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III. Kormányrendeletek

A Kormány 97/2019. (IV. 30.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén 
a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között 
a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló 
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között a  fenntartható vízgazdálkodás terén 
a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről

Preambulum

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)

attól a  szándéktól vezérelve, hogy fejlesszék együttműködésüket a  közös érdekű vízgyűjtőkön és a  határvizeken 
történő fenntartható vízgazdálkodás területén, a Felek közötti átfogó kapcsolat, valamint a  regionális kapcsolatok 
javítása érdekében, megerősítve az európai együttműködésre való törekvést;

tiszteletben tartva a közös érdekeket, amelyekben a Felek a Duna-vízgyűjtő területén más államokkal osztoznak;
attól az óhajtól vezérelve, hogy folytassák és továbbfejlesszék együttműködésüket a közös érdekű vízgyűjtőkön és 
a határvizeken történő fenntartható vízgazdálkodás területén;

kiindulva a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási 
kérdések tárgyában (Belgrád, 1955) aláírt Egyezmény és alkalmazása során szerzett eddigi tapasztalatokból és 
eredményekből;

figyelembe véve azt a  tényt, hogy a  Felek eddigi együttműködésük keretében szabályzatokat és más 
dokumentumokat dolgoztak ki és hagytak jóvá, valamint megfelelő gyakorlatot alakítottak ki az  árvíz, belvíz és 
jégtorlódás elleni védelem, valamint a vízminőségi és -mennyiségi kérdések területén;

tekintettel arra a tényre, hogy mindkét Fél részes fele a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére 
és használatára vonatkozó Egyezménynek (Helsinki, 1992), a  Duna védelmére és fenntartható használatára 
irányuló együttműködésről szóló Egyezménynek (Szófia, 1994), valamint a  Dunán való hajózás rendjéről szóló 
Egyezménynek (Belgrád, 1948), illetve annak 1998-ban, Budapesten kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének, valamint 
a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között a  tiszai hajózásról szóló Egyezménynek 
(Niš, 2016);

figyelembe véve az  Európai Unió vizekre vonatkozó jogszabályait, különösen az  Európai Parlament és a  Tanács 
2000.  október 23-i, a  vízpolitika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK 
irányelvének (a továbbiakban: Víz Keretirányelv), valamint az  Európai Parlament és a  Tanács 2007. október 23-i, 
az  árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelvének (a továbbiakban: Árvízi Irányelv) 
rendelkezéseit;
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figyelemmel a  vizekre vonatkozó nemzetközi szerződésekben rögzített jogi alapelvekre, köztük: a  Fekete-tenger 
szennyezés elleni védelméről szóló Egyezményre (Bukarest, 1992), az  ipari balesetek országhatáron túli hatásairól 
szóló Helsinki Egyezményre (Helsinki, 1992), a  nemzetközi jelentőségű vízi utakról szóló Európai Megállapodásra 
(AGN) (Genf, 1996);

tekintettel más vonatkozó nemzetközi szerződésekre, köztük az  országhatárokon átterjedő környezeti hatások 
vizsgálatáról szóló Egyezményre (Espoo, 1991), valamint a  nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, 
a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló Egyezményre (Ramsar, 1971)

az alábbiakban állapodnak meg:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Az egyezmény célja
Jelen Egyezmény célja azoknak a jogoknak, kötelezettségeknek és szabályoknak a meghatározása, amelyek alapján 
a Felek eljárnak a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésük során.
A Felek a  jelen Egyezmény rendelkezései alapján megvizsgálják és egymással egyeztetve megoldják mindazokat 
a vízgazdálkodási kérdéseket, amelyek egyik vagy mindkét Fél érdekeit érintik, vagy az egyik Fél érdekében tesznek 
szükségessé a másik Féllel egyeztetett intézkedéseket.
A Felek jelen Egyezmény alapján megteremtik mindazon szervezeti és intézményi feltételeket, amelyek keretei 
között az együttműködést megvalósítják, és biztosítják annak gazdasági feltételeit.

2. cikk
Az együttműködés céljai
A jelen Egyezményben meghatározott célkitűzések teljesítésének érdekében a Felek együttműködése az alábbiakra 
terjed ki:

 1) a határvizek és a határvizeken található létesítmények megfigyelési és állapotértékelési rendszerének fejlesztése;
 2) a Felek által saját államaik területére kidolgozott, a Víz Keretirányelvvel összhangban lévő vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervekben rögzített, határvizeket és közös érdekű vízgyűjtőket érintő célkitűzések elérését szolgáló intézkedési 
tervek összehangolása, felülvizsgálata, a végrehajtás figyelemmel kísérése;

 3) a határvizek fenntartható használatának és védelmének biztosítása;
 4) a határvizek jó állapotának, illetve az  erősen módosított és mesterséges határvízi víztestek jó ökológiai 

potenciáljának elérése, a Víz Keretirányelvvel összhangban;
 5) a vizek állapotának értékelése és a vizek állapotromlásának megakadályozása;
 6) a Felek által saját államaik területére kidolgozott, az  Árvízi Irányelvvel összhangban lévő árvízi kockázatkezelési 

tervekben rögzített, határvizeket és közös érdekű vízgyűjtőket érintő célkitűzések elérését szolgáló intézkedési 
tervek összehangolása, felülvizsgálata, a végrehajtás figyelemmel kísérése;

 7) a közös érdekű vízfolyások medrének rendezése és karbantartása;
 8) a határon átterjedő káros hatások, azaz az  ár- és belvizek, valamint a  jég, aszály és rendkívüli vízszennyezés, 

továbbá a  Víz Keretirányelv szerinti ökológiai állapot romlását okozó egyéb tevékenység miatti káros hatások 
megakadályozása, felszámolása, csökkentése és ellenőrzés alatt tartása;

 9) közös projektek és tevékenységek előkészítése, koordinálása és megvalósítása, beleértve a  jelen Egyezményben 
meghatározott területekhez tartozó kutatási és technológiai-fejlesztési projekteket.

