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II. Törvények

2019. évi II. törvény
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő 
módosításáról*

1. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a  jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan 
rendelkezést, amely
a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges,
b) normatív tartalommal nem rendelkezik,
c) felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a  jogszabállyal az  Alaptörvény alapján 
nem lehet ellentétes, vagy
d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható.”

2. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A  jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a  felhatalmazás jogosultját, tárgyát és 
kereteit.
(2) Nem lehet felhatalmazást adni
a) a  szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogintézmények, továbbá jogok és kötelezettségek alapvető 
szabályainak megállapítására,
b) a jogszabály egészének végrehajtására, valamint
c) olyan tárgykör szabályozására, amelyet a felhatalmazást adó jogszabály nem szabályoz.
(3) Kötelezettség alóli mentesülés, illetve kötelezettséggel kapcsolatos kedvezmény szabályainak megalkotására 
– a 4. §-ban foglaltak sérelme nélkül – felhatalmazás adható.
(4) A Kormány tagjának rendelet kiadására adott felhatalmazásban a felhatalmazás jogosultját feladatkör szerint kell 
megjelölni. Ha a Kormány tagjának felhatalmazásban adott jogalkotási jogosultsága nem önálló, a felhatalmazásban 
az egyetértési jog jogosultját is meg kell jelölni.
(5) Ha a  felhatalmazás jogosultja a  helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a  társulási 
megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a  felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – 
az  önkormányzati rendelet megalkotására a  társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a  társulás 
székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az  önkormányzati rendelet megalkotásához 
a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.
(6) Ha a  felhatalmazás jogosultja a  helyi önkormányzat képviselő-testülete, társult képviselő-testület esetén – ha 
az  adott ügy szabályozásáról az  egyes települések képviselő-testülete a  helyi önkormányzatokról szóló törvény 
szerint nem önállóan dönt – az  önkormányzati rendelet megalkotására a  társult képviselő-testület döntésének 
megfelelően a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat jogosult.
(7) A felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra további felhatalmazást nem adhat.
(8) A  felhatalmazás jogosultja a  jogszabályt köteles megalkotni, kivéve, ha a  felhatalmazást adó jogszabályból 
kifejezetten más következik.”

3. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem lehet módosítani vagy – a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül – hatályon kívül helyezni
a) a jogszabály megjelölését,
b) – az önkormányzati rendelet kivételével – a rendelet bevezető részét,

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. március 5-i ülésnapján fogadta el.
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c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint
d) jogszabállyal – a  hiteles szöveg és a  kihirdetett szöveg közti eltérés, valamint fordítási hiba kivételével – 
a  jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a  nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és 
nyilatkozat szövegét.”

4. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a (2) bekezdés 
szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének 
időpontját úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen azzal az időponttal, amikor a kihirdetett, de még hatályba 
nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba lépett volna.”

5. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályát veszti)
„c) a 12. § (2) bekezdésében, a 12/A. § (2) bekezdésében és a 12/B. §-ban meghatározottak szerint, vagy”

6. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Hatályon kívül helyezhető
a) törvényben
aa) kormányrendelet vagy annak rendelkezése,
ab) a  Kormány tagjának rendelete vagy annak rendelkezése – a  miniszterelnök miniszterelnök-helyettest kijelölő 
rendelete kivételével – és
ac) az  önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete vagy annak rendelkezése – a  rendelet kiadásában való 
helyettesítésére jogosult helyettesét kijelölő rendelete kivételével –,
b) kormányrendeletben – a  miniszterelnök miniszterelnök-helyettest kijelölő rendelete kivételével – a  Kormány 
tagjának rendelete vagy annak rendelkezése, ha
ba) a törvényben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó rendelkezést 
nem alkottak,
bb) a  kormányrendeletben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a  tárgykör szabályozására új felhatalmazó 
rendelkezést nem alkottak, vagy
bc) a tárgykör szabályozására alkotott új felhatalmazó rendelkezés kormányrendelet kiadására ad felhatalmazást.”

7. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és a (2) bekezdést a joghatás kiváltására nem alkalmas módosító rendelkezésre és hatályon kívül helyező 
rendelkezésre is alkalmazni kell azzal az  eltéréssel, hogy a  hatályvesztés időpontjának az  azt követő napot kell 
tekinteni, amikor e rendelkezés joghatás kiváltására alkalmassága esetén végrehajtottá vált volna.”

8. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a következő 12/A. §-sal és 12/B. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a 9. § 
(2) bekezdése szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés
a) a  kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel való hatálybalépést kimondó jogszabályi rendelkezés esetén 
a változtatással érintett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének az időpontjában,
b) a  hatályba nem lépésről rendelkező jogszabályi rendelkezés esetén a  változtatással érintett jogszabály vagy 
jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezésében megállapított időpontban
végrehajtottá válik.
(2) A  jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát 
veszti.
(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdést a  joghatás kiváltására nem alkalmas, a  kihirdetett, de még hatályba nem lépett 
jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a 9. § (2) bekezdése szerinti megváltoztatását vagy hatályba 
nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezésre is alkalmazni kell azzal az  eltéréssel, hogy a  hatályvesztés 
időpontjának az  azt követő napot kell tekinteni, amikor e  rendelkezés joghatás kiváltására alkalmassága esetén 
végrehajtottá vált volna.
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12/B. § Az a jogszabály, amely a 12. § (2) és (3) bekezdése szerint, illetve a 12/A. § (2) és (3) bekezdése szerint hatályát 
vesztett rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag
a) jogszabály-megjelölést,
b) preambulumot vagy bevezető részt,
c) – más jogszabályra vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével – hatályba léptető rendelkezést,
d) törvény vagy törvényi rendelkezés sarkalatosságára utaló rendelkezést,
e) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezést, illetve
f ) normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegység-megjelölést
tartalmaz, a  12.  § (2) és (3)  bekezdése, illetve a  12/A.  § (2) és (3)  bekezdése szerint utoljára hatályát vesztett 
rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.”

9. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § (1) A  módosító jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése, 12.  § (2)  bekezdése vagy 
12/B. § szerinti hatályvesztése nem érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát.
(2) Jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése, illetve 12. § (2) bekezdése vagy 12/B. § szerinti 
hatályvesztése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés 
újbóli hatálybalépését.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés a  kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés 
tartalmának a  9.  § (2)  bekezdése szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályra 
vagy jogszabályi rendelkezésre annak végrehajtottá válását követő hatályon kívül helyezése, illetve a  12/A.  § 
(2) bekezdése vagy a 12/B. § szerinti hatályvesztése esetén megfelelően alkalmazandó.”

10. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 4. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § A jogszabály előkészítőjének feladata, hogy a  jogalkotás elmaradásának várható következményeit 
mérlegelje, és – a  jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével – akkor tegyen javaslatot a  jogszabály 
megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.”

11. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 4. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A jogszabály szakmai tartalmát, a jogszabály terjedelmét és a jogszabályi rendelkezés absztrakciójának 
mértékét a  szabályozott életviszony jellegéhez igazodóan, az  e  törvényben meghatározott keretek között, 
észszerűen kell kialakítani.
(2) A  jogszabály szakmai tartalmát a  szabályozási cél sérelme nélkül lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy 
a  jogszabály címzettjei számára egyszerűbb, gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményezzen, továbbá 
érvényesüljön a  jogi kötelezettségek és adminisztratív terhek számának csökkentése, illetve a  jogrendszer 
túlszabályozottságának mérséklése.
(3) A jogszabály szakmai tartalmát lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy ha a jogszabály
a) új adminisztratív kötelezettséget,
b) új fizetési kötelezettséget, vagy
c) egyéb módon a jogszabály címzettjeinek költségeit növelő új kötelezettséget
vezet be, valamely már fennálló ilyen kötelezettség megszüntetéséről vagy arányos enyhítéséről is rendelkezni kell.”

12. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § A jogszabály előkészítőjének feladata, hogy az  előzetes hatásvizsgálat eredményét mérlegelje, és 
– a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével – akkor tegyen javaslatot a jogszabály megalkotására, ha 
az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.”

13. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell 
biztosítani.
(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.
(5) A  jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a  jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás 
jogszabályszöveggel ellentétes részét.”
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14. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha az  előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetét nem a  Kormány tagja terjesztette 
elő a  jogalkotónak, az  előterjesztő a  Kormány kormányrendeletben kijelölt tagjánál kezdeményezi az  előzetes 
bejelentési eljárás lefolytatását. A  Kormány kormányrendeletben kijelölt tagja a  kezdeményezésről tájékoztatja 
a Kormány jogszabály tárgya szerint feladatkörrel rendelkező tagját és az igazságügyért felelős minisztert.
(3) Ha a  nem a  Kormány által előterjesztett törvényjavaslatot előzetes bejelentésre meg kell küldeni, és 
a  (2)  bekezdés szerint az  előzetes bejelentési eljárás lefolytatását nem kezdeményezték, a  Kormány jogszabály 
tárgya szerint feladatkörrel rendelkező tagja, illetve az igazságügyért felelős miniszter – az előterjesztő és a Kormány 
másik tagja egyidejű tájékoztatása mellett – a  Kormány kormányrendeletben kijelölt tagjánál kezdeményezi 
az  előzetes bejelentési eljárás lefolytatását. A  Kormány kormányrendeletben kijelölt tagja az  előzetes bejelentési 
eljárás eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az előterjesztőt, a Kormány jogszabály tárgya szerint feladatkörrel 
rendelkező tagját és az igazságügyért felelős minisztert.”

15. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 28/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások Tára az  igazságügyért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott körben és módon tartalmazza a jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolásokat.”

16. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a) a Magyar Közlöny kiadásának,
b) a kihirdetés során a  jogszabályok, a közzététel során a közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyes más jogi 
aktusok megjelölésének,
c) a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolások közzétételének
részletes szabályait.”

17. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben hatályon kívül helyezze
a) a Kormány tagjának rendeletét vagy annak rendelkezését, ha
aa) a törvényben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó rendelkezést 
nem alkottak,
ab) a  kormányrendeletben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a  tárgykör szabályozására új felhatalmazó 
rendelkezést nem alkottak, vagy
ac) a tárgykör szabályozására alkotott új felhatalmazó rendelkezés kormányrendelet kiadására ad felhatalmazást,
b) azt a  kormányrendeletet vagy annak rendelkezését, amely módosítására vagy hatályon kívül helyezésére 
– a felhatalmazás hatályvesztése miatt – már nincs felhatalmazása.”

18. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a következő 36. §-sal egészül ki:
„36.  § E törvénynek a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az  Alaptörvény hetedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló 2019. évi II. törvénnyel megállapított 8. § (2) bekezdését, 9. § (3) bekezdését, 12. § 
(3)  bekezdését, 12/A.  §-át, 12/B.  §-át és 14.  §-át a  2019. március 15-ét megelőzően hatályba lépett jogszabályok, 
jogszabályi rendelkezések, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök és ezek rendelkezései tekintetében nem 
kell alkalmazni.”

19. §  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
a) 1.  § (4)  bekezdésében az „a 3–6.  §, a  13.  § (1)  bekezdése, a  16.  §, a  18–20.  § és a  26.  § (1)  bekezdése 

kivételével” szövegrész helyébe az „a 2. § (5) bekezdés c) és d) pontja, a 3–6. §, a 13. § (1) bekezdése, a 4. alcím, 
a 17/A–20. §, a 26. § (1) bekezdése és a 28/B. § (4) bekezdése kivételével” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés b) pontjában és 6. § (3) bekezdésében az „(1a)” szövegrész helyébe 
az „(5)” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés b) pontjában és 6. § (3) bekezdésében az „(1b)” szövegrész helyébe 
a „(6)” szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv 
vagy személy” szöveg,
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e) 10.  § (4)  bekezdésében az  „azon kormányrendeleteket, amelyek” szövegrész helyébe az  „az olyan 
kormányrendeletet vagy annak rendelkezését, amely” szöveg,

f ) 10.  § (5)  bekezdésében a  „rendeleteket, miniszterelnöki rendeleteket, amelyeket” szövegrész helyébe 
a  „rendeletet, miniszterelnöki rendeletet vagy azok rendelkezését, amelyet” szöveg, a  „vagy amelyek” 
szövegrész helyébe a „vagy amely” szöveg,

g) 16.  § (2) és (3)  bekezdésében az  „a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a Kormány jogszabály előkészítéséért felelős tagja” szöveg,

h) 16. § (2) bekezdés b) pontjában az „a miniszteri rendeletet” szövegrész helyébe az „a rendeletét” szöveg,
i) 16. § (3) bekezdésében a „miniszteri rendelet” szövegrész helyébe a „Kormány tagja rendeletének” szöveg,
j) 17.  § (1)  bekezdésében a  „Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az  általa” szövegrész helyébe  

az „A Kormány tagja rendeletében” szöveg,
k) 18.  § (1)  bekezdésében a  „hatásait” szövegrész helyébe a  „hatásait, és az  álláspontját az  indokolás 

közzétételéről” szöveg,
l) 19.  § (2)  bekezdésében a „tervezete” szövegrész helyébe a „tervezete, valamint az  ahhoz tartozó indokolás” 

szöveg,
m) 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében és 28/C. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe 

a „Kormány tagja” szöveg,
n) 12. alcím címében a „kihirdetése” szövegrész helyébe a „kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszközök 

közzététele” szöveg,
o) 14/A. alcím címében az „aktusok” szövegrész helyébe az „aktusok és az indokolások” szöveg,
p) 28/A. § e) pontjában a „miniszterek” szövegrész helyébe a „Kormány tagjainak” szöveg,
q) 28/C.  § (1)  bekezdésében az „általa vezetett minisztérium honlapján” szövegrész helyébe az „erre kijelölt 

honlapon” szöveg,
r) 30.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „Jogszabálytárban közzéteendő jogszabályok és közjogi 

szervezetszabályozó eszközök körét, valamint a Nemzeti Jogszabálytár” szövegrész helyébe a „Jogszabálytár 
tartalmát és” szöveg,

s) 31. § (2) bekezdésében a „rendeletet” szövegrész helyébe a „rendeletet vagy annak rendelkezését” szöveg,
t) 33. § (2) bekezdésében az „5. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „5. § (1) és (4) bekezdése” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
a) 25/A. § (1) bekezdésében az „és a mellékleteként megjelenő külön sorozatának” szövegrész,
b) 28/B. § (1) bekezdésében az „– annak külön sorozataként megjelenő –” szövegrész.

21. §  Ez a törvény 2019. március 15-én lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 48/2019. (III. 13.) Korm. rendelete
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény  
hetedik módosításával összefüggő módosításáról

A Kormány a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az Indokolások Tárában közzétett indokolásokat.
(6) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az igazságügyért felelős miniszter által meghatározott, kiemelkedő 
társadalmi, gazdasági jelentőségű, hatályos jogszabály tekintetében a jogszabály megalkotására vagy módosítására 
irányuló javaslathoz kapcsolódó indokolásra, előterjesztői álláspontra és a  megalkotása vagy módosítása során 
keletkezett irományokra figyelemmel szerkesztett összefoglalót, amely előkészítéséről az  igazságügyért felelős 
miniszter gondoskodik.”

2. §  A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Ha az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételére 
– jogszabályban meghatározottak szerint – sor kerül, a  közzétételre a  4.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti eljárási 
szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”

3. §  A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az igazságügyért felelős miniszter – a 9. § szerinti közszolgáltatási szerződéssel – gondoskodik
a) a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről és szerkesztéséről,
b) az önkormányzati rendelet kivételével a jogszabály és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételéről,
c) a 2. § (4) bekezdése szerinti jogszabályfordítások közzétételéről,
d) a 2. § (5) bekezdése szerinti indokolások közzétételéről,
e) a 2. § (6) bekezdése szerinti összefoglalók közzétételéről.”

4. §  A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Nemzeti Jogszabálytár honlapján önálló felületet kell biztosítani az  Indokolások Tárában közzétett 
indokolások közzétételére.
(4) A  Nemzeti Jogszabálytár honlapján önálló felületet kell biztosítani a  2.  § (6)  bekezdése szerinti összefoglalók 
közzétételére.”

5. §  A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9.  § (2)  bekezdésében a „működtetésével” 
szövegrész helyébe a „működtetésével, fejlesztésével, üzemeltetésével” szöveg lép.

6. §  Ez a rendelet 2019. március 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 49/2019. (III. 13.) Korm. rendelete
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a 
a következő 10d. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10d. mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát: az  egy termékágazat részére bármely három pénzügyi évet 
felölelő időszakban egyedi támogatásként vagy támogatási programból nyújtott támogatási intézkedések teljes 
halmozott összege, amely nem haladhatja meg az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében Magyarország 
számára meghatározott összeg 50%-át,”

 (2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„21. termékágazat: a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK,  
a  234/79/EGK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2013. december 20-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.  cikk (2)  bekezdés a)–w)  pontjában 
szereplő ágazat.”

2. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha az  1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű egyedi támogatás vagy 
támogatási program kizárólag egy termékágazat támogatására irányul, akkor a  támogatást nyújtó az  ilyen 
támogatási intézkedéssel érintett termékágazatot a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésben köteles megjelölni, és 
a (7b) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítése érdekében tájékoztatni a kifizető ügynökséget.
(7b) Az  1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatások vonatkozásában 
a  kifizető ügynökség az  (5)  bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer alkalmazásával biztosítja a  mezőgazdasági 
csekély összegű ágazati korlát betartását.”

 (2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  (5)  bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a  (6)  bekezdés b)  pontja alapján és 
a  támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az  1407/2013/EU bizottsági rendelet, az  1408/2013/EU 
bizottsági rendelet és a  717/2014/EU bizottsági rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok 
alapján – az agrár és vidékfejlesztési állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában – a kifizető ügynökség 
mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy csekély összegű támogatások nyújtásánál bármely hároméves 
időszakot tekintve
a) a kedvezményezett és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások vonatkozásában
aa) az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (2)  bekezdésében, az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk 
(3a)  bekezdésében, a  717/2014/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott összegek 
külön-külön ne kerüljenek túllépésre,
ab) az  1408/2013/EU bizottsági rendelet és a  717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű 
támogatás a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozható, és
ac) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet 
alapján nyújtott csekély összegű támogatások együttes összege ne haladja meg az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeget, továbbá
b) a  mezőgazdasági, valamint a  halászati csekély összegű támogatások halmozott összegei ne haladják meg 
a tárgyévben és az azt megelőző két naptári év tekintetében az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében, 
illetve a 717/2014/EU bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.”
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3. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11.  § (10)  bekezdésében a  „(9)  bekezdésben” szövegrész helyébe 
a „(8) bekezdésben” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet 2019. március 14-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 41. szám 1103

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2019. (III. 13.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására 
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21.  § 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az  igazgatási szolgáltatási, a  felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. alcíme helyébe 
a következő alcím lép:
„1. A felügyeleti díj
1. § (1) E rendelet alkalmazásában felügyeleti díj megfizetésére kötelezettnek (a továbbiakban: kötelezett) minősül:
a) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 129. § (1) bekezdésében,
b) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 5. § (1) bekezdésében,
c) a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a  továbbiakban: VET.) 161.  § (1)  bekezdésében  
– az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ágazati törvény –,
d) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 49. §-ában,
e) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/D. § (1) bekezdésében
meghatározott személy.
(2) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kötelezett a  felügyeleti díj ágazati törvényben előírtak alapján történő 
megállapítása érdekében az  e  rendeletben foglaltak szerint köteles bevallást készíteni és megküldeni a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére.
(3) Az (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti kötelezett a felügyeleti díjfizetési kötelezettségének a Ht. 49. §-ában, illetve 
a Vksztv.-ben és az e rendeletben meghatározottak szerint köteles eleget tenni.
(4) Ha a  kötelezett több, a  Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik, akkor minden engedélyesi tevékenysége 
után külön-külön bevallást készít, és a felügyeleti díjat minden engedélyesi tevékenysége után megfizeti.
1/A. § (1) A VET. 161. § (2) bekezdésében meghatározott, 500 kW alatti névleges teljesítőképességű, kötelező átvételi 
vagy prémium típusú támogatással rendelkező termelő (a  továbbiakban: támogatással rendelkező kötelezett)  
– a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles a VET. 161.  § (2)  bekezdésében meghatározott felügyeleti 
díjat minden év május 31-ig megfizetni, a Hivatal által kiállított számla alapján.
(2) Amennyiben a  támogatással rendelkező kötelezett támogatásra jogosító határozata a  tárgyév május 31-ét 
követően válik véglegessé, akkor a Hivatal a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül állítja ki a számlát, 
melyet a támogatással rendelkező kötelezett a számlában megjelölt határidőben köteles megfizetni.
(3) Ha a  támogatással rendelkező kötelezett több, a  Hivatal által kiadott támogatásra jogosító határozattal 
rendelkezik, akkor minden határozat után külön-külön kell a törvényben meghatározott felügyeleti díjat megfizetni.
(4) A  támogatásra jogosító határozat visszavonása esetén a  meg nem fizetett felügyeleti díjat a  visszavonás 
véglegessé válását követő 30 napon belül kell megfizetni a törvényben meghatározott összegben.
(5) A  támogatással rendelkező kötelezett a  felügyeleti díjat az  e  rendelet 3.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
számlaszámra teljesíti oly módon, hogy az  átutalási megbízás közlemény rovatában a  számla sorszámát és 
a támogatással rendelkező kötelezett adószámát kell feltüntetni.
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2.  § (1) A  felügyeleti díj bevallását az  1.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kötelezett a  4.  §-ban előírt teljesítési 
határidőt megelőző harmincadik napig teljesíti. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem pótolja.
(2) Az  1.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kötelezett, aki a  tevékenységét év közben kezdi meg, az  engedély 
véglegessé válását követő nyolc napon belül teljesíti az e rendelet szerinti bevallási kötelezettséget.
(3) Az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett akkor is köteles bevallást benyújtani, ha a bevallással érintett 
időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.
(4) A bevallási kötelezettséget az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett esetében a Hivatal által kiadott 
engedély véglegessé válásától az  engedély időbeli hatályának megszűnéséig terjedő időtartamra vonatkozóan, 
vagy az  engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt időpontig, ennek hiányában a  visszavonást 
elrendelő határozat véglegessé válásának napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan kell teljesíteni.
(5) Az  1.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kötelezett átalakulása esetén a  kötelezett az  átalakulás időpontjáig 
terjedő időtartamra vonatkozóan teljesíti a  bevallási kötelezettséget. Az  átalakulást követően az  engedélyesi 
tevékenységet végző köteles az e rendelet szerinti bevallást teljesíteni.
3.  § (1) A  bevallás, illetve az  1.  § (3)  bekezdése alapján a  Hivatal által megállapított felügyeleti díjról, illetve 
felügyeleti díj előlegről a Hivatal számlát állít ki, amelyet megküld a kötelezett részére.
(2) A  felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve a  Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-
00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.
(3) Az  átutalási megbízáson a  közlemény rovatban a  számla sorszámát, valamint annak utolsó négy mezőjében 
a számlán megadott Egységes Rovat Azonosító kódot fel kell tüntetni.
4. § (1) A naptári évre vonatkozó felügyeleti díjat, illetve a felügyeleti díj előleget az alábbiak szerint kell megfizetni:
a) az  1.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kötelezettek esetében két részletben, a  tárgyév március 1. napjáig és 
június 30. napjáig,
b) ha az  1.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kötelezett az  engedélyesi tevékenységét a  tárgyévben kezdi meg, 
akkor a felügyeleti díj előleget egy összegben az engedély véglegessé válását követő harmincadik napig.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeleti díj első részletének alapja a tárgyévet megelőző év engedélyesi 
tevékenysége várható értékesítési nettó árbevételének 50%-a, második részlete az  engedélyesi tevékenységre 
vonatkozó értékesítés nettó árbevételéből az ágazati törvény előírásai szerint megállapított teljes felügyeleti díj és 
a felügyeleti díj első részletének különbözete.
(3) Az  1.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti kötelezett a  tárgyévre vonatkozó felügyeleti díjat két részletben, 
a tárgyév május 31. napjáig és november 30. napjáig fizeti meg. Ha az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett 
az  engedélyesi tevékenységét a  tárgyévben kezdi meg, akkor a  felügyeleti díj időarányos részét egy összegben 
a Vksztv. szerinti működési engedély véglegessé válását követő harmincadik napig fizeti meg.
(4) Engedély visszavonása esetén a kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj fennmaradó, időarányos részét 
a visszavonó határozat véglegessé válását követő harmincadik napig köteles megfizetni.
(5) A kötelezett a díjfizetés esedékességétől számított 60 napon belül kérheti a tárgyévben irányadó felügyeleti díj 
vonatkozásában a díjtúlfizetés visszatérítését. Amennyiben túlfizetés történt, a Hivatal a kérelem beérkezését követő 
60 napon belül a felügyeleti díj többletet visszafizeti a kötelezettnek.
5. § (1) A felügyeleti díjfizetési kötelezettségről a Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a) a díjfizetésre kötelezett nevét (megnevezését), adószámát, címét (székhelyét),
b) az esedékesség időpontját és a bevalláson, törvényen alapuló felügyeleti díj összegét,
c) a Hivatal által kibocsátott számla számát és keltét,
d) a követelés és a teljesítés egyenlegét, valamint
e) a díjfizetés jogcímét.
(2) A  felügyeleti díj nyilvántartására és elszámolására – az  (1)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 
az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.”

2. §  A R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból történő adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült igazgatási 
szolgáltatási díjak esetében a  díjfizetési kötelezettség a  kérelem benyújtását követő ötödik napig  
– a (2) bekezdésben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla javára – átutalással teljesíthető.”
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3. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1. melléklet az 1/2019. (III. 13.) MEKH rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet E) pontjában szereplő táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)]

15 Beszerzési szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás 100

 2. Az R. 1. melléklet E) pontjában szereplő táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)]

16
Beszerzési szabályzat módosításának jóváhagyására 

irányuló eljárás
50
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 7/2019. (III. 13.) BM rendelete
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló  
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I.  törvény 86. § 
(3)  bekezdésében, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 
111.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 
2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. §-a a következő 
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Mentesül a 2. melléklet II. pont 1., 3. és 4. alpontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése 
alól az a belorusz állampolgár, aki a tartózkodási engedélyt munkavállalási vagy tanulmányi célból kérelmezi.”

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

Az igazságügyi miniszter 5/2019. (III. 13.) IM rendelete
a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30.  § (4)  bekezdés a)–c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni
a) a jogszabályok kihirdetésére, a  közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyes más jogi aktusok, valamint 

a jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolások közzétételére (a továbbiakban együtt: megjelentetés),
b) az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegének megjelölésére, a  jogszabályok kihirdetés során történő 

megjelölésére, a  közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint egyes más jogi aktusok közzététel során 
történő megjelölésére.

 (2) E rendelet jogszabályra vonatkozó rendelkezéseit – a jogszabály kihirdetése során történő megjelölésének szabályai 
kivételével – az Alaptörvény és annak módosítása tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.
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2. A Magyar Közlöny kiadása

2. § (1) A Magyar Közlönyt az igazságügyért felelős miniszter által kijelölt felelős szerkesztő vagy a helyettesítésére jogosult 
személy (a továbbiakban együtt: felelős szerkesztő) szerkeszti és adja ki.

 (2) A Magyar Közlöny kiadásában, szerkesztésében, valamint a  papíralapú oldalhű másolatának előállításában 
és terjesztésében a  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság a  felelős szerkesztő 
rendelkezései szerint közreműködik, ennek keretében üzemelteti a  lapszerkesztés alapjául szolgáló informatikai 
rendszert (a továbbiakban: informatikai rendszer).

 (3) A Magyar Közlöny a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben (a továbbiakban: Jat.) szabályozott módon, 
a w ww.ma gyarko zlon y.h u honlapon kerül kiadásra.

 (4) A (2) és (3)  bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a  felelős szerkesztő meghatározza a  Magyar Közlöny 
kiadási folyamatának szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit, a  rendelkezésre állás szükséges mértékét, felügyeli 
ennek teljesítését.

3. § (1) A felelős szerkesztő
a) ellenőrzi az aláírt jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket kihirdetésük, illetve közzétételük 

előtt a  Jat.-ban, illetve a  jogszabályszerkesztésről szóló rendeletben előírt szerkesztési követelmények 
érvényesülése tekintetében,

b) gondoskodik a  jogszabályok és a  közjogi szervezetszabályozó eszközök megjelöléséről, és ennek alapján 
időrendben vezeti a kihirdetésre került jogszabályok, illetve a közzétett közjogi szervezetszabályozó eszközök 
nyilvántartását.

 (2) A felelős szerkesztő – a  jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolások kivételével – nyilvántartást vezet 
a  Magyar Közlönyben történő megjelentetés alapjául szolgáló eredeti, aláírással ellátott iratokról, gondoskodik 
megőrzésükről, majd azoknak az irattár részére feldolgozásra kész átadásáról.

 (3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott iratok nem selejtezhetők.

4. § (1) A Hivatalos Értesítő és az  Indokolások Tára a  Magyar Közlöny mellékletei, amelyek külön sorozatként, önálló 
sorszámozással jelennek meg.

 (2) A Magyar Közlöny és a  mellékletei a  felelős szerkesztő által meghatározott rendszerességgel jelennek meg. 
A  Magyar Közlöny és a  mellékletei ugyanazon a  napon – azonos dátummal – eltérő sorszámozással, több 
alkalommal is megjelenhetnek.

5. §  A Magyar Közlönyben a  jogszabályok kihirdetésre, a  közjogi szervezetszabályozó eszközök, az  egyes más jogi 
aktusok és a jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolások közzétételre kerülnek.

6. § (1) A Magyar Közlöny címlapja tartalmazza
a) Magyarország címerét,
b) a „Magyar Közlöny” feliratot,
c) évente kezdődően arab számos sorszámozással a példány számát,
d) a „Magyarország hivatalos lapja” minősítést,
e) a megjelenés dátumát az év, a hónap, a nap, valamint a hét napja megjelölésével,
f ) a tartalomjegyzéket és
g) a felelős szerkesztő elektronikus aláírását és a hozzá kapcsolódó időbélyegzőt.

 (2) A Hivatalos Értesítő címlapja tartalmazza
a) Magyarország címerét,
b) a „Hivatalos Értesítő” feliratot,
c) évente kezdődően arab számos sorszámozással a példány számát,
d) az „a Magyar Közlöny melléklete” feliratot,
e) a megjelenés dátumát az év, a hónap, a nap, valamint a hét napja megjelölésével,
f ) a tartalomjegyzéket címrend szerinti bontásban és
g) a felelős szerkesztő elektronikus aláírását és a hozzá kapcsolódó időbélyegzőt.

 (3) Az Indokolások Tára egyes lapszámai első oldalának fejléce tartalmazza
a) Magyarország címerét,
b) az „Indokolások Tára” feliratot,
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c) évente kezdődően arab számos sorszámozással a példány számát,
d) az „a Magyar Közlöny melléklete” feliratot,
e) a megjelenés dátumát az év, a hónap, a nap, valamint a hét napja megjelölésével és
f ) a felelős szerkesztő elektronikus aláírását és a hozzá kapcsolódó időbélyegzőt.

 (4) A Magyar Közlöny belső szerkezetét az 1. melléklet szerinti címrend tartalmazza.

7. § (1) A Magyar Közlönyben történő megjelentetést – a Kormány döntéseinek kivételével – az arra jogosult által a felelős 
szerkesztőhöz benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni (a továbbiakban: kérelem).

 (2) A kérelem papír alapon vagy minősített elektronikus aláírással ellátva nyújtható be. A  kérelemhez mellékelni kell 
a  folyamatos oldalszámozással ellátott, megjelentetni kért jogszabályt, közjogi szervezetszabályozó eszközt, egyes 
más jogi aktust, jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást (a továbbiakban együtt: dokumentum), valamint 
az  (5) és (6)  bekezdés szerinti nyilatkozatokat. A  kérelemben meg kell jelölni a  kérelmező nevét és elérhetőségét 
a postacíme, a telefonszáma és az elektronikus levélcíme feltüntetésével.

 (3) A kérelem mellékleteként benyújtásra kerülő valamennyi dokumentum betűhű másolatát  
a  http s://fe ltol tes.ma gyar kozl ony.hu feltöltő felületről elérhető informatikai rendszer útján is továbbítani kell 
a  felelős szerkesztő részére. A  megjelentetés folyamata a  (2)  bekezdés szerinti eredeti példány és az  informatikai 
rendszeren keresztül továbbított dokumentumok hiánytalan beérkezését követően kezdődik.

 (4) A feltöltő felületen meg kell jelölni
a) a kérelmező nevét és elérhetőségét a postacíme, a telefonszáma és az elektronikus levélcíme feltüntetésével,
b) azt, hogy a  kérelmező a  Magyar Közlönyben, a  Hivatalos Értesítőben vagy az  Indokolások Tárában történő 

megjelentetést kezdeményez,
c) a megjelentetés alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezést,
d) közlemény vagy hirdetmény közzététele esetén, ha a  közzététel jogszabály szerint nem kötelező, ezt 

a körülményt,
e) a megjelentetés tervezett határidejét.

 (5) A Kormány tagja rendeletének kihirdetése esetén a  kérelemhez csatolni kell az  igazságügyért felelős miniszter 
45 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozatának másolatát arról, hogy a  kihirdetni kért rendelettel a  Jat. 16.  § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében alkotmányossági és európai uniós jogi szempontból egyetért.

 (6) Ha a  Kormány tagjának felhatalmazásban adott jogalkotási jogosultsága nem önálló, az  egyetértést a  kérelem 
benyújtását megelőzően kell beszerezni. Az  egyetértésre történő utalást és az  egyetértési jog jogosultjának 
aláírását az aláírt, kihirdetni kért rendeletre kell rávezetni. Kivételes esetben az egyetértés megadható úgy is, hogy 
az  egyetértési jog jogosultja nem az  aláírt, kihirdetni kért rendeletre, hanem a  rendelet tartalmával mindenben 
egyező, betűhű másolatára vezeti rá az egyetértését.

 (7) Az informatikai rendszeren keresztül továbbított dokumentumokat a  megjelentetés tervezett időpontját 
megelőzően legalább 2 munkanappal, nagy terjedelmű dokumentumok esetében legalább 4 munkanappal 
hamarabb kell megküldeni.

 (8) A megjelentetés tervezett időpontját megelőző munkanapon vagy a  megjelentetés tervezett időpontjával 
megegyező napon megküldött dokumentum megjelentetésére csak kivételesen sürgős esetben – a  technikai 
lehetőségeket figyelembe véve – a felelős szerkesztő döntése alapján kerülhet sor.

8. § (1) A kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentumot a kézhezvételt követően – a Jat. és a jogszabályszerkesztésről szóló 
rendelet szerinti formai követelményeknek, valamint a magyar nyelv szabályainak való megfelelés szempontjából – 
a felelős szerkesztő a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében ellenőrzi.

