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III. Kormányrendeletek

A Kormány 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelete
a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában,
a 2. alcím és az  1., 2. és 3.  melléklet tekintetében az  Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.  évi XXVI.  törvény 
31. § a) pontjában,
a 3. alcím és a  4.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 
62.  §  (1)  bekezdés 22. és 23.  pontjában és a  településkép védelméről szóló 2016.  évi LXXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló  
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 9. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze)
„c) a  több települést magában foglaló világörökségi tájegységi területen az  új épület építéséhez vagy a  meglévő 
épület bővítéséhez, valamint a    meglévő építmény közterületről látható homlokzatának felújításához vagy 
közterületről látható homlokzata legalább 20%-át érintő átalakításához szükséges építészeti-műszaki dokumentációt.”

2. §  Az R1. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § E  rendeletnek a  településtervezéssel összefüggésben az  örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését 
szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.3.) 
megállapított 9. § (4) bekezdés c) pontját a Mód. Kr.3. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és 
a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése 
során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a  településrendezési tervek készítése során 
az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervek köréről és az  eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R2. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 
1–3. mellékletét a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő településrendezési eszköz készítése és módosítása 
során történő előzetes adatszolgáltatásnál is alkalmazni kell.”
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3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A.  § (1) Ha a  polgármester a  fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala által megállapított követelményekkel nem ért egyet, vagy álláspontja szerint az  nincs 
összhangban az  előzetes adatszolgáltatás tartalmával, akkor a  véleménynek a  települési önkormányzattal 
történő közlését követő 15 napon belül a  polgármester szakmai egyeztetést kezdeményezhet. Az  egyeztetés 
eredménytelensége esetén a  polgármester az  egyeztetést követő 8 napon belül a  kulturális örökség védelméért 
felelős miniszternél a járási (fővárosi kerületi) hivatal véleményének felülvizsgálatát kezdeményezheti.
(2) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter a beérkezett felülvizsgálati kérelem alapján
a) 21 napon belül megküldi a polgármesternek a  járási hivatal véleményét helybenhagyó vagy azt megváltoztató 
véleményét, vagy
b) 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelyre a hely és az időpont megjelölésével – a tárgyalás előtt 
legalább 8 nappal – elektronikus úton meghívja a polgármestert és a járási hivatalt.
(3) A  (2)  bekezdés b)  pontja esetén a  kulturális örökség védelméért felelős miniszter a  helybenhagyó vagy 
megváltoztató véleményét az egyeztető tárgyalást követő 8 napon belül küldi meg a polgármesternek.
(4) A  záró szakmai vélemény kialakítása és a  településrendezési eszköz elfogadása során a  kulturális örökség 
védelméért felelős miniszter véleményét kell figyelembe venni.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat a településrendezési eszköz egyszerűsített eljárásban, tárgyalásos eljárásban 
vagy állami főépítészi eljárásban történő készítése és módosítása során, valamint a  településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti véleményezése során megfelelően 
alkalmazni kell.”

6. §  Az R3. a következő 46/H. §-sal egészül ki:
„46/H.  § E  rendeletnek a  településtervezéssel összefüggésben az  örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését 
szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.8.) 
megállapított 38/A.  §-át, 43/A.  § (6)  bekezdés b) és c)  pontját és 9.  mellékletét a  Mód. Kr.8. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, 
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása, illetve az  ezekhez kapcsolódó 
adatszolgáltatás során is alkalmazni kell.”

7. §  Az R3. 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontjában az „a világörökségi egyeztetési szakterület tekintetében a kulturális 
örökség védelméért felelős miniszternek, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében a  fővárosi 
és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szövegrész 
helyébe az  „a  világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg lép.

8. §  Az R3. 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

9. §  A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 
10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nyilvántartást vezető hatóság és – kormányrendeletben meghatározott esetekben – a  járási hivatal 
a nyilvántartásban szereplő adatokról kérelemre adatot szolgáltat.”

10. §  Az R4. 119. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  rendeletnek a  településtervezéssel összefüggésben az  örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését 
szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód.  Kr.2.) 
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megállapított 10. § (1) és (7) bekezdését, valamint 87. § (3) bekezdését a Mód. Kr.2. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő településfejlesztési koncepcióhoz, integrált településfejlesztési stratégiához és településrendezési eszközhöz 
kapcsolódó adatszolgáltatás és véleményezés, valamint települési arculati kézikönyvhöz és településképi 
rendelethez kapcsolódó adatszolgáltatás során is alkalmazni kell.”