3. cikk
Fogalommeghatározások
A jelen Egyezmény alkalmazásában:

 1) „fenntartható vízgazdálkodás”: a  felszíni és felszín alatti vízkészletek egységes kezelése oly módon, hogy általa 
biztosítani lehessen:
(1) megfelelő mennyiségű és minőségű vizet a vízhasználók részére;
(2) megfelelő mennyiségű és minőségű vizet a  vízi ökoszisztémák, valamint az  azoktól közvetlenül függő 

ökoszisztémák megóvására, védelmére és minőségének javítására;
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(3) a vízszennyezésektől való védelmet és azok megelőzését;
(4) az aszály és a vizek kártételei (árvizek, belvizek, jégtorlódás, erózió és más káros hatások) elleni védekezést és 

azok megelőzését;
(5) a különböző vízhasználatokból eredő igények egyeztetését;
(6) a vízkészletek és vízi létesítmények hatékony felügyeletét;

 2) „határvizek”: olyan felszíni és felszín alatti vizek, amelyek az államhatárt alkotják, vagy azt keresztezik;
 3) „közös érdekű vízgyűjtő”: a  Felek által közösen lehatárolt terület, amelyen történő beavatkozásoknak határon 

átterjedő hatásai vannak vagy lehetnek;
 4) „határon átterjedő hatás”: minden olyan, emberi tevékenység vagy természeti esemény következményeként az egyik 

Fél államának területén a vizek mennyiségi és minőségi állapotában vagy a vízjárásban bekövetkező változás, amely 
hatással lehet a másik Fél államának területére;

 5) „beavatkozás”: minden, a  vizekkel kapcsolatos meglévő, megkezdett vagy tervezett jövőbeni tevékenység, amely 
határon átterjedő hatást válthat ki;

 6) „vízi létesítmények”: vízépítési létesítmények, vagy ilyen létesítmények együttese a hozzájuk tartozó berendezésekkel 
együtt, amelyek műszaki, illetve technológiai egységet alkotnak, és az  integrált vízgazdálkodást, a  vizeket érintő 
káros hatások elleni védelmet, a  vízszennyezés elleni védelmet, vízenergia-termelést, a  víz biztosítását, valamint 
az egyéb vízfelhasználási és -hasznosítási formák feltételeinek megteremtését szolgálják;

 7) „belvizek”: magas talajvíz és/vagy fölös csapadékvizek következtében összegyülekező felszíni vizek, amelyek 
az  egyik Fél államának területéről a  másik Fél államának területére levezető csatornákon, völgyeken vagy 
terepmélyedésekben folynak le;

 8) „rendkívüli vízszennyezés”: az  a  határon átterjedő hatással bíró szennyezés, amely emberi tevékenység vagy 
természeti hatás következtében, a vizek állapotára, az azzal összefüggő vízi ökoszisztémára káros hatást gyakorolhat;

 9) „legkisebb fenntartható vízhozam”: az  a  mennyiségi és minőségi szempontból szükséges vízhozam, amelyet 
különösen a hidrometeorológiai feltételekre, a vízfolyások vízjárására, a vízfolyásokra jellemző vízfelhasználásra és 
vízminőség-védelemre, valamint a vízi és a part menti ökoszisztémák állapotára való tekintettel biztosítani kell.
A fent meg nem határozott, de a  jelen Egyezmény szövegében alkalmazott fogalmakra a  határokat átlépő 
vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó Egyezmény (Helsinki, 1992), a  Duna 
védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló Egyezmény (Szófia, 1994), az Európai Unió 
vizekre vonatkozó irányelveinek fogalommeghatározásai alkalmazandóak.

4. cikk
Az egyezmény hatálya
Jelen Egyezmény hatálya kiterjed:

 1) a határvizekre és a közös érdekű vízgyűjtőkre;
 2) azon beavatkozásokra, vízi létesítményekre, tevékenységekre és eseményekre, amelyek potenciálisan kiválthatnak 

vagy ki is váltanak határon átterjedő hatásokat.

5. cikk
Alapelvek
A Felek a  jelen Egyezmény céljainak teljesítése érdekében a  szuverén egyenlőség, a  területi integritás, 
a kölcsönösség, a közös jólét és jó szándék elvét szem előtt tartva fejtik ki együttműködésüket.
A Felek a  jelen Egyezmény tárgyát képező együttműködésük keretében – különösen a közös érdekű vízgyűjtők és 
a határvizek méltányos és ésszerű használata érdekében – a megelőzés, az elővigyázatosság, a károkozás elkerülése, 
a kölcsönösség, a jóhiszeműség elveit alkalmazzák.
A Felek, felhasználva az  Európai Unió módszertanát, törekednek a  saját gyakorlatukba fokozatosan bevezetni 
a „szennyező fizet” és a „felhasználó fizet” elvet.
A Felek megtesznek minden szükséges intézkedést a  vizek mennyiségi és minőségi állapotának fenntartása és 
javítása érdekében.
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II. FEJEZET
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI

6. cikk
Az együttműködés módja

 1) A Felek államainak illetékes szervei a  jelen Egyezmény rendelkezéseinek megvalósítása érdekében 
együttműködésük során biztosítják:
(1) a jelen Egyezmény valamennyi tárgyát képező rendszeres és kellő időben történő teljes és pontos adat- és 

információcserét,
(2) a Magyar–Szerb Vízügyi Bizottságban (a továbbiakban: Bizottság) és a  Bizottság keretében létrehozott 

testületekben való konzultációkon, egyeztetéseken és tevékenységükben való aktív részvételt, valamint
(3) az Egyezmény alkalmazásához szükséges jogi, szervezeti, intézményi, műszaki, gazdasági és egyéb 

intézkedések megtételét.
 2) A Bizottság az  együttműködés részleteit a  jelen Egyezmény végrehajtása érdekében, a  szabályzatokban és 

a hatáskörébe tartozó más dokumentumokban rögzíti.
 3) Szükség esetén a Bizottság új dokumentumokat dolgoz ki, illetve megújítja a meglévőket.
 4) A Felek államainak illetékes szervei minden, az Egyezmény hatálya alá tartozó beavatkozást előzetesen lefolytatott 

konzultációkat és a másik Fél jóváhagyását követően foganatosítanak. A  jóváhagyásról a Bizottság elnökei írásban 
tájékoztatják egymást. Amennyiben a  másik Fél a  beavatkozásra tett javaslat átvételének napjától számított 
60 napon belül nem ismertette álláspontját, az úgy tekintendő, hogy a javaslattal egyetért. Ez alól kivételt képeznek 
az  Európai Unió és/vagy más nemzetközi szervezetek által finanszírozott projektek, melyek esetében a  határidő 
30 nap, illetve a rendkívüli helyzetek, amikor az egyeztetést a lehető legrövidebb időn belül meg kell tartani.

 5) A Felek törekednek más, különösen a  szomszédos országokkal történő együttműködést koordináltan elősegíteni, 
amelyet szükség szerint közös szerződésekkel szabályoznak.

 6) A Felek államainak illetékes szervei kölcsönösen, a  lehető leghamarabb tájékoztatják egymást árvíz, belvíz és 
jégtorlódás veszélye esetén, rendkívüli és váratlan vízszennyezés, illetve egyéb, jelen Egyezmény tárgyát képező 
vizeket érintő veszélyek esetén.

 7) A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó területen nemzetközi műszaki és pénzügyi segítséggel vagy külföldi hitelből 
megvalósuló projektekre a jelen Egyezmény előírásait kell alkalmazni.

 8) A Felek államainak illetékes szervei kölcsönösen tájékoztatják egymást a  jelen cikk 7)  bekezdésében foglalt 
projektek előkészítéséről és végrehajtásáról.

7. cikk
Költségek
A jelen Egyezmény teljesítésével összefüggő, közös érdekű, bármely Fél államának területén lévő vagy létesítendő 
művek, vízi létesítmények és egyéb tevékenységek fenntartási, üzemeltetési, tervezési és kivitelezési költségeit, 
a költségek megosztását és a fizetés módját a Felek egymással egyeztetve megállapodásokban határozzák meg.
Azokat a  költségeket, amelyek a  Felek egyikének állama területén levő, de a  másik Fél érdekeit szolgáló vízi 
létesítmények tervezése, kivitelezése, fenntartása és üzemeltetése vonatkozásában merülnek fel, teljes egészében 
az érdekelt Fél viseli.
A jelen Egyezmény teljesítéséből eredő pénz- és adóügyi kérdéseket a Felek nemzeti jogszabályainak tiszteletben 
tartásával szabályozzák.
Amennyiben a  jelen Egyezményben foglaltak teljesítéséhez szükséges létesítmények és tevékenységek 
megvalósítási költségeinek részleges vagy teljes fedezésére nemzetközi szervezetektől vagy pénzintézetektől 
anyagi támogatás vagy hitel felvétele válik lehetségessé, a  Felek egyeztetik ilyen irányú kezdeményezéseiket, és 
együttműködnek az anyagi támogatás megszerzésében és a projektek megvalósításában.
A jelen Egyezménnyel nem szabályozott, jelen Egyezmény alkalmazásával összefüggő pénzügyi kérdéseket a Felek 
kölcsönös megállapodásban rögzítik.
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8. cikk
Kölcsönös segítségnyújtás
A Felek közötti árvíz, belvíz és jégtorlódás veszélye, valamint rendkívüli vízszennyezés esetén történő, és az említett 
veszélyek elhárítása és következményeinek megállapítása, valamint azok felszámolása érdekében történő kölcsönös 
segítségnyújtás a  jelen Egyezmény, az  elfogadott hatályos megállapodások és a  Felek államainak vonatkozó 
jogszabályai alapján történik.

9. cikk
Szigorúbb kritériumok alkalmazásának joga
Mindkét Félnek jogában áll a  vizekkel kapcsolatos intézkedései megtételekor a  jelen Egyezmény előírásaiból 
származó kritériumoknál szigorúbbakat alkalmazni a saját állama területén, azzal a kötelezettséggel, hogy a másik 
Felet a kritériumok hatálybaléptetése előtt legkésőbb hat hónappal értesíti, illetve ezzel kapcsolatban a másik Felet 
többlet kötelezettségek nem terhelik.

III. FEJEZET
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE

10. cikk
A vizek mennyiségének és minőségének megfigyelése
A Felek államainak illetékes szervei a közösen kidolgozott szabályzatokban foglaltaknak megfelelően rendszeresen 
megfigyelik és értékelik a  határvizek minőségi és mennyiségi jellemzőit, összhangban az  Európai Unió vízügyi 
szabályozásával.
A Felek a  közösen elfogadott módszertannak megfelelően, a  közösen kijelölt mérési helyeken rendszeresen 
vizsgálják a határvizek mennyiségi és minőségi jellemzőit.

11. cikk
Az adatok és információk cseréje

 1) A Felek az  Egyezmény rendelkezéseinek hatékony végrehajtása érdekében szabályzatokban rögzítik a  határvizek 
meteorológiai, hidrológiai és hidrogeológiai mennyiségi és minőségi adatainak és információinak cseréjét.

 2) A Felek államainak illetékes szervei a  vonatkozó szabályzattal összhangban rendszeresen radiológiai adatokat 
cserélnek a nukleáris létesítmények esetleges hatása miatt.

 3) A Felek államainak illetékes szervei kicserélik a  határon átnyúló hatást okozó közösen meghatározott vízi 
létesítmények működési rendjéről, üzemeléséről és állapotáról szóló adatokat, valamint azon egyéb információkat, 
amelyek a határon átnyúló hatások megértéséhez, megelőzéséhez, értékeléséhez és elhárításához szükségesek.

 4) A Felek államainak illetékes szervei létrehozzák, fejlesztik és működtetik az  adatcserére, értesítésre és riasztásra 
szolgáló rendszereiket. Rendkívüli események esetén a Felek soron kívül értesítik egymást és kicserélik a szükséges 
információkat.

 5) A Felek államainak illetékes szervei kicserélik a  határvizeken és a  közös érdekű vízgyűjtőkön található vízi 
létesítmények és vízi munkák kivitelezéséhez és fenntartásához szükséges geodéziai alappontokkal, kilométer- és 
hektométerjelzésekkel és vízmércékkel kapcsolatos információkat. A Felek ezen pontokat és adataikat kölcsönösen 
használhatják, illetve egymásnak kölcsönösen rendelkezésre bocsátják.

 6) A Felek a szabályzatokban jelölik ki a saját adat- és információcserére illetékes szerveiket.

12. cikk
A vizek védelme
A Felek törekednek arra, hogy:

 1) megakadályozzák a  felszíni vizek állapotának romlását, javítsák azt a  jó állapot elérése céljából, valamint hogy 
az erősen módosított és mesterséges víztestek jó kémiai állapotot és ökológiai potenciált érhessenek el;

 2) megakadályozzák a felszín alatti vizek állapotának romlását és javítsák azt a jó mennyiségi és kémiai állapot elérése 
érdekében;

 3) biztosítsák, hogy a felszíni vizek védelme ne valósulhasson meg a felszín alatti vizek kárára és fordítva;
 4) a vizek minőségére vonatkozó kritériumok alkalmazásával meghatározzák a  határvizek célállapotát a  minőség 

szempontjából, és intézkedéseket hoznak a határon átterjedő káros hatás megelőzése, megakadályozása, ellenőrzés 
alatt tartása és csökkentése érdekében;
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 5) időbeni intézkedéseket hozzanak a  rendkívüli vagy baleseti szennyezések megakadályozására és 
következményeinek elhárítása végett; a  Felek a  lehető legrövidebb időn belül kölcsönösen értesítik egymást, 
ha a  határvizeket határon átnyúló hatású rendkívüli szennyezés éri, vagy ha ilyen hatás nagy valószínűséggel 
várható, beleértve a  nukleáris létesítmények működése közben fellépő veszélyeket is; a  Felek együttműködnek 
a következmények csökkentésében és elhárításában azok megszűnéséig;

 6) intézkedéseket hoznak a határvizek minőségére gyakorolt hatások megfigyelésére, csökkentésére és korlátozására 
a  pontszerű és diffúz szennyező forrásokból származó, határon átnyúló hatással bíró szennyező anyagok 
megjelenése esetén, különös tekintettel az  elsőbbségi és elsőbbségi veszélyes anyagokra; a  Felek a  szennyező, 
elsőbbségi és elsőbbségi veszélyes anyagok jegyzékét alkalmazzák, összhangban a  Víz Keretirányelv és 
a Környezetminőségi Határértékek Irányelv rendelkezéseivel;

 7) a Felek államainak illetékes szervei a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó területeken a tervezett új létesítményekre 
vagy a  meglévő létesítmények rekonstrukciójára irányuló vízjogi engedélyek és egyéb vízügyi dokumentumok 
kiadása során a  határvizekbe vezetett szennyvizek tisztításához a  rendelkezésre álló legjobb technológiát 
alkalmazzák.

13. cikk
A vizek fenntartható használata

 1) A Felek államainak illetékes szervei a közösen kijelölt mérési helyeken elvégzik a vízhozamadatsorok egyeztetését és 
a rendelkezésre álló vízkészletek meghatározását.

 2) A Felek államainak illetékes szervei a  közösen elfogadott módszertanok alapján kidolgozzák a  határvizek 
meghatározott mérési helyeire vonatkozó vízmérleget.

 3) A Felek államainak illetékes szervei meghatározzák a  felszín alatti határvizek készleteit, és rendszeresen értékelik 
azok állapotát.

 4) A Felek a határvizek vízmérlege, a határvizekre és a közös érdekű vízgyűjtőkre vonatkozó összehangolt intézkedési 
tervek alapján meghatározzák azokat az  intézkedéseket, amelyek biztosítják a  rendelkezésre álló vízkészletek 
igazságos és fenntartható használatát.

 5) A Felek meghatározzák a  kisvizes időszakban végezhető tevékenységeket a  legkisebb fenntartható vízhozam 
biztosítása érdekében.

14. cikk
A vizek kártétele elleni védelem

 1) A Felek együttműködnek a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön az árvizek, belvizek és a jégtorlódás elleni 
védekezésben.

 2) A Felek az  Árvízi Irányelvben rögzített célkitűzésekkel összhangban, az  árvízkockázatok értékelése és kezelése 
során együttműködnek és egymással egyeztetik a határvizeket és a közös érdekű vízgyűjtőket érintő intézkedések 
tervezését és megvalósítását annak érdekében, hogy a  Felek államai területén a  vízkár előfordulási valószínűsége 
csökkenjen.

 3) A Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a határvizeken a vizek szabad lefolyását, 
valamint a jég levonulását biztosítani tudják.

 4) Szabályzatban kerülnek meghatározásra különösen a  határvízfolyások szakaszai és a  közös érdekű belvízelvezető 
rendszerek, valamint az árvíz, belvíz és jégtorlódás elleni védekezés alatti kötelezettségek.

 5) A Felek államainak illetékes szervei rendszeresen karbantartják a  határvízfolyások medrét, az  azokon lévő, 
a  védképességet befolyásoló vízi létesítményeket. Folyamatosan figyelemmel kísérik azok vízlevezetésre, 
hordalékszállításra, jéglevonulásra és hajózási viszonyokra gyakorolt hatását.

 6) A Felek megállapodtak abban, hogy a  belvízlevezető csatornák többcélú hasznosításra is alkalmazhatók azzal 
a  feltétellel, hogy e  tevékenységek nem akadályozzák a  belvizek levezetését, és nem okoznak határon átterjedő 
káros hatást.

 7) A Felek saját államaik területén nem végeznek olyan munkálatokat és nem foganatosítanak egyoldalúan 
olyan intézkedéseket, amelyek a  másik Fél államának területén árvizeket, elmocsarasodást, elszikesedést vagy 
feliszapolódást okozhatnak, illetve más nem kívánt következménnyel járnak, és a határvizeken levő létesítményeiket 
úgy üzemeltetik, hogy a fenti hatások ne következhessenek be.
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 8) A határvizeken végzett vízgazdálkodási tevékenységek és munkák végrehajtása nem veszélyeztetheti az államhatár 
megjelölésére szolgáló határjeleket, illetve az államhatár felmérésére szolgáló egyéb jeleket. A határjelek ideiglenes 
vagy végleges eltávolításához, illetve áthelyezéséhez az  államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására 
létrehozott, Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szerb Vegyesbizottsága előzetes hozzájárulása 
szükséges.

 9) A Felek államainak illetékes szervei kidolgozzák a  határvízi vízfolyások közös érdekű szakaszainak további 
szabályozási terveit és közös kiegészítő munkálatokat végeznek a  víz áramlásának javítása, a  hordalék- és 
jéglevonulás javítása, valamint az  előírt hajózási feltételek fenntartása, illetve javítása érdekében. E  terveknek 
és munkálatoknak teljes egészében szinkronban kell lenniük a  Felek árvízvédekezés során felmerülő igényeivel, 
különös figyelemmel a természeti értékek kíméletére és a jó ökológiai állapot, illetve potenciál biztosítására.

 10) Az árvíz-, belvíz- és jégvédekezés során kialakuló veszélyhelyzet megállapítása esetén, különös tekintettel 
töltésszakadás esetére a  Felek tevékenységeiket a  saját államuk területén a  másik Féllel történő folyamatos 
kapcsolattartás mellett végzik, összhangban a  szabályzattal. A  Felek államainak illetékes szervei szükség esetén, 
kérésre, bármely Fél államának területén, a  terepen uralkodó állapotok feltárása és a  védekezési intézkedések 
meghozatala érdekében találkozókat szervezhetnek.

IV. FEJEZET
MAGYAR–SZERB VÍZÜGYI BIZOTTSÁG

15. cikk
Megalakítás és összetétel

 1) A Felek a  jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően kialakított együttműködés megvalósítása érdekében 
létrehozzák a Magyar–Szerb Vízügyi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

 2) A Bizottság magyar és szerb tagozatból, összesen tizenkettő tagból áll. Mindkét Fél hat tagot nevez ki: elnököt, 
elnökhelyettest, titkárt és három tagot, a nemzeti szabályozásaik szerint.

 3) A Felek diplomáciai úton, írásban értesítik egymást a  Bizottság elnökeinek kinevezéséről és felmentéséről. 
Az elnökök írásban értesítik egymást a Bizottság összetételéről és a bekövetkező változásokról.

 4) Az elnökök a Bizottság munkájába szükség szerint szakértőket és megfigyelőket vonhatnak be.
 5) Az elnök akadályoztatása esetén a feladatát azonos felhatalmazással az elnökhelyettes látja el.

16. cikk
A Bizottság feladatai és hatásköre
A Bizottság első találkozóján ügyrendi szabályzatot fogad el, amely részletesen meghatározza azokat a kérdéseket, 
amelyek a  bizottsági ülésszakokon és az  ülésszakok között, valamint a  bizottsági munkacsoportokban végzett 
munka szempontjából fontosak.
A Bizottság:

 1) megállapítja a határvizeket és azok jelen Egyezmény 4. cikk (1) bekezdésében foglalt közös érdekű vízgyűjtőit;
 2) figyelemmel kíséri és rendszeresen értékeli jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtását, megállapítja a  Felek 

együttműködésében az  esetleges hiányosságokat, és javaslatokat tesz azok felszámolására; szükség esetén 
a helyszínen is megvizsgálja jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtását;

 3) javaslatokat tesz a Felek államainak illetékes szerveinek jelen Egyezmény módosítására;
 4) elfogadja és szükség szerint módosítja a  jelen Egyezményben előirányzott együttműködési területekre vonatkozó 

szabályzatokat; a Bizottság szükség esetén más szabályzatokat és ügyiratokat is elfogadhat;
 5) a jelen Egyezményből fakadó feladatok teljesítése céljából állandó albizottságokat és szükség szerint szakértői 

munkacsoportokat hoz létre; kinevezi azok vezetőit és jóváhagyja működési szabályzatukat; egyes kérdések és azok 
megoldási javaslatai elkészítése, illetve a  közös érdekű feladatok egyeztetése és teljesítése végett szükség szerint 
megbízhat független szakértőket is;

 6) megoldja a jelen Egyezmény alkalmazásából eredő egyéb kérdéseket.

17. cikk
Határozathozatal

 1) A Bizottság határozatait egyhangúan hozza. Ezek a  határozatok kerülnek az  ülésszakok jegyzőkönyvébe. Minden 
kérdést, melyekről a Bizottság tárgyalt, beleértve azokat is, amelyekről nincs megállapodás, rögzíteni kell az ülésszak 
jegyzőkönyvében.
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 2) A Bizottság ülésszakának jegyzőkönyvei két-két eredeti példányban, magyar és szerb nyelven készülnek, amelyeket 
a  Felek belső jogrendjüknek megfelelően hagynak jóvá. A  jóváhagyásról a  Felek haladéktalanul írásban értesítik 
egymást.

 3) A Bizottság határozatait nem lehet végrehajtani, ha az  egyik Fél kifogást emel a  Bizottság jegyzőkönyvére. 
Amennyiben kifogás emelésére kerül sor, a Felek rendkívüli ülésszakot tartanak.

 4) Azokban a  kérdésekben, melyekben a  Bizottság nem ért el megállapodást, a  Felek kötelezik magukat, hogy 
legfeljebb 60 napon belül a Bizottság ülésszakáról készült jegyzőkönyv elfogadása után, a rendelkezésre álló jogi és 
technikai mechanizmusokat alkalmazva, közös érdekből javaslatokat tesznek azok megoldására, számolva a  Felek 
jelen Egyezmény alapján vállalt kötelezettségeivel.

18. cikk
Ülésszakok
A Bizottság évente, felváltva a két Fél államának területén, rendes ülésszakot tart. Igény esetén az egyik Fél kérésére 
rendkívüli ülésszak is összehívható.
A Bizottság elnökei, a  helyettesek és a  titkárok a  két ülésszak között is találkozót tarthatnak azon kérdések 
megvitatása és megoldása céljából, melyek az  Egyezmény tárgyában, a  Bizottság vagy munkatestületének 
munkájához tartoznak.

19. cikk
A Bizottság munkájának költségei
A Bizottság ülésszakainak szervezési és lebonyolítási költségeit, az albizottságok, valamint a szakértők találkozóinak 
költségét az a Fél viseli, amelyik államának területén a találkozó megtartásra kerül. A Bizottság tagjai és a szakértők 
részvételének költségét a bizottsági ülésszakokon és más találkozókon mindkét Fél maga fedezi.

V. FEJEZET
AZ ÁLLAMHATÁR ÁTLÉPÉSE ÉS VÁMRENDELKEZÉSEK

20. cikk
Meghatalmazott személyek államhatáron történő átlépése
Jelen Egyezmény végrehajtására felhatalmazott személyek államhatáron történő átlépése a  következők szerint 
történik:

 1)  Az  államhatáron, de a  határátkelőhelyen kívüli munkavégzés esetén a  Bizottság elnökei legalább a  munkavégzés 
előtt 8 nappal kötelesek az  illetékes határrendészeti szerveket az alábbiakról tájékoztatni: a határátlépés tervezett 
helye, ideje, a  munkavégzés helye, célja, időtartama, a  munkát végző személyek névjegyzéke, úti okmányának 
száma, a  visszalépés tervezett helye, várható időpontja, a  munkák során használt gépjárművek rendszáma, 
típusa. A  tájékoztatott határrendészeti szervek értesítik az  illetékes vámszerveket, valamint a  szomszédos ország 
határrendészeti szerveit.

 2)  A határvizeken azonnali beavatkozást, intézkedést igénylő kivételes esetekben, amikor a kijelölt határátkelőhelyen 
kívül szükséges átkelni, a Bizottság elnökei haladéktalanul értesítik egymást és egyetértésük esetén a Felek illetékes 
határrendészeti szerveit. Az elvégzett munkákról, a megtett intézkedésekről, azok okairól, az átlépő személyekről és 
a felszerelésről a Bizottság elnökei utólagosan, 8 napon belül írásban is tájékoztatják az illetékességgel rendelkező 
határrendészeti szerveket.

21. cikk
Vámfizetéssel és illetékekkel kapcsolatos szabályok
Jelen Egyezmény alapján végrehajtandó vízgazdálkodási tevékenységek végzése során a munkálatok elvégzéséhez 
szükséges anyagok, üzemanyagok, gépek és más munkaeszközök, a  beépítésre, valamint felhasználásra kerülő 
anyagok és eszközök másik Fél területére történő átszállítása vámeljárás hatálya alá tartozik. Az  előbbiekben 
említett áruk mentesülnek minden illeték-, adó- és vámfizetési kötelezettség alól, amennyiben arra az  uniós és 
a Felek nemzeti jogszabályai lehetőséget adnak.
Az első bekezdésben szereplő tevékenységek befejezése után a  megmaradt anyagokat és eszközöket vissza kell 
szállítani annak az országnak a területére, ahonnan azokat hozták.
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VI. FEJEZET
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. cikk
Viták rendezése
A Felek arra törekednek, hogy a jelen Egyezmény előírásainak eltérő értelmezése és alkalmazása során felmerülő és 
az ebből eredő esetleges vitás kérdéseket a Bizottság rendezze.
Azon kérdéseket, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem ér el egyetértést, a Felek rendezik.
Amennyiben a  Feleknek a  jelen Egyezmény előírásainak értelmezése vagy alkalmazása tekintetében nem sikerül 
megoldani a vitás kérdéseket, a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló 
Egyezmény (Helsinki, 1992) IV.  melléklete rendelkezéseinek megfelelően, mindkét Fél javasolhatja a  vitás kérdés 
választott bíróság általi rendezését.

23. cikk
Más nemzetközi egyezményekhez való viszony
Jelen Egyezmény rendelkezései nem befolyásolják azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek Magyarország 
európai uniós tagságából erednek, vagy amelyek Magyarországra és a Szerb Köztársaságra bármely más nemzetközi 
egyezmény vagy nemzetközi szervezetben való tagság alapján vonatkoznak.

24. cikk
Hatálybalépés
Jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik 
napon lép hatályba, amelyben a  Felek a  jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások 
lezárulásáról értesítik egymást.

25. cikk
Időtartam, módosítás, felmondás

 1) Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre.
 2) Mindkét Fél javaslatot terjeszthet elő az Egyezmény módosítására. A módosítások a jelen Egyezmény 24. cikkében 

meghatározott módon lépnek hatályba.
 3) Mindkét Fél felmondhatja az Egyezményt. Az Egyezmény az annak felmondásáról szóló, diplomáciai úton történő 

írásbeli értesítés kézhezvétele napjától számított egy év elteltével hatályát veszti.
 4) Az Egyezmény megszűnése az  annak alapján megkezdett és az  Egyezmény megszűnése időpontjában még 

folyamatban lévő projektekre nincs befolyással, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg.

26. cikk
A korábbi Egyezmény hatálya
A jelen Egyezmény hatálybalépésével hatályát veszti az  1955. augusztus 8-án, Belgrádban aláírt, a  Magyar 
Népköztársaság és a  Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya közötti, vízgazdálkodási kérdésekről szóló 
egyezmény.
A Felek folytatják a  Magyar Népköztársaság és a  Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között, 
vízgazdálkodási kérdésekről szóló egyezmény alapján aláírt szabályzatok és egyéb dokumentumok alkalmazását, 
az új szabályzatok elfogadásáig.
Jelen cikk második bekezdésében említett szabályzatokat és más dokumentumokat a jelen Egyezmény melléklete 
tartalmazza, amely az Egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

Készült Szabadkán 2019. április 15. napján, két (2) eredeti példányban, magyar és szerb nyelven, amely szövegek 
mindegyike egyformán hiteles.
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Melléklet
A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között, 
vízgazdálkodási kérdésekről szóló Egyezmény alapján aláírt szabályzatok és egyéb dokumentumok

 1. A Köröséri csatornarendszer kezelési szabályzata
 2. Szabályzat az Ördöglyuki zsilip átminősítésére és a Holt-Tisza határmenti mederszakasza vizének hasznosítására
 3. Szabályzat a  magyar területen Vereskereszt-Madarásztói, jugoszláv területen Horgos-Martonosi főcsatorna és 

zsilipeinek kezeléséről és karbantartásáról
 4. A törökbecsei (novi bečej-i) tiszai duzzasztómű ideiglenes üzemelési szabályzata
 5. Magyarország és a Szerb Köztársaság közötti hidrológiai együttműködés Szabályzata
 6. Szabályzat az árvíz, belvíz, valamint a  jégtorlódás elleni védekezéshez a magyar–szerb határ menti és a határ által 

metszett vízfolyások és vízrendszerek közös érdekű szakaszaira
 7. A Baja–Bezdáni-csatorna közös üzemelési Szabályzata
 8. Operatív Intézkedési Szabályzat a  magyar–szerb határvizek minőségét veszélyeztető rendkívüli szennyezések 

esetére
 9. Működési szabályzat a  magyar–szerb határvizeken végzendő mintavételekre, vizsgálatokra és a  vízminőség 

értékelésére vonatkozó eljárásokra
 10. Az Állandó Magyar–Horvát Vízgazdálkodási Bizottság és a Magyar–Jugoszláv Vízgazdálkodási Bizottság elnökeinek 

1998. november 25–27-én, Siófokon megtartott találkozóján felvett és a  Magyar–Jugoszláv Vízgazdálkodási 
Bizottság 37. ülésszakán jóváhagyott jegyzőkönyve”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 24. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a vízgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 98/2019. (IV. 30.) Korm. rendelete
a rendkívüli öntözési célú vízhasználatról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés s) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés z) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.  §-a a  következő  
(14)–(14f ) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  Vgtv. 15/C.  § (9)  bekezdésében meghatározott tartósan vízhiányos időszakban a  vízhasználó bejelentése 
alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Rendkívüli 
öntözési célú vízhasználatnak minősül a  tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes 
szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m³/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó 
területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő kijuttatása.
(14a) A  rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a  területileg illetékes vízügyi hatósághoz írásban kell bejelenteni. 
A bejelentéshez a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulását csatolni kell. A bejelentés tartalmazza
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a) a  vízhasználó családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét, ha a  vízhasználó 
gazdálkodó szervezet, annak nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát 
vagy egyéb nyilvántartási számát;
b) a  vízkivétel helyét [helyrajzi szám, Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináta vagy szelvényszám 
megadásával];
c) a vízkivétel módjának meghatározását, továbbá a vízmérés módját;
d) a vízkivétel időtartamát, kezdő és befejező időpontját;
e) a kivenni tervezett víz mennyiségét (m³/nap és m³/hónap megadásával);
f ) a vízkivételi szivattyú kapacitását (teljesítmény szerint) és az üzemnapló vezetésének helyét;
g) az öntözött terület nagyságát (hektárban megadva).
(14b) A vízkivétellel érintett felszíni víz kezelője a hozzájárulását akkor adja meg, ha a vízkivétel nem veszélyezteti 
a  vízkivétellel érintett felszíni víz ökoszisztémáját és a  Vgtv. szerinti vízgazdálkodási érdekeket, továbbá 
a hozzájárulásában megállapíthatja a vízkivétel feltételeit.
(14c) A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentéséhez szakhatósági állásfoglalást nem kell csatolni. A vízügyi 
hatóság a  bejelentés tartalmáról a  növény- és talajvédelmi, valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságot a bejelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül tájékoztatja.
(14d) A  rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentését követően a  vízhasználat azonnal megkezdhető. 
A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentés szerinti gyakorlását a vízügyi hatóság a vízhasználat időtartama 
alatt a  helyszínen ellenőrizheti. A  kezelői hozzájárulás hiányában folytatott vagy a  hozzájárulásban foglaltaktól, 
valamint a  bejelentéstől eltérő vízkivételre utaló adat esetén a  vízügyi hatóság soron kívül ellenőrzést tart, és 
a vízkivételt megtiltja.
(14e) Ha ugyanazon mezőgazdasági területet a  vízhasználó a  rendkívüli öntözési célú vízhasználat időtartamát 
követően is öntözni tervezi, a  további öntözéshez egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély vagy 
öntözési célú vízkivételre jogosító vízjogi üzemeltetési engedély szükséges.
(14f ) A  rendkívüli öntözési célú vízhasználat során kivett vízmennyiséget az  5/F.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerint 
a vízhasználó a vízkészletjárulék adatszolgáltatásban feltünteti.”

2. A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a következő 8/B. §-sal 
egészül ki:
„8/B. § A rendkívüli öntözési célú vízhasználat esetében a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat a vízhasználó a 8. § 
szerint viseli azzal, hogy az alapdíj számítása során a mezőgazdasági vízhasználó vízjogi üzemeltetési engedélyében 
lekötött éves vízmennyiség alatt a rendkívüli öntözési célú vízhasználat vízhasználó általi bejelentésében megjelölt, 
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (14a) bekezdés e) pontja 
szerint kivenni tervezett víz mennyiségét kell érteni.”

3. Záró rendelkezés

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelete
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról 
szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról 
szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet] 3.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kötelező átvétellel vagy prémium típusú támogatással kapcsolatos eljárásokban nem kérelmezhető 
az eljárásnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelése.”

2. §  A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  kötelező átvétel és a  prémium típusú támogatás megállapítása szempontjából az  erőműegység névleges 
teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni azokat az azonos típusú energiaforrást felhasználó 
erőműegységeket, amelyek hálózati csatlakozási pontjai vagy – magánvezetékre csatlakozó erőműegységek 
esetén – kapcsolódási pontjai egymáshoz képest 1000 méter távolságon belül helyezkednek el.
(3) A  Hivatal honlapján a  felhasznált energiaforrás és a  villamos teljesítmény feltüntetésével közzéteszi azon 
erőműegységek csatlakozási pontjainak egységes országos vetületi rendszer (EOV) szerinti koordinátáit, amelyek 
e  rendelet szerinti kötelező átvételben vagy zöld prémium típusú támogatásban részesültek, vagy kérelmük 
folyamatban van.”

3. §  A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  (6)  bekezdés szerinti szabályozási bónusz havi összege nem haladhatja meg az  (1)–(3)  bekezdés szerint 
számított szabályozási pótdíj (5) bekezdés szerint csökkentett havi összegét.”

4. §  A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatási jogosultság megállapítására irányuló 
kérelem a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról 
szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 
hatálybalépését követően nem nyújtható be a Hivatal részére.”

5. §  A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 22. §-sal egészül:
„22.  § E  rendeletnek a  MódR. által módosított rendelkezéseit a  MódR. hatálybalépésekor folyamatban levő 
eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy az  nem érinti a  MódR. hatálybalépéséig benyújtott szünetelési 
kérelmeket.”

6. §  A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet
1. 8.  § (2)  bekezdésében a  „legalább hat munkanappal” szövegrész helyébe a  „legalább tizenkettő 

munkanappal” szöveg,
2. 8. § (3) bekezdésében az „öt munkