott kormányzati informatikai beszerzéssel kapcsolatos eljárást – e §-ban foglalt 
eltérésekkel – a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a  cégnyilvánosságról, 
a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006.  évi V.  törvény 46.  § (7)  bekezdése szerinti bejegyzését 
követő naptól (a továbbiakban: kezdő nap) kell alkalmazni.
(2) A  kezdő  napot megelőzően az  érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött, valamint 
a  kezdő  napon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások vagy 
más keret jellegű szerződések, valamint az  azok alapján megkötött, valamint a  kezdő  napon folyamatban lévő 
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött visszterhes szerződések hatályát e rendelet nem érinti.
(3) Az érintett szervezet a kezdő naptól számított 60 napon belül köteles a Portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves 
informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét a Portálra feltölteni.
(4) Az  érintett szervezet az  informatikai beszerzési igényét, a  rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó 
igényét, valamint az  üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét 
a kezdő naptól számított 120. nap elteltét követően tölti fel a Portálra.
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(5) A kezdő naptól számított 120. napig az érintett szervezet saját hatáskörben kizárólag a  rendkívüli informatikai 
beszerzésre vonatkozó igénye, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre 
vonatkozó igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.
(6) Az  (5)  bekezdéstől eltérő beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást a  kezdő  naptól számított 
120. nap lejártáig az érintett szervezet saját hatáskörben csak a Kormány egyedi döntése alapján indíthat.
(7) Az  (5) és (6)  bekezdésben foglalt esetben az  érintett szervezet az  informatikai beszerzési igényt, annak 
indokolását, a  (6)  bekezdésben foglalt esetben a  Kormány egyedi döntését, a  beszerzés eredményéről szóló 
döntés, valamint – ha a  beszerzést követően a  szerződés megkötésre került – a  szerződés másolatát a  Portálra 
a  szerződéskötést, ennek hiányában az  eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a  szerződés megkötésének 
megtagadásáról hozott döntést követő tíz munkanapon belül, de legkorábban a kezdő naptól számított 60. naptól 
feltölti.
(8) Semmis az a beszerzési igény kielégítését szolgáló szerződés, amely az (5) vagy (6) bekezdésbe ütközik.
(9) A  Digitális Kormányzati Ügynökség létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló 
közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő a kezdő naptól számított 120. napig minden beszerzés esetében 
jogosult a  Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és 
megindítására.”

2. §  A Korm. rendelet
a) 4.  § (3)  bekezdés nyitó mondatában az „a Kormány részére” szövegrész helyébe a „stratégiai tudományos 

tevékenységként végzi a Kormány részére a következő feladatokat:” szöveg,
b) 4.  § (5)  bekezdésében a  „meghatározott feladatokat” szövegrész helyében a  „meghatározott stratégiai 

tudományos feladatokat” szöveg
lép.

3. §  A Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Az NHIT a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos stratégiai tudományos feladatkörében minden 
évben megvizsgálja a  Digitális Kormányzati Ügynökség által a  miniszternek beterjesztett éves informatikai 
beszerzési terveket, valamint informatikai fejlesztési terveket.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelete
a Miniszterelnökség és a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével 
összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet X. pontjában foglalt táblázat 10. sora.

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

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

1. melléklet az 1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelethez

 1. A Rendelet 1. melléklet X. pontjában foglalt táblázat 1. sorának helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C)

(Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve) (Cégjegyzékszám)
(Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

1.
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140096 2022. december 31.

2. melléklet az 1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelethez

 1. A Rendelet 2. melléklete a következő XV. pont szerinti táblázattal egészül ki:

„XV. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Sportközpontok

  A  B  C

 
 Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve  Cégjegyzékszám

 Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

 1.
Sportesemények Szervezéséért, Lebonyolításáért 
és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

 01-09-335203  2022. december 31.