11. §  Az R4.
a) 10. § (7) bekezdésében az „és a műemléki értékek védelmével” szövegrész helyébe az „ , a műemléki értékek, 

a világörökségi és világörökségi várományos területek védelmével” szöveg,
b) 87. § (3) bekezdésében a „kikéri” szövegrész helyébe a „kikérheti” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezés

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 1. melléklet 6. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1. Térségi övezetek

A kiemelt térségi és a megyei 

területrendezési terv készítése 

vagy módosítása során előzetes 

adatszolgáltatásra kötelezett 

államigazgatási szervek

A megyei területrendezési terv hatálya 

alá tartozó település településrendezési 

eszközének készítése vagy módosítása 

során előzetes adatszolgáltatásra 

kötelezett államigazgatási szervek)

„

6.
e) világörökségi 
és világörökségi 
várományos terület

kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi hatáskörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatala

”

2. melléklet a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 2. melléklet 6. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C

1. Térségi övezetek

A Balaton-törvény hatálya alá tartozó 

település településrendezési eszközének 

készítése vagy módosítása során 

előzetes adatszolgáltatásra kötelezett 

államigazgatási szervek)

„

6.
e) világörökségi 
és világörökségi 
várományos terület

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi hatáskörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatala

                                  ”
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3. melléklet a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 3. melléklet 6. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C

1. Térségi övezetek

Az Agglomerációs törvény hatálya alá 

tartozó település településrendezési 

eszközének készítése vagy módosítása 

során előzetes adatszolgáltatásra 

kötelezett államigazgatási szervek)

„

6.
e) világörökségi 
és világörökségi 
várományos terület

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi hatáskörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatala

                                  ”

4. melléklet a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelethez

 1. Az R3. 9. melléklet 17. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1. Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök kézikönyv, településképi rendelet

2.

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN 

RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI 

SZERV

EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRE
TELEPÜLÉSKÉPI 

ADATSZOLGÁLTATÁS)

„

17.

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatala 

régészeti örökség, 
műemléki érték, 
világörökségi és 
világörökségi 
várományos érték 
védelme 

nyilvántartott műemléki 
érték, műemlék, 
műemléki terület, 
nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított 
régészeti lelőhely és 
régészeti védőövezet, 
világörökségi terület 
és világörökségi 
várományos terület

nyilvántartott műemléki 
érték, műemlék, 
műemléki terület, 
nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított 
régészeti lelőhely és 
régészeti védőövezet, 
világörökségi terület 
és világörökségi 
várományos terület 

”
 2. Hatályát veszti az R3. 9. melléklet 16. sora.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelete
a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság és a M A H A R T – PassNave Személyhajózási 
Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében 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) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 7. sora.

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

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

1. melléklet a 2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 12. és 13. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

„12.
Balatoni Hajózási Zártkörűen működő 
Részvénytársaság

14-10-300113 2022. december 31.

13.
M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-268781 2022. december 31.”
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Az agrárminiszter 4/2019. (III. 6.) AM rendelete
az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek 
módosításáról

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

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] 
megállapított 1. § (6) bekezdését és 4. számú mellékletét
a) a 2018. I. negyedévében indult és már lezárt kifizetési kérelmekre és
b) a 2018. IV. negyedévre benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelemre indult,
a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

 (2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6) bekezdésében a „12,6 milliárd forint” szövegrész helyébe a „14,75 milliárd 

forint” szöveg lép.

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] 
megállapított 1.  § (6)  bekezdését a  2018. évre benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelemre indult, a  4/2019. 
(III. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

 (2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1.  § (6)  bekezdésében a  „9,144 milliárd forint” szövegrész helyébe  
a „10,600 milliárd forint” szöveg lép.

3. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló  
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] 
megállapított 8. § (2) bekezdését a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

 (2) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8.  § (2)  bekezdésében a „4000 millió Ft” szövegrész helyébe a „4500 millió Ft” 
szöveg lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

4. § (1) A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A  kedvezményezett az  e  rendeletben foglalt feltételekkel a  pénzügyi intézményekkel megkötött pénzügyi 
szolgáltatási szerződéseihez (a  továbbiakban: ügylet) kapcsolódó, az  egyes nemzeti forrásból finanszírozott 
mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 
[a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] hatálybalépését követően a  kezességvállaló intézmény által vállalt 
készfizető kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a  teljes futamidőre de minimis 
támogatást vehet igénybe, amennyiben az  ügylet tárgya az  1.  mellékletben felsorolt agrártevékenységhez 
kapcsolódik, vagy a kedvezményezett vállalkozás fő tevékenységi köre az 1. mellékletben szerepel.”