 (2) Ha a  dokumentum megfelel az  (1)  bekezdés szerinti követelményeknek, azt a  felelős szerkesztő a  Magyar 
Közlönyben megjelenteti. Ha a  felelős szerkesztő azt állapítja meg, hogy a  kérelem, illetve a  dokumentum nem 
felel meg az  (1)  bekezdés szerinti követelményeknek, a  jogszabályba ütközés megjelölése mellett a  kérelmezőt 
az  informatikai rendszer útján – vagy sürgős esetben telefonon – változtatásra hívja fel. A  kérelmező a  felhívásra 
az informatikai rendszer alkalmazásával köteles válaszolni.

 (3) A változtatásra történő felhívásban a  felelős szerkesztő – igazodva a  kérelmező által kért megjelentetési 
időponthoz  – tájékoztatást ad a  módosításra nyitva álló határidőről. A  határidő eredménytelen eltelte esetén 
a  felelős szerkesztő – a  hirdetmények kivételével – a  dokumentumot a  kérelemben foglaltaknak megfelelően 
jelenteti meg.
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 (4) A kérelmező a kérelmét a tervezett megjelentetés napjáig, az arra jogosult által papír alapon aláírt vagy minősített 
elektronikus aláírásával ellátott kérelemmel vonhatja vissza, a visszavonás tényének az  informatikai rendszer útján 
történő egyidejű jelzésével.

9. § (1) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolások közzétételére a 7. és 8. §-t a (2) és (3) bekezdés szerinti eltérésekkel 
kell megfelelően alkalmazni.

 (2) A kérelem kizárólag minősített elektronikus aláírással ellátva, az informatikai rendszeren keresztül nyújtható be.
 (3) A kérelemhez a megjelentetni kért dokumentum – folyamatos oldalszámozással és minősített elektronikus aláírással 

ellátott – egy eredeti példányát kell az informatikai rendszeren keresztül mellékelni.

3. Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegének megjelölése a közzététel során

10. §  Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegének megjelölése annak közzététele során – az  alábbi sorrendben – 
magában foglalja
a) a címet csillag jelöléssel, amely lábjegyzettel utal arra, hogy az  egységes szerkezet a  megjelölt napon 

hatályos szöveget tartalmazza, valamint
b) sortöréssel elválasztva, zárójelben az Alaptörvény kihirdetésének

ba) évét arab számmal,
bb) hónapját betűvel kiírva és
bc) napját arab számmal.

4. A jogszabály megjelölése a jogszabály kihirdetése során

11. § (1) Törvény megjelölése annak kihirdetése során – az alábbi sorrendben –
a) a törvény kihirdetésének évét arab számmal,
b) az „évi” kifejezést,
c) a törvény sorszámát római számmal,
d) a „törvény” kifejezést és
e) a törvény címét
foglalja magában.

 (2) Önkormányzati rendelet megjelölése annak kihirdetése során – az alábbi sorrendben –
a) a rendelet megalkotójának teljes megjelölését,
b) a rendelet sorszámát arab számmal,
c) a „/” jelet,
d) a rendelet kihirdetésének évét arab számmal,
e) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,
f ) az „önkormányzati rendelete” kifejezést és
g) a rendelet címét
foglalja magában.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés kivételével a jogszabály megjelölése annak kihirdetése során – a következő sorrendben –
a) a jogszabály megalkotójának teljes megjelölését,
b) a jogszabály sorszámát arab számmal,
c) a „/” jelet,
d) a jogszabály kihirdetésének évét arab számmal,
e) zárójelben a jogszabály kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,
f ) a jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítését,
g) a „rendelete” kifejezést és
h) a jogszabály címét
foglalja magában.

12. §  A jogszabályok sorszámát a  jogszabály megalkotója és a  jogszabály típusa szerint évenként egytől kezdődően, 
a kihirdetés ideje szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell meghatározni, függetlenül a kihirdetés módjától.
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13. § (1) A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése
a) a Kormány esetén „A Kormány”,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén „A Magyar Nemzeti Bank elnökének”,
c) a miniszterelnök esetén „A miniszterelnök”,
d) miniszter esetén nagybetűs névelőt követően a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló kormányrendeletben meghatározott – tárca nélküli miniszter esetében a  feladatkörére is 
utaló – megnevezése,

e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke esetén „A Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal elnökének”,

f ) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke esetén „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének”,
g) a helyi önkormányzat képviselő-testülete esetén a  helyi önkormányzat megnevezése és azt követően 

a „képviselő-testületének” szöveg vagy – közgyűlés esetén – a „közgyűlésének” szöveg.
 (2) A jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítése

a) a Kormány esetén „Korm.”,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén „MNB”,
c) a miniszterelnök esetén „ME”,
d) miniszter esetén a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott 

rövid megjelölés,
e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke esetén „MEKH”,
f ) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke esetén „NMHH”.

14. §  A Kormány tagjának az  arra jogosult egyetértésével kiadott rendelete megjelölésére a  miniszterelnök, illetve 
a miniszter rendelete megjelölésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. A közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint egyes más jogi aktusok megjelölése a közzététel 
során

15. § (1) A normatív határozat megjelölése annak közzététele során – az alábbi sorrendben –
a) a normatív határozatot hozó szerv teljes megjelölését,
b) a normatív határozat sorszámát arab számmal,
c) a „/” jelet,
d) a normatív határozat közzétételének évét arab számmal,
e) zárójelben a normatív határozat közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,
f ) a normatív határozatot hozó szerv megjelölésének a rövidítését,
g) a „határozata” kifejezést és
h) a normatív határozat címét
foglalja magában.

 (2) Nem foglalja magában a  normatív határozatot hozó szerv megjelölésének a  rövidítését a  helyi önkormányzat 
képviselő-testülete normatív határozatának és a  nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete normatív 
határozatának a közzététel során történő megjelölése.

16. § (1) A normatív utasítás megjelölése annak közzététele során – az alábbi sorrendben –
a) a normatív utasítást kiadó személy teljes megjelölését,
b) a normatív utasítás sorszámát arab számmal,
c) a „/” jelet,
d) a normatív utasítás közzétételének évét arab számmal,
e) zárójelben a normatív utasítás közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,
f ) a normatív utasítást kiadó szerv megjelölésének a rövidítését,
g) az „utasítása” kifejezést és
h) a normatív utasítás címét
foglalja magában.
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 (2) Nem foglalja magában a normatív utasítást kiadó személy megjelölésének a rövidítését
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője,
b) a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke és a jegyző,
c) a minisztérium hivatali szervezetének vezetője kivételével a  Jat. 23.  § (5)  bekezdésében meghatározott 

személy
normatív utasításának a közzététel során történő megjelölése.

17. § (1) A minősített adatot nem tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközök sorszámát – a  (2) és (3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – a  kibocsátó és a  közjogi szervezetszabályozó eszköz típusa szerint évenként egytől 
kezdődően, a  közzététel ideje szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell meghatározni, függetlenül 
a közzététel módjától.

 (2) A Kormány Magyar Közlönyben megjelenő normatív határozatának sorszáma minden évben ezeregytől kezdődik.
 (3) Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben megjelenő normatív határozatának sorszáma minden évben ezeregytől 

kezdődik.

18. § (1) A közjogi szervezetszabályozó eszköz kibocsátójának teljes megjelölése
a) az Országgyűlés esetén „Az Országgyűlés”,
b) a Kormány kivételével a testületi központi államigazgatási szerv esetén nagybetűs névelőt követően a szerv 

feladat- és hatásköréről rendelkező jogszabályban meghatározott megnevezése,
c) az Alkotmánybíróság esetén „Az Alkotmánybíróság teljes ülése”,
d) a Költségvetési Tanács esetén „A Költségvetési Tanács”,
e) nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete esetén a  nemzetiségi önkormányzat megnevezését 

követően a  „képviselő-testületének” szöveg, nemzetiségi önkormányzat közgyűlése esetén a  nemzetiségi 
önkormányzat megnevezését követően a „közgyűlésének” szöveg,

f ) a köztársasági elnök esetén „A köztársasági elnök”,
g) a miniszter kivételével a központi államigazgatási szerv vezetője esetén nagybetűs névelőt követően a szerv 

feladat- és hatásköréről rendelkező jogszabályban meghatározott megnevezése a birtokos raggal és birtokos 
személyjellel,

h) az Országos Bírósági Hivatal elnöke esetén „Az Országos Bírósági Hivatal elnöke”,
i) a legfőbb ügyész esetén „A legfőbb ügyész”,
j) az alapvető jogok biztosa esetén „Az alapvető jogok biztosa”,
k) az Állami Számvevőszék elnöke esetén „Az Állami Számvevőszék elnöke”,
l) a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője esetén nagybetűs névelőt követően a  fővárosi és megyei 

kormányhivatal megnevezését követően a „vezetője” szöveg,
m) polgármester esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a „polgármestere” szöveg,
n) főpolgármester esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a „főpolgármestere” szöveg,
o) megyei közgyűlés elnöke esetén a  helyi önkormányzat megnevezését követően a „közgyűlésének elnöke” 

szöveg,
p) jegyző esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a „jegyzője” szöveg,
q) a Jat. 23. § (5) bekezdése esetén a Jat. 23. § (5) bekezdés a)–f ) pontjában meghatározott szervre e rendeletben 

meghatározott teljes megjelölését követően a  hivatali szerv vezetője tisztségének megnevezése a  birtokos 
raggal és birtokos személyjellel.

 (2) A közjogi szervezetszabályozó eszköz kibocsátója megjelölésének rövidítése
a) az Országgyűlés esetén „OGY”,
b) a Kormány kivételével a  testületi központi államigazgatási szerv esetén a  szerv feladat- és hatásköréről 

rendelkező jogszabályban meghatározott, ennek hiányában a szerv által a kibocsátáskor meghatározott rövid 
megjelölés,

c) az Alkotmánybíróság esetén „AB Tü.”,
d) a Költségvetési Tanács esetén „KT”,
e) a köztársasági elnök esetén „KE”,
f ) a miniszter kivételével a  központi államigazgatási szerv vezetője esetén a  szerv feladat- és hatásköréről 

rendelkező jogszabályban meghatározott, ennek hiányában a szerv által a kibocsátáskor meghatározott rövid 
megjelölés,
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g) az Országos Bírósági Hivatal elnöke esetén „OBH”,
h) a legfőbb ügyész esetén „LÜ”,
i) az alapvető jogok biztosa esetén „AJB”,
j) az Állami Számvevőszék elnöke esetén „ÁSZ”,
k) minisztérium hivatali szervezetének vezetője esetén a  minisztériumot vezető miniszternek a  Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott rövid megjelölését követően 
„KÁT”.

 (3) A közjogi szervezetszabályozó eszköz (1) és (2)  bekezdésben nem meghatározott kibocsátójának teljes 
megjelölésére és rövidítésére a  jogszabály megalkotójának teljes megjelölésére és rövidítésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

19. §  A nem normatív határozatok és utasítások megjelölésére az ezen alcímben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
A normatív és a nem normatív határozatok, valamint a normatív és a nem normatív utasítások évente közös sorszám 
alatt, egységes, folyamatos számozással jelennek meg.

6. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolások közzététele

20. § (1) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást az  e  §-ban meghatározottak szerint, a  21.  §-ban meghatározott 
kivétellel kell közzétenni.

 (2) Az Indokolások Tárában
a) az Alaptörvény, annak módosítása, valamint törvény esetében az  egyes házszabályi rendelkezésekben 

meghatározott módon nyilvánossá tett, végső előterjesztői indokolást,
b) a kormányrendelet, a  miniszteri rendelet, a  miniszterelnöki rendelet, a  Magyar Nemzeti Bank elnökének 

rendelete, valamint az  önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete esetében a  megalkotásukat 
megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást

kell közzétenni.
 (3) Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői 

indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.
 (4) A közzétételre a (2) és (3) bekezdés szerinti jogszabályok kihirdetését követően kerülhet sor.
 (5) Az e rendelet szerint közzétett indokolás a közzétételét követően nem módosítható.

21. § (1) A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a  központi költségvetés végrehajtásáról szóló 
törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

 (2) A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, 
az  önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az  önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó 
indokolást – a  jogszabály előkészítőjének az  indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján – nem kell 
közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív 

terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

 (3) A különleges jogrendben alkotható jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

7. Záró rendelkezések

22. §  Ez a rendelet 2019. március 15-én lép hatályba.

23. § (1) E rendelet rendelkezéseit az  e  rendelet hatálybalépését követően kihirdetett jogszabályok és közzétett közjogi 
szervezetszabályozó eszközök tekintetében kell alkalmazni.

 (2) A 6. alcímet
a) a 2019. március 15-én és az  azt követően Országgyűléshez benyújtott Alaptörvény, annak módosítása, 

valamint törvény,
b) a 2019. március 15-én és az  azt követően Kormány ügyrendje szerinti egyeztetésre bocsátott 

kormányrendelet, miniszteri rendelet és miniszterelnöki rendelet,
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c) a 2019. június 15-én és az azt követően kihirdetett, nem az a) és b) pont szerinti jogszabály
tervezetéhez tartozó indokolások tekintetében kell alkalmazni.

24. §  Hatályát veszti a  Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a  jogszabály kihirdetése során történő és a  közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter

1. melléklet az 5/2019. (III. 13.) IM rendelethez

A Magyar Közlöny címrendje

 1.  A Magyar Közlöny fősorozatának címrendje a következő:
1.1.  az Alaptörvény és annak módosításai, valamint az Alaptörvény egységes szerkezetű szövege,
1.2.  törvények,
1.3.  kormányrendeletek,
1.4.  a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei,
1.5.  a Kormány tagjainak rendeletei,
1.6.  a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendeletei,
1.7.  az Alkotmánybíróság döntései,
1.8.  a Kúria határozatai,
1.9.  Határozatok Tára,
1.10.  a Nemzeti Választási Bizottság határozatai.

 2.  A Magyar Közlöny külön sorozataként megjelenő Hivatalos Értesítő címrendje a következő:
2.1.  utasítások,
2.2.  nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények,
2.3.  közlemények,
2.4.  alapító okiratok,
2.5.  hirdetmények.

 3.  A Magyar Közlöny külön sorozataként megjelenő Indokolások Tára címrendje a következő:
3.1.  az Alaptörvényhez és annak módosításaihoz tartozó indokolások,
3.2.  törvényekhez tartozó indokolások,
3.3.  kormányrendeletekhez tartozó indokolások,
3.4.  a  Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeleteihez, valamint az  önálló szabályozó szerv vezetőjének 

rendeleteihez tartozó indokolások,
3.5.  a Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1113/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről

 1.  A  Kormányhoz benyújtott, jogszabály megalkotására irányuló előterjesztéseket és a  miniszteri rendeletek 
tervezetét (a továbbiakban együtt: jogszabály tervezete) – a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. 
határozat (a  továbbiakban: Ügyrend) követelményeinek megtartása mellett – az  e  határozatban meghatározott 
követelményeknek megfelelő tartalommal kell előkészíteni.

 2.  Ha a jogszabály tervezete
a) új adminisztratív kötelezettséget,
b) új fizetési kötelezettséget vagy
c) egyéb módon a jogszabály címzettjeinek költségeit növelő új kötelezettséget
vezet be, a  jogszabály tervezetében valamely – hatásában a  bevezetendő kötelezettséghez hasonló mértékű  –, 
az  azonos ágazatban vagy jogterületen már meglévő adminisztratív kötelezettség, egyéb költségterhelés 
megszüntetéséről vagy arányos enyhítéséről (hatályon kívül helyezéséről, módosításáról) is rendelkezni kell, 
a bevezetés időpontjához közeli, észszerűen megállapított időponttal (a továbbiakban együtt: tehercsökkentés).

 3.  A  tehercsökkentés követelményének az  is megfelel, ha más – az  új kötelezettséget bevezető jogszabállyal nem 
módosítható – jogszabály módosítására vagy hatályon kívül helyezésére tesz az előterjesztő javaslatot, a jogszabály-
előkésztési feladatkörébe tartozó jogterületen.

 4.  A  jogszabály tervezetében részletesen be kell mutatni, hogy milyen szempontok és megfontolások alapján tesz 
javaslatot az  előterjesztő a  tehercsökkentésre, és az  milyen összefüggésben és arányban van a  bevezetendő 
kötelezettséggel.

 5.  Ha a  szabályozási tárgykör rendezése kizárólag jogszabályban történhet, és az  Alaptörvény vagy a  jogalkotás 
alapvető követelményei alapján a  törvényi szabályozás nem szükséges, az  előterjesztőnek lehetőség szerint 
Kormány tagjának rendeletében, vagy ha ez  nem lehetséges, kormányrendeletben történő szabályozásra kell 
javaslatot tennie.

 6.  Ha a jogszabály tervezete olyan rendelkezést tartalmaz, amely
a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges,
b) normatív tartalommal nem rendelkezik,
c) felhatalmazás alapján vagy eredeti jogalkotói hatáskörben olyan más jogszabályban is megalkotható, amely 

a jogszabállyal az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, vagy
d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható,
a jogszabály tervezetében részletesen be kell mutatni annak indokait, hogy az érintett rendelkezésnek a jogszabály 
tervezetében történő szabályozása miért elkerülhetetlen.

 7.  Az  előterjesztő gondoskodik arról, hogy a  2–6.  pontban meghatározott követelményeknek meg nem felelő 
jogszabály tervezete – a 8. pont szerinti esetben – ne kerüljön az Ügyrend szerinti egyeztetésre, illetve a kormányzati 
döntéshozatal szakmai előkészítő fóruma és politikai döntéshozó szerve elé benyújtásra.

 8.  A  2–6.  pont szerinti követelményeknek meg nem felelő jogszabály tervezete nem bocsátható az  Ügyrend szerinti 
közigazgatási egyeztetésre, ha a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára – az igazságügyért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára egyetértésével – az  Ügyrend szerinti előzetes 
egyezetés során kifogással él a 2–6. pont szerinti követelmények teljesítésének elmaradása miatt.

 9.  A  Kormány jogszabály-előkészítéséért felelős tagja a  jogalkotási és jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozó, 
tárgyévben kihirdetett jogszabályoknak a  2–6.  pont szerinti követelményeknek való megfeleléséről beszámolót 
készít, és a  tárgyévet követő év február 28. napjáig megküldi a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkárának. A beszámolóban be kell mutatni a bevezetett új és az azokkal összefüggésben megszüntetett vagy 
enyhített kötelezettségeket.

 10.  A  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a  9.  pont szerinti miniszteri beszámolók alapján 
a tárgyévet követő év április 30. napjáig jelentést készít a miniszterelnök számára, amelyben értékeli a kormányzati 
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jogalkotási és jogszabály-előkészítő tevékenység hatását a  lakosság és a  társadalom szervezetei adminisztratív és 
költségterheinek alakulására.

 11.  Ez a határozat 2019. március 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1114/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Radon Cselekvési Terv elfogadásáról

A Kormány a  lakosság egészségének védelme érdekében és egyben megfelelve az  ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből 
származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, 
a  90/641/Euratom, a  96/29/Euratom, a  97/43/Euratom és a  2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló  
2013/59/EURATOM tanácsi irányelvben foglaltaknak, a  természetes sugárforrásokból származó expozíció hosszú távú 
csökkentése érdekében
 1. elfogadja az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megalkotott Nemzeti Radon Cselekvési Tervet (a továbbiakban: 

Cselekvési Terv);
 2. felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  Cselekvési Tervben meghatározott intézkedések végrehajtásában 

működjenek közre;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: folyamatosan, a Cselekvési Tervben meghatározott határidőkkel összhangban

 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Cselekvési Tervnek a kormányzati portálon történő 
közzétételéről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1115/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a 2021. évi ICF Kajak-Kenu Gyorsasági Világkupa megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében 
szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetségnél megpályázza a 2021. évi 

ICF Kajak-Kenu Gyorsasági Világkupa (a továbbiakban: Világkupa) megrendezését;
 2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés d) pontja alapján garanciát vállal a Világkupa megrendezésére;
 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a rendezési jog elnyerése esetén készítsen előterjesztést a Világkupa 

megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről és a részletes költségvetés megállapításáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a rendezési jog elnyerését követően azonnal, de legkésőbb az  állami támogatás biztosítását 

megelőző naptári évben

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1116/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a 2023. évi ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében 
szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetségnél megpályázza a 2023. évi 

ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság) megrendezését;
 2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50.  § (3)  bekezdés d)  pontja alapján garanciát vállal a  Világbajnokság 

megrendezésére;
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  rendezési jog elnyerése esetén készítsen előterjesztést 

a  Világbajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről és a  részletes költségvetés 
megállapításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a rendezési jog elnyerését követően azonnal, de legkésőbb az  állami támogatás biztosítását 

megelőző naptári évben

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1117/2019. (III. 13.) Korm. határozata
az Iskola Alapítvány programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettesének bevonásával – 
gondoskodjon az  Iskola Alapítvány programjának finanszírozása érdekében a 2019. évben szükséges legfeljebb  
380 000 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok 
támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2019. július 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1118/2019. (III. 13.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
2.1. 1. pontjában foglalt táblázat

2.1.1. C:3 mezőjében a „8,62” szövegrész helyébe a „8,63” szöveg,
2.1.2. C:5b mezőjében az „1,12” szövegrész helyébe az „1,13” szöveg,
2.1.3. C:12 mezőjében a „0,76” szövegrész helyébe a „0,77” szöveg,
2.1.4. C:16 mezőjében a „10,66” szövegrész helyébe a „10,67” szöveg,
2.1.5. C:21 mezőjében a „14,36” szövegrész helyébe a „14,37” szöveg,
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2.1.6. C:22 mezőjében az „1,95” szövegrész helyébe az „1,96” szöveg,
2.1.7. C:25 mezőjében a „14,89” szövegrész helyébe a „14,90” szöveg,
2.1.8. C:28 mezőjében a „12,77” szövegrész helyébe a „12,78” szöveg,
2.1.9. C:29 mezőjében a „36,06” szövegrész helyébe a „36,07” szöveg,
2.1.10. C:31 mezőjében a „21,31” szövegrész helyébe a „21,32” szöveg,
2.1.11. C:33 mezőjében a „6,46” szövegrész helyébe a „6,34” szöveg,
2.1.12. C:36 mezőjében a „9,94” szövegrész helyébe a „10,89” szöveg,
2.1.13. C:38d mezőjében a „3,74” szövegrész helyébe a „3,72” szöveg,
2.1.14. C:38e mezőjében az „1,44” szövegrész helyébe az „1,45” szöveg,
2.1.15. E:38f mezőjében a „2018. szeptember” szövegrész helyébe a „2019. február” szöveg,
2.1.16. C:45b mezőjében a „0,20” szövegrész helyébe a „0,21” szöveg,
2.1.17. C:46a mezőjében a „6,13” szövegrész helyébe a „6,02” szöveg,
2.1.18. C:46b mezőjében a „4,45” szövegrész helyébe a „4,46” szöveg,
2.1.19. E:46c mezőjében a „2018. szeptember” szövegrész helyébe a „2019. február” szöveg,
2.1.20. C:46d mezőjében a „0,78” szövegrész helyébe a „0,79” szöveg,

2.2. 2. pontjában foglalt táblázat
2.2.1. C:5 mezőjében a „25,33” szövegrész helyébe a „25,34” szöveg,
2.2.2. C:16a mezőjében az „1,16” szövegrész helyébe az „1,17” szöveg,
2.2.3. C:16e mezőjében a „6,01” szövegrész helyébe a „6,81” szöveg,
2.2.4. C:16f mezőjében a „0,98” szövegrész helyébe az „1,08” szöveg,
2.2.5. C:18 mezőjében a „0,23” szövegrész helyébe a „0,24” szöveg,
2.2.6. C:19 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,46” szöveg,

2.3. 3. pontjában foglalt táblázat
2.3.1. C:2 mezőjében az „1,26” szövegrész helyébe az „1,27” szöveg,
2.3.2. C:7 mezőjében a „6,97” szövegrész helyébe a „6,98” szöveg,
2.3.3. C:8b mezőjében a „0,57” szövegrész helyébe a „0,58” szöveg,
2.3.4. C:8c mezőjében a „0,79” szövegrész helyébe a „0,74” szöveg,
2.3.5. C:11 mezőjében a „6,20” szövegrész helyébe a „6,21” szöveg,
2.3.6. C:13 mezőjében a „3,66” szövegrész helyébe a „3,67” szöveg,
2.3.7. C:17 mezőjében az „1,97” szövegrész helyébe az „1,98” szöveg,
2.3.8. C:17c mezőjében a „2,56” szövegrész helyébe a „2,57” szöveg,
2.3.9. C:18 mezőjében az „5,30” szövegrész helyébe az „5,19” szöveg,
2.3.10. C:19 mezőjében a „6,88” szövegrész helyébe a „6,84” szöveg,
2.3.11. C:21a mezőjében a „7,39” szövegrész helyébe a „7,40” szöveg,
2.3.12. C:22 mezőjében az „1,15” szövegrész helyébe az „1,16” szöveg,
2.3.13. C:27 mezőjében az „5,72” szövegrész helyébe az „5,73” szöveg,
2.3.14. C:29 mezőjében a „20,21” szövegrész helyébe a „20,22” szöveg,
2.3.15. C:33 mezőjében az „1,84” szövegrész helyébe az „1,85” szöveg,

2.4. 4. pontjában foglalt táblázat
2.4.1. C:2 mezőjében a „14,29” szövegrész helyébe a „14,30” szöveg,
2.4.2. C:3 mezőjében a „60,93” szövegrész helyébe a „60,96” szöveg,
2.4.3. C:4 mezőjében a „29,29” szövegrész helyébe a „29,56” szöveg,
2.4.4. C:5 mezőjében a „16,24” szövegrész helyébe a „16,50” szöveg,
2.4.5. C:9 mezőjében a „0,95” szövegrész helyébe a „0,96” szöveg,
2.4.6. C:10 mezőjében a „28,53” szövegrész helyébe a „28,54” szöveg,

2.5. 5. pontjában foglalt táblázat
2.5.1. C:4 mezőjében az „5,47” szövegrész helyébe az „5,62” szöveg,
2.5.2. C:6 mezőjében a „2,34” szövegrész helyébe a „2,35” szöveg,
2.5.3. C:7 mezőjében az „1,07” szövegrész helyébe az „1,08” szöveg

lép.
 3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

3.1. C:14a mezőjében az „Országos Közegészségügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi 
Központ” szöveg,



1118 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 41. szám 

3.2. C:15 mezőjében az „Országos Közegészségügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi 
Központ” szöveg,

3.3. C:26 mezőjében az „Országos Közegészségügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi 
Központ” szöveg és

3.4. C:27 mezőjében az „Országos Közegészségügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi 
Központ” szöveg

lép.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1118/2019. (III. 13.) Korm. határozathoz

 1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:8 és C:8 mezője helyébe a következő 
mezők lépnek:

[A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(8. EFOP-2.2.0-16)
A minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés biztosításának fejlesztése
47,20

(ebből indikatív önerő: 0,09)

 2. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 10., 11., 13., 15., 16. és 
16g. sora.