”
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Az emberi erőforrások minisztere 5/2019. (III. 1.) EMMI rendelete
a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló  
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM 
rendelet (a továbbiakban: 2/2008. EüM rendelet) 4. §-a a következő 27–33. ponttal egészül ki:
(Gyógyszertárban – a 3. §-ban foglaltakon túl – a következő termékek is forgalmazhatóak:)
„27. a  csecsemők és kisgyermekek számára készült, a  speciális gyógyászati célra szánt, valamint a  testtömeg-
szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, 
a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2013. június 12-i 609/2013/EU rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) 2. cikk (2) bekezdés c) és 
d) pontja szerinti anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek,
28. az  EU rendelet 2.  cikk (2)  bekezdés g)  pontja szerinti speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek és – az   
EU rendelet 21. cikkére figyelemmel – a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek,
29. az EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés e) pontja szerinti feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek,
30. az EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés f ) pontja szerinti bébiételek,
31. az EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés h) pontja szerinti testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet 
helyettesítő élelmiszerek,
32. olyan előrecsomagolt élelmiszerek, melyek csomagolásán a  fogyasztóknak az  élelmiszerek gluténmentessége 
vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelményekről szóló, 
2014. július 30-i, 828/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének A.  pontjában szereplő, következő 
megengedett kijelentések szerepelnek:
a) gluténmentes vagy
b) nagyon alacsony gluténtartalmú,
33. olyan előrecsomagolt élelmiszerek, melyek csomagolásán az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre 
és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i, 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti, következő megengedett kijelentések szerepelnek:
a) alacsony cukortartalmú,
b) cukormentes,
c) hozzáadott cukrot nem tartalmaz,
d) csökkentett cukortartalmú vagy
e) csökkentett szénhidráttartalmú.”

2. §  A 2/2008. EüM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról 

szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  §-ának (5)  bekezdése alapján bejelentett, 
illetve 4.  §-ában” szövegrész helyébe az „az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének 
és felhasználásának engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdése alapján 
bejelentett, illetve 6. §-ában” szöveg,

b) 5.  § (1)  bekezdésében az „az R.-ben” szövegrész helyébe az „az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek 
rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendeletben” szöveg

lép.
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3. §  Hatályát veszti a 2/2008. EüM rendelet
a) 4. § 14. és 24. pontja,
b) 9. §-a.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 94/2019. (III. 1.) KE határozata
a Magyar Nemzeti Bank elnökének ismételt kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és 41. cikk (3) bekezdése, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
2013. évi CXXXIX. törvény 10. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Matolcsy Györgyöt 2019. március 4-ei 
hatállyal hat évig terjedő időtartamra a Magyar Nemzeti Bank elnökévé ismételten kinevezem.

Budapest, 2019. február 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. február 27.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01287-3/2019.

A Kormány 1079/2019. (III. 1.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról

A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelete alapján, életmentés 
közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a  belügyminiszter mint a  helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter javaslatára –

Szunyogh Károlyné keszthelyi lakosnak

„Életmentő Emlékérmet” adományoz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1080/2019. (III. 1.) Korm. határozata
Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos 
feladatokról

A Kormány – a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 51. § (3) és (6) bekezdésében foglaltak alapján –
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisa polgári célú részadatbázisainak 

(a továbbiakban: részadatbázis) létrehozására a 2019. évben kerüljön sor;
 2. a részadatbázisok aktualizálásával kapcsolatos feladatok végrehajtására 2021-ben 75 900  000 forint, 2022-ben 

101 000 000 forint forrást biztosít az 1. mellékletben meghatározott ütemezésben és bontásban;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak 

a  részadatbázis aktualizálásához a  2.  pont szerint meghatározott forrás biztosításáról a  központi költségvetés 
Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021. és 2022. évi központi költségvetés tervezése során
 4. az 1. és 2. pont végrehajtása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 

33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 
20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 52. Légiközlekedési terep és 
akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. március 15.

 5. egyetért azzal, hogy a  részadatbázis háromévente végrehajtandó aktualizálásához szükséges forrásokról 
a 2023. évtől kezdve a mindenkori éves központi költségvetésről szóló törvény rendelkezzen;

 6. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  részadatbázis létrehozása, illetve aktualizálása 
érdekében kössön támogatási szerződést a  HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 51.  § (6)  bekezdésében meghatározott 

adatbázis-kezelő kijelöléséről szóló Korm. rendelet hatálybalépését követően azonnal
 7. a 6.  pont végrehajtása érdekében felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  2019.  év 

vonatkozásában gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 
20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 52. Légiközlekedési terep 
és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása jogcímcsoport javára a  részadatbázis létrehozása 
céljából 406 900 000 forint biztosításáról, amely nem tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi 
CXVI. törvény 7. §-ában meghatározott mértékű pénzügyi tranzakciós illetéket és egyéb kincstári díjakat;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 4. pont végrehajtását követően azonnal

 8. a 6. pont végrehajtása érdekében az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, 
hogy a részadatbázis aktualizálása céljából az innovációért és technológiáért felelős miniszter a központi költségvetés 
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és 
aktualizálása jogcímcsoport terhére 2021-ben legfeljebb 75 900  000 forint, 2022-ben legfeljebb 101  000  000 forint 
kötelezettséget vállaljon, amely kötelezettség nem tartalmazza a  pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012.  évi 
CXVI. törvény 7. §-ában meghatározott mértékű pénzügyi tranzakciós illetéket és egyéb kincstári díjakat;

 9. egyetért azzal, hogy Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisa polgári célú részadatbázisának 
további aktualizálása
a) Békéscsaba Repülőtér, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Győr–Pér Repülőtér és Pécs–Pogány 

Repülőtér vonatkozásában 2021-től számítva,
b) Magyarország teljes területe (Terület 1), Debrecen Nemzetközi Repülőtér és Sármellék Nemzetközi Repülőtér 

vonatkozásában 2022-től számítva
háromévente kerüljön végrehajtásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1080/2019. (III. 1.) Korm. határozathoz

A légiközlekedési terep és akadály adatbázis egyes részadatbázisai aktualizálásának ütemezése 
és teljes forrásigénye a pénzügyi tranzakciós illetékek és a kapcsolódó kincstári díjak nélkül

A B C

1. Részadatbázis 2021. év 2022. év

2. Magyarország teljes területe (Terület 1) – 76 900 000 forint

3. Békéscsaba Repülőtér (Terület 2) 11 900 000 forint –

4. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (Terület 2) 40 900 000 forint –

5. Debrecen Nemzetközi Repülőtér (Terület 2) – 14 200 000 forint

6. Győr–Pér Repülőtér (Terület 2) 11 200 000 forint –

7. Pécs–Pogány Repülőtér (Terület 2) 11 900 000 forint –

8. Sármellék Nemzetközi Repülőtér (Terület 2) –  9 900 000 forint



836 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 33. szám 

A Kormány 1081/2019. (III. 1.) Korm. határozata
a KEHOP-2.1.2 és a KEHOP-2.1.3 azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló egyes projektek 
támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért

aa) a  KEHOP-2.1.2-15-2017-00013 azonosító számú, „Körösnagyharsány település ivóvízminőség-javító 
programja” című,

ab) a  KEHOP-2.1.3-15-2017-00053 azonosító számú, „Kaposfő település ivóvízminőség-javító program” 
című és

ac) a KEHOP-2.1.3-15-2017-00067 azonosító számú, „Harc község ivóvízminőség-javítása” című 
 projektek támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
b) egyetért a  KEHOP-2.1.3-15-2017-00050 azonosító számú, „Újireg település ivóvízminőség-javító program” 

című projekt támogatásának növelésével az 1.  mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerint, és az  európai 
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése 
és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért az a) és b) alpont szerinti projektek
ca) többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritása 

rendelkezésre álló kerete, valamint
cb) 1.  mellékletben foglalt táblázat F:2–F:5 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország 

központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami 
költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat

 terhére történő finanszírozásával,
d) egyetért az a) és b) alpont szerinti projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. április 15.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:134 mezőjében a „0,33” szövegrész helyébe a „0,43” szöveg,
b) E:134 mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,07” szöveg,
c) D:179 mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,22” szöveg,
d) E:179 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg,
e) D:194 mezőjében a „0,13” szövegrész helyébe a „0,16” szöveg,
f ) E:194 mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,03” szöveg,
g) D:208 mezőjében a „0,15” szövegrész helyébe a „0,18” szöveg
lép.

 4. Hatályát veszti a  KEHOP-2.1.1, a  KEHOP-2.1.3 és a  KEHOP-2.2.2 azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló 
egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1612/2018. 
(XI. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1081/2019. (III. 1.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt önerő 

összege

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.1.2- 

15-2017-00013

Körösnagyharsány 
település 

ivóvízminőség-javító 
programja

Körösnagyharsány Községi Önkormányzat 
az Európai Unió vagy más  

nemzetközi szervezet felé vállalt 
kötelezettséggel összefüggő,  

a 2007–2013 programozási időszakban 
a Kormány által a nemzeti fejlesztési 

miniszter hatáskörébe utalt beruházások, 
valamint a 2014–2020 programozási 
időszakban a szennyvízelvezetési és 
-tisztítási, a hulladékgazdálkodási és 
az ivóvízminőség-javító beruházások 

megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban:  

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] szerint

330 000 000 95 411 344 63 811 706 425 411 344

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.

3.
KEHOP-2.1.3- 

15-2017-00050

Újireg település 
ivóvízminőség-javító 

program

Újireg Község Önkormányzata  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

109 999 998 40 033 435 22 505 017 150 033 433

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.

4.
KEHOP-2.1.3- 

15-2017-00053

Kaposfő település 
ivóvízminőség-javító 

program

Kaposfő Község Önkormányzata  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

150 000 000 25 406 522 26 310 978 175 406 522

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.

5.
KEHOP-2.1.3- 

15-2017-00067
Harc Község 

ivóvízminőség-javítása
Harc Község Önkormányzata  

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
178 572 999 34 625 819 31 979 825 213 198 818

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.



838 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 33. szám 

A Kormány 1082/2019. (III. 1.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel 
kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel 
kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1374/2017. (VI. 13.) Korm. 
határozat] 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„8. felhívja
a) az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, 
hogy negyedévente tájékoztassák az  innovációért és technológiáért felelős minisztert a  nagyprojektek Európai 
Bizottság általi jóváhagyására irányuló kérelmei előkészítésének állásáról,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: minden naptári negyedév végét követő ötödik nap

b) az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az a) alpont szerinti tájékoztatások alapján nyújtson be 
jelentést a Kormány számára.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: minden naptári negyedév végét követő tizenötödik nap”

 2. Az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 3. Az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 3. és 7. pontjában

a) az  „a nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe az  „az innovációért és technológiáért felelős 
minisztert” szöveg,

b) a  „nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az  „innovációért és technológiáért felelős miniszter” 
szöveg

lép.
 4. A Kormány visszavonja az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 2. és 4–6. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1082/2019. (III. 1.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Ütemezés

2.

Részletes 

megvalósíthatósági 

tanulmány 

elkészítése

Nagyprojektként 

történő jóváhagyásra 

irányuló kérelem 

elkészítése

Kivitelező kiválasztására 

irányuló közbeszerzési 

eljárás tervezett 

megkezdése

Kivitelezés 

megkezdése

Benyújtás független 

minőségellenőrzésre

Benyújtás az Európai 

Bizottsághoz 

jóváhagyás céljából

3.
KEHOP-1.4.0-15-2016-

00011

VTT (Vásárhelyi Terv 

Továbbfejlesztése) Felső-Tisza 

árvízvédelmi rendszerének 

kiépítése Tisza–Túr tározó

Országos Vízügyi 

Főigazgatóság és a Felső-

Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság konzorciuma

– 2019. március 31. – 2019. június 30. 2019. június 30. 2019. december 31.

4.
KEHOP-1.4.0-15-2016-

00017

Tisza hullámtér: Nagyvízi meder 

vízszállító képességének javítása 

a szolnoki vasúti híd és Kisköre 

közötti szakaszon

Országos Vízügyi 

Főigazgatóság és a Közép-

Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság konzorciuma

– 2019. március 31. – – 2019. június 30. 2019. december 31.

5.
KEHOP-2.1.5-16-2017-

00001

Budapest ivóvízellátó 

hálózatának fejlesztése

Budapest Főváros 

Önkormányzata és NFP 

Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

konzorciuma

2020. március 31. 2020. szeptember 30. 2021. március 31. 2020. június 30. 2020. december 31.

6.
IKOP-2.1.0-15-2016-

00008

Szántód–Kőröshegy–

Balatonszentgyörgy vasútvonal 

korszerűsítése és kiegészítő 

munkák elvégzése

NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő zártkörűen működő 

Részvénytársaság

(a továbbiakban: NIF Zrt.)

– – – – –

Benyújtása és 

jóváhagyása 

megtörtént.

7.
IKOP-1.1.0-15-2016-

00003

M30 Miskolc–Tornyosnémeti 

közötti szakasz megvalósítása – 

1. nagyprojekt rész

NIF Zrt. – – – – – 2019. február 28.