 (2) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kezességi díjtámogatás mértéke évente – a  (4)–(9)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 
a kezességvállalás mértékéhez igazodóan a teljes hitelösszeg 0,4%-a.”

 (3) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  2013. június 15. napját követően, de a  4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően kötött, 
a  kezességvállalás időpontjában hatályos szabályok alapján támogatásra jogosult ügyletekhez kapcsolódó 
kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a  kedvezményezett továbbra is jogosult 
a teljes futamidőre támogatást igénybe venni.”

 (4) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet az e rendelet 2. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (5) Hatályát veszti a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a) 3. § (10) bekezdése és
b) 7. § (2) bekezdése.

5. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély 
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

5. § (1) A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az  azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű 
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) 
FM rendelet] 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A dohánytermelő az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot a 2019. évben március 18-ig teheti meg.”

 (2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a dohánytermelő a 2019. évben március 18-ig nyújthatja be.”

 (3) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § (1) E  rendeletnek az  agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, az  egyes nemzeti 
forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 14.  § (5)  bekezdését 
a 2019. január 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A  2019. február 15. és a  4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépése között benyújtott támogatási kérelmeket 
határidőben benyújtottnak kell tekinteni.”

 (4) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (5) bekezdésében a „(hektáronként 7×2 kilogrammos keresztorsó).” szövegrész 
helyébe a „(jogosultságonként 7 kilogramm természetes alapanyagú fűzőzsineg).” szöveg lép.

6. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló  
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

6. § (1) A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 8.  § (1)  bekezdésében a „7.  § (3)  bekezdés b)  pontja” szövegrész 
helyébe a „7. § (1a) bekezdés c) pont ce) alpontja, valamint a 7. § (1b) bekezdés c) pont ce) alpontja” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a 9/2016. (II. 15.) FM rendelet
a) 2a. melléklete,
b) 2b. melléklete és
c) 3. melléklete.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 35. szám 895

7. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  
39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

7. §  A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz-minőségűnek kell tekinteni, ha az  igénylő a  mezőgazdasági 
csekély összegű támogatás iránti kérelemhez csatolja
a) az  akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy az  itatásra 
használt víz a  201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a  víz nyerési módjától függően 
meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz-minőségi követelményeinek a következő paraméterek 
vonatkozásában:
aa) mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,
ab) kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, és
b) az  igénylő nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a  víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva 
ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását, vagy
c) ha a telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a vízszolgáltató írásos nyilatkozatának eredeti 
példányát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz-minőségű.”

8. Záró rendelkezés

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 4/2019. (III. 6.) AM rendelethez

 1. A  139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6.  pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

  [A B C

1. Baromfi megnevezése Időszak
Támogatási keret 

(millió Ft)]

„4.
pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba, 
pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa

I. negyedév 1302,25

II. negyedév 1776,70

III. negyedév 1753,24

IV. negyedév 1847,81”

 2. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő 
mező lép:

[Támogatási keret (millió Ft)]

(Összesen) 14 750
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2. melléklet a 4/2019. (III. 6.) AM rendelethez
„1. melléklet a 94/2013. (X. 10.) VM rendelethez

A 3. § (1) bekezdésében hivatkozott agrártevékenységek

TEÁOR ‘08 kód Szakágazat/Tevékenység

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

01.12 Rizstermesztés

01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

01.14 Cukornádtermesztés

01.15 Dohánytermesztés

01.16 Rostnövénytermesztés

01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése

01.21 Szőlőtermesztés

01.22 Trópusi gyümölcs termesztése

01.23 Citrusféle termesztése

01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése

01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

01.26 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

01.27 Italgyártási növény termesztése

01.28 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

01.29 Egyéb évelő növény termesztése

01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése

01.41 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

01.43 Ló, lóféle tenyésztése

01.44 Teve, teveféle tenyésztése

01.45 Juh, kecske tenyésztése

01.46 Sertéstenyésztés

01.47 Baromfitenyésztés

01.49 Egyéb állat tenyésztése

01.50 Vegyes gazdálkodás

01.61 Növénytermesztési szolgáltatás

01.62 Állattenyésztési szolgáltatás

01.63 Betakarítást követő szolgáltatás

01.64 Vetési célú magfeldolgozás

01.70 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.20 Fakitermelés

02.30 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

02.40 Erdészeti szolgáltatás

03.11 Tengeri halászat

03.12 Édesvízi halászat

03.21 Tengerihal-gazdálkodás

03.22 Édesvízihal-gazdálkodás

10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás

10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

10.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
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10.20 Halfeldolgozás, -tartósítás