A Kormány 1119/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes 
projektek igazságügyi szakértői véleményt követő támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért

a) a TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005 azonosító számú, „Fedett piac építése Répcelakon” című projekt,
b) a  TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00006 azonosító számú, „A Bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” 

című projekt,
c) a TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00008 azonosító számú, „Szomód település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” 

című projekt és
d) a  TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00068 azonosító számú, „Integrált szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 

fejlesztés Mándokon” című projekt
(a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

 2. egyetért a projektek többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritásai 
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;

 3. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 41. szám

 
1119

1. melléklet az 1119/2019. (III. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.3-15-VS1- 

2016-00005

Fedett piac 
építése 

Répcelakon

Répcelak Város 
Önkormányzata

60 000 000 17 500 500 77 500 500

A projekt közvetlen célja egy, a Répcelak Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon létrehozott 
fedett, nyitott piaci árusítótér, amely által javul a helyi és 
térségi vállalkozások, termelők működési környezete.

3.
TOP-1.4.1-15.CS1- 

2016-00006

A Bordányi 
Apraja-Falva 

Óvoda és 
Bölcsőde 

fejlesztése

Bordány 
Nagyközség 

Önkormányzata
150 000 000 40 775 776 190 775 776

A projekt célja a település óvodai férőhelyeinek, illetve 
az ehhez kapcsolódó konyha helyiségének bővítése úgy, 
hogy a megemelt férőhelyek ellátására képes legyen.

4.
TOP-2.1.3-15-KO1- 

2016-00008

Szomód település 
csapadékvíz-

elvezetésének 
fejlesztése

Szomód Község 
Önkormányzata

95 000 000 28 152 873 123 152 873

A vízelvezetési problémák megszüntetésére a település 
hálózatába új árokszakaszok kerültek megtervezésre 
kilenc helyszínen, összesen 2268 méter hosszban, továbbá 
6108 méter hosszú rekonstrukciós árokszakasz kerül 
megépítésre a projekt keretei között.

5.
TOP-4.2.1-15-SB1- 

2016-00068

Integrált szociális 
és gyermekjóléti 
alapszolgáltatás 

fejlesztés 
Mándokon

Mándok Város 
Önkormányzata

149 910 800 30 960 617 180 871 417

A projekt keretében Mándokon, a Kossuth utca 18. szám 
alatt kerül kialakításra egy korszerű, új épület a család- és 
gyermekjóléti központ és szolgálat, az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás feladatellátására, 
központi irányítására, valamint a fogyatékos személyek 
nappali ellátására. A beruházás keretében az épület 
komplex akadálymentesítése, valamint eszközbeszerzés is 
megvalósul.
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A Kormány 1120/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes 
projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért

a) a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 azonosító számú, „Iparterület fejlesztése Jánoshalmán” című projekt,
b) a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú, „Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen” című projekt,
c) a  TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú, „Tiszafüredi Óvodák és Bölcsőde családbarát fejlesztése” 

című projekt,
d) a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú, „Kerékpárút kiépítése Besenyszögön” című projekt
(a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

 2. egyetért a  projektek többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritásai 
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;

 3. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1120/2019. (III. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.1-15-BK1- 

2016-00006

Iparterület 
fejlesztése 

Jánoshalmán

Jánoshalma Városi 
Önkormányzat

250 000 000 19 858 304 269 858 304

A projekt keretében közmű-infrastruktúra kiépítése, 
valamint az iparterület jobb megközelíthetősége 
érdekében új aszfaltos és kőzúzalékos út építése, 
csapadékvíz-árokrendszer kerül kialakításra.

3.
TOP-1.1.1-15-HB1- 

2016-00007

Iparterület 
fejlesztése 

Biharkeresztesen

Biharkeresztes Város 
Önkormányzata

399 931 224 44 808 302 444 739 526
A projekt célja a kor színvonalának megfelelő 
infrastruktúrával rendelkező új iparterület létrehozása, 
valamint elérhetőségének biztosítása.

4.
TOP-1.4.1-15-JN1- 

2016-00022

Tiszafüredi Óvodák 
és Bölcsőde 
családbarát 
fejlesztése

Tiszafüred Város 
Önkormányzata

225 993 900 27 577 655 253 571 555
A projekt célja a meglévő bölcsődei és óvodai 
csoportszobák fejlesztése, valamint a bölcsődei férőhelyek 
kapacitásának bővítése.

5.
TOP-3.1.1-15-JN1- 

2016-00009

Kerékpárút 
kiépítése 

Besenyszögön

Besenyszög Város 
Önkormányzata

110 000 000 16 443 546 126 443 546

A település kerékpáros létesítményekkel történő beépítése 
hosszú távú programjának I. ütemében mintegy  
1433 méter szakaszon kelül kialakításra a közúttal 
(Damjanich János út – Jászladányi úti szakaszon) 
párhuzamosan az új kerékpárút.
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A Kormány 1121/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001 azonosító számú („A pécsi uránvárosi piac fejlesztése” című) projekt 
támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért a  TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001 azonosító számú, „A pécsi uránvárosi piac fejlesztése” című projekt 

(a  továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével az  1.  melléklet 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,

 2. egyetért a  projekt többlettámogatásának a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása 
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 3. egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1121/2019. (III. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2. TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001
A pécsi uránvárosi 

piac fejlesztése

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
150 000 000 53 754 398 203 754 398

A projekt keretében a Pécs Holding 
Zrt. tulajdonában lévő piac felújítására, 
megújítására kerül sor. A piac területe  
4133 m2, melyből a fedett árusítóhely 
mintegy 1000 m2, a pavilonépületek 
pedig összesen kb. 550 m2 alapterületen 
találhatók.
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A Kormány 1122/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. 
(I. 20.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm.  határozat] 1.  pontja a  következő g)  alponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„g) jóváhagyja a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 9. prioritása teljes keretének 110%-át 
meghaladó mértékű, 62,27 milliárd forint összegű forráskeret meghirdetését, amely 10,46 milliárd forinttal haladja 
meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 9. prioritásának keretét.”

 2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a) 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat
aa) C:9 mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe a „0,59” szöveg,
ab) C:12 mezőjében a „2,51” szövegrész helyébe a „2,70” szöveg,
ac) C:15 mezőjében a „3,44” szövegrész helyébe a „3,63” szöveg,
ad) C:21 mezőjében az „1,05” szövegrész helyébe az „1,15” szöveg,
ae) C:28 mezőjében a „2,28” szövegrész helyébe a „4,32” szöveg,
af ) C:32d. mezőjében az „1,91” szövegrész helyébe a „2,10” szöveg,
ag) C:32g. mezőjében a „0,65” szövegrész helyébe a „0,74” szöveg,
ah) C:36 mezőjében az „1,32” szövegrész helyébe az „1,51” szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat
ba) F:3 mezőjében a „húsz barlang” szövegrész helyébe a „kilenc barlang, illetve bányajárat” szöveg és 

a „stabilizálása, hulladékmentesítés” szövegrész helyébe a „stabilizálása” szöveg,
bb) C:12 mezőjében a „Semmelweis Egyetem” szövegrész helyébe a „Semmelweis Egyetem, Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem” szöveg,
bc) C:15 mezőjében a  „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg
lép.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1122/2019. (III. 13.) Korm. határozathoz

 1. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat a következő 32j. sorral egészül ki:

[A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 

Program terhére történő finanszírozás 

(Mrd Ft)]

„

32j. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15
Kormányhivatali ügyintézést támogató szakrendszerek és az egyablakos ügyintézés 

elérhetőségének fejlesztése
1,24

”
 2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat a következő 39. sorral egészül ki:

[A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 

Program terhére történő finanszírozás 

(Mrd Ft)]

„

39. KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18 Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése 0,86
”

 3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat a következő 44a. sorral egészül ki:

[A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 

Program terhére történő finanszírozás 

(Mrd Ft)]

„

44a. KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18
Jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá eső adatok körének 

felülvizsgálata
0,38

”
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A miniszterelnök 26/2019. (III. 13.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– a pénzügyminiszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

Turóczy Lászlónak, a  Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása a  kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2019. március 13-ai hatállyal – megszűnik.

  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.
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