9.
IKOP-1.1.0-15-2016-

00004

M30 Tornyosnémeti–országhatár 

megvalósítása – 2. nagyprojekt 

rész

NIF Zrt. – – – – – 2019. február 28.

10.
IKOP-1.1.0-15-2016-

00010

M35 autópálya 4. sz. főút –  

481. sz. főút közötti szakasz, 

és 481. sz. főút–Berettyóújfalu 

közötti szakasz, valamint  

a 481. sz. főút megvalósítása

NIF Zrt. – – – – –

Benyújtása és 

jóváhagyása 

megtörtént.

11.
IKOP-1.1.0-15-2016-

00018

M4 Berettyóújfalu–Nagykereki 

(országhatár) közötti szakasz 

megvalósítása

NIF Zrt. – – – – –

Benyújtása és 

jóváhagyása 

megtörtént.
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12.
IKOP-3.1.0-15-2016-

00006

Rákosrendező–Esztergom 

vasútvonal villamosítása, 

biztosítóberendezés 

korszerűsítése – 1. rész

NIF Zrt. – – – – –

Benyújtása és 

jóváhagyása 

megtörtént.

13.
IKOP-3.2.0-15-2016-

00005

Rákosrendező–Esztergom 

vasútvonal villamosítása, 

biztosítóberendezés 

korszerűsítése – 2. rész

NIF Zrt. – – – – –

Benyújtása és 

jóváhagyása 

megtörtént.

14.
IKOP-3.1.0-15-2015-

00001

M3 metró vonal infrastruktúra 

rekonstrukciója

Budapesti Közlekedési 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

– – – – –

Benyújtása és 

jóváhagyása 

megtörtént.

15.
IKOP-2.1.0-15-2017-

00036

Püspökladány–Debrecen 

vasútvonal korszerűsítése, 

Debrecen állomás részleges 

átépítése és Szajol–Debrecen 

vasútvonalon ETCS2 

vonatbefolyásoló rendszer 

kiépítése

NIF Zrt.

Az Ebes–

Debrecen 

szakaszra 

és az ETCS2 

rendszerre 

vonatkozóan:

2018.  

szeptember 30.

–

Az Ebes–Debrecen 

vonalszakasz 

kivitelezése 

megkezdődött,

a fennmaradó 

kivitelezési eljárások 

a projektet érintő 

kormánydöntés 

meghozataláig nem 

indíthatóak meg.

Az Ebes–Debrecen 

vonalszakasz 

kivitelezése 

megkezdődött,

a fennmaradó 

kivitelezési 

eljárások 

a projektet érintő 

kormánydöntés 

meghozataláig 

nem indíthatóak 

meg.

–

A Püspökladány–

Ebes szakaszra 

vonatkozóan: 

benyújtása és 

jóváhagyása 

megtörtént,

az Ebes–Debrecen 

szakaszra és 

az ETCS2 rendszerre 

vonatkozóan:

2019. június 30.

16.
IKOP-2.1.0-15-2017-

00039

MÁV nagykapacitású 

motorvonatok beszerzése

MÁV-START Vasúti 

Személyszállító Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

– – – – –

Benyújtása és 

jóváhagyása 

megtörtént

17.
IKOP-1.1.0-15-2016-

00025

M2 gyorsforgalmi út 

megvalósítása Budapest–Vác
NIF Zrt. – 2019. február 28. – – – 2019. február 28.

18.
IKOP-1.1.0-15-2016-

00026

M6 Bóly–Ivándárda, országhatár 

közötti szakasz megvalósítása
NIF Zrt.

2019.  

szeptember 30.

2019.  

szeptember 30.
2019. június 30. 2020. március 31. – 2019. december 31.

19.
IKOP-1.1.0-15-2017-

00029

M8 autóút Körmend–Rábafüzes 

országhatár szakasz 2×1 sávos 

előkészítése és építése

NIF Zrt. – – – – –
Benyújtása 

megtörtént.

20.
IKOP-4.1.0-15-2016-

00003

83. sz. főút fejlesztése Pápa–Győr, 

M1 autópálya között
NIF Zrt.

2019. 

szeptember 30. 

2019.  

szeptember 30. 
2019. március 31.

2019.  

szeptember 30.
–

2019.  

szeptember 30.

21.
IKOP-1.1.0-15-2017-

00030

M0 autóút Déli szektor 

fejlesztése, rekonstrukciója  

(I. ütem) (Deák Ferenc mederhíd 

felszerkezet cseréje nélkül)

NIF Zrt. – – – – – 2019. január 31.
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22.
IKOP-4.1.0-15-2016-

00005

M25 Eger gyorsforgalmi úti 

bekötése (M3–Eger szakasz 

megvalósítása)

NIF Zrt. – – – – – 2019. június 30.

23.
IKOP-2.1.0-15-2016-

00009
GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme NIF Zrt. – – – – – 2019. április 30.

24.
IKOP-2.1.0-15-2018-

00050
GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme NIF Zrt. – – – 2019. március 31. – 2019. április 30.

25.
IKOP-3.1.0-15-2018-

00017
GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme NIF Zrt. – – – 2019. március 31. – 2019. április 30.

26.
IKOP-3.2.0-15-2018-

00032
GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme NIF Zrt. – – – 2019. március 31. – 2019. április 30.

27.
IKOP-2.1.0-15-2018-

00051

MÁV-START ZRT gördülőállomány 

fejlesztése további 8 db 

nagykapacitású elővárosi 

motorvonat beszerzésével

MÁV-START Vasúti 

Személyszállító Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

2019. május 31. 2019. május 31. – 2019. január 31. – 2019. augusztus 31.

”
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A Kormány 1083/2019. (III. 1.) Korm. határozata
a 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló  
1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
– az Interreg V-A programok kerete terhére történő európai uniós források további igénybevétele céljából –)
„b) felhívja a  pénzügyminisztert, valamint az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy 
gondoskodjanak az  indikatív listán szereplő projektek előkészítése és a 2. melléklet szerinti projektek előkészítése 
és megvalósítása során felmerült költségnövekmények miatt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársaságnál (a  továbbiakban: NIF Zrt.) jelentkező többlet-önerőigény és nem elszámolható költségek, 
valamint a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak összegének biztosítása érdekében
ba) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2018. évi 
L.  törvény) 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 34. Határ menti közúti fejlesztések előkészítése jogcímcsoporton 
már rendelkezésre álló forráson felül ugyanezen jogcímcsoporton további 633 600 000 forint forrástöbblet, 
valamint a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak összegének biztosítására a 2018. évi L. törvény 
1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Igazgatása címen 2 217 600 forint forrástöbblet és
bb) a 2020. évi központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében 1 698 179 800 forint 
forrás
biztosításáról,

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a ba) alpont tekintetében 2019. évben a felmerülés ütemében 
a bb) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során”

 2. Az 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„9. az Interreg V-A programok kerete terhére történő európai uniós források további igénybevétele céljából 
az  indikatív listán szereplő projektek előkészítése, valamint a  2.  mellékletben szereplő projektek előkészítése és 
megvalósítása során felmerült költségnövekmények miatt a  NIF Zrt.-nél jelentkező többlet-önerőigény és nem 
elszámolható költségek biztosítása érdekében
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter az  e  határozatban foglaltak végrehajtása 
érdekében, a 2018–2020. évekre vonatkozóan a  már vállalt kötelezettségeket is figyelembe véve, – a  kapcsolódó 
pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegével csökkentett mértékig – összesen legfeljebb 
4 246 036 273 forint összegben kötelezettséget vállaljon az alábbi éves bontásban:
aa) a 2019. évi kifizetés felső korlátja: 1 557 300 000 forint,
ab) a 2020. évi kifizetés felső korlátja: 1 692 236 273 forint,
b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  2019. és 2020. évi kötelezettségvállalások 
a) alpont szerinti korlátainak figyelembevételével a már megkötött támogatási szerződést módosítsa,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal”

 3. Az 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„10. az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 95.  § (5)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy a  2014–2020. évek közötti 
határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1083/2019. (III. 1.) Korm. határozattal módosított, a  2.  mellékletben foglalt táblázat 2., 4. és 6. sora szerinti 
projektek költségvetési támogatásnövelése és azok végrehajtása során a  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95.  §  
(2)–(4) bekezdéseiben foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.”
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 4. Az 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 5. Az 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a) 3. pontjában a „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az „innovációért és technológiáért felelős” szöveg,
b) 6.  pont nyitó szövegrészében az  „a nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az  „az innovációért és 

technológiáért felelős” szöveg,
c) 6. pont a) alpontjában a „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az „innovációért és technológiáért felelős” 

szöveg,
d) 6. pont b) alpontjában a „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az „innovációért és technológiáért felelős” 

szöveg,
e) 6.  pont c)  alpontjában a „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az „innovációért és technológiáért felelős” 

szöveg,
f ) 7.  pontjában az  „a nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az  „az innovációért és technológiáért felelős” 

szöveg, az „a 4. és 5.  pont szerinti” szövegrész helyébe az „az e  határozatban megjelölt” szöveg, a „nemzeti 
fejlesztési” szövegrész helyébe az „innovációért és technológiáért felelős” szöveg,

g) 8.  pontjában az  „a nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az  „az innovációért és technológiáért felelős” 
szöveg, a „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az „innovációért és technológiáért felelős” szöveg

lép.
 6. A Kormány visszavonja az 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a) 4. pontját és
b) 5. pont a) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1083/2019. (III. 1.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Határszakasz Közúti kapcsolat megnevezése

Beruházás indikatív 

összköltsége   

(bruttó, millió Ft)

Interreg V-A programok 

keretében biztosított 

indikatív forrás   

(nemzeti 

társfinanszírozással 

együtt)   

(bruttó, millió Ft)

Szükséges hazai 

költségvetési forrás 

2018–2020   

(önerő és el nem 

számolható költségek)   

(bruttó, millió Ft)

2. magyar–osztrák
Kőszeg–Rattersdorf 
(Rőtfalva)

2120 753 1367

3. magyar–osztrák
Zsira–Lutzmannsburg 
(Locsmánd)

239 184 55

4. magyar–osztrák

Fertőrákos–
Sopronpuszta– 
Sankt Margarethen 
im Burgenland 
(Szentmargitbánya)

1070 652 418

5. magyar–osztrák
Várbalog–
Albertkázmérpuszta– 
Halbturn (Féltorony)

1206 987 219

6. magyar–osztrák
Rajka–Deutsch 
Jahrndorf (Németjárfalu)

906 523 383

7. magyar–szerb Kübekháza–Rabe (Rábé) 1939 1463 476

8. magyar–szerb
Baja–Hercegszántó– 
Sombor (Zombor)

254 154 100
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9. magyar–szlovén
Lendvadedes–
Dedeskecskés–Dolga 
Vas (Lendvahosszúfalu)

560 346 214

10. magyar–szlovén
Orfalu–Budinci 
(Büdfalva)

425 336 89

”

A miniszterelnök 21/2019. (III. 1.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési 
egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális 
együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere, a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

a  Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény, továbbá a  Magyarország 
Kormánya és a  Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény 
(a  továbbiakban: Egyezmények) bemutatott szövegének – a  jóváhagyás fenntartásával történő – végleges 
megállapítására;

 2. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmények szövegének végleges megállapításához 
szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;

 3. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Egyezmények kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét 
az Egyezmények végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 22/2019. (III. 1.) ME határozata
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 2. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben 
eljárva

Vágujhelyi Ferencet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökévé,

Fauszt Zoltánt,
dr. Felső Gábort,
dr. Pap Sándort és
dr. Risztics Péter Károlyt

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjává

– 2019. március 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök



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


	A Kormány 27/2019. (III. 1.) Korm. rendelete
	a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

	A Kormány 28/2019. (III. 1.) Korm. rendelete
	a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 29/2019. (III. 1.) Korm. rendelete
	az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 30/2019. (III. 1.) Korm. rendelete
	a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 31/2019. (III. 1.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet mód

	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelete
	a Miniszterelnökség és a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló sz

	Az emberi erőforrások minisztere 5/2019. (III. 1.) EMMI rendelete
	a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 94/2019. (III. 1.) KE határozata
	a magyar nemzeti bank elnökének ismételt kinevezéséről

	A Kormány 1079/2019. (III. 1.) Korm. határozata
	„Életmentő Emlékérem” adományozásáról

	A Kormány 1080/2019. (III. 1.) Korm. határozata
	Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1081/2019. (III. 1.) Korm. határozata
	a KEHOP-2.1.2 és a KEHOP-2.1.3 azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Ko

	A Kormány 1082/2019. (III. 1.) Korm. határozata
	a 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1083/2019. (III. 1.) Korm. határozata
	a 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 
1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A miniszterelnök 21/2019. (III. 1.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapításár

	A miniszterelnök 22/2019. (III. 1.) ME határozata
	a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről
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