10.31 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.41 Olaj gyártása

10.42 Margarin gyártása

10.51 Tejtermék gyártása

10.52 Jégkrém gyártása

10.61 Malomipari termék gyártása

10.62 Keményítő, keményítőtermék gyártása

10.71 Kenyér, friss pékáru gyártása

10.72 Tartósított lisztes áru gyártása

10.73 Tésztafélék gyártása

10.81 Cukorgyártás

10.82 Édesség gyártása

10.83 Tea, kávé feldolgozása

10.84 Fűszer, ételízesítő gyártása

10.85 Készétel gyártása

10.86 Homogenizált, diétás étel gyártása

10.89 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

10.91 Haszonállat-eledel gyártása

10.92 Hobbiállat-eledel gyártása

11.01 Desztillált szeszes ital gyártása

11.02 Szőlőbor termelése

11.03 Gyümölcsbor termelése

11.04 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

11.05 Sörgyártás

11.06 Malátagyártás

11.07 Üdítőital, ásványvíz gyártása

12.00 Dohánytermék gyártása

15.11 Bőr, szőrme kikészítése

16.10 Fűrészárugyártás

16.21 Falemezgyártás

16.22 Parkettagyártás

16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása

16.24 Tároló fatermék gyártása

16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

20.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

20.20 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

28.30 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

35.11 Villamosenergia-termelés

46.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

46.21 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

46.22 Dísznövény nagykereskedelme

46.23 Élőállat nagykereskedelme

46.24 Bőr nagykereskedelme

46.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
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46.32 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

46.33 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

46.34 Ital nagykereskedelme

46.35 Dohányáru nagykereskedelme

46.36 Cukor, édesség nagykereskedelme

46.37 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

46.38 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

46.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

46.61 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

46.75 Vegyi áru nagykereskedelme

47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

47.22 Hús-, húsáru kiskereskedelme

47.23 Hal kiskereskedelme

47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

47.25 Ital-kiskereskedelem

47.26 Dohányáru-kiskereskedelem

47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

75.00 Állat-egészségügyi ellátás

77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 10/2019. (III. 6.) OGY határozata
a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február – 2017. február) címmel benyújtott 
beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyűlés a  Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február – 2017. február) címmel 
benyújtott beszámolót elfogadja.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Szilágyi György s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2019. március 5-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 96/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Kovács Klaudiát 2019. április 9-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-2/2019.

A köztársasági elnök 97/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Tálné dr. Molnár Erikát 2019. augusztus 3-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-3/2019.
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A köztársasági elnök 98/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Kadocsa Géza Istvánt 2019. augusztus 25-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-4/2019.

A köztársasági elnök 99/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Nehrer Pétert 2019. augusztus 29-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-5/2019.

A köztársasági elnök 100/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Matheidesz Ilonát 2019. július 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-6/2019.
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A köztársasági elnök 101/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Benkovits Zsuzsanna Máriát 2019. július 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-7/2019.

A köztársasági elnök 102/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel Tóthné dr. Juhász Zsuzsannát 2019. augusztus 20-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-8/2019.

A köztársasági elnök 103/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Marton Erikát 
a 2019. március 1. napjától 2022. február 28. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-9/2019.
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A köztársasági elnök 104/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Mocsári Emesét 
a 2019. március 1. napjától 2022. február 28. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-10/2019.

A köztársasági elnök 105/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szilágyi Enikőt 
a 2019. március 1. napjától 2022. február 28. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-11/2019.

A köztársasági elnök 106/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Gaiderné 
dr. Hartmann Tímeát 2019. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-12/2019.
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A köztársasági elnök 107/2019. (III. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Simon Máriát 
2019. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. február 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00987-13/2019.

A Kormány 1091/2019. (III. 6.) Korm. határozata
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ képességeinek fejlesztéséhez szükséges 
költségvetési többletforrások biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó 

feladatok hatékony végrehajtása érdekében a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 10. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 
cím javára 639 900 000 forint összegű forrás biztosításáról gondoskodjon;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatok hatékony végrehajtása 

érdekében 2020. évtől gondoskodjon 282 600 000 forint forrás beépülő jelleggel történő biztosításáról a központi 
költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 10. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

 3. egyetért azzal, hogy a  terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása során 
az  e  kormányhatározat alapján biztosított forrás felhasználásakor a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni.

  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.

A miniszterelnök 23/2019. (III. 6.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és 
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a belügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a  diplomata- 

és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, a  belügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 
a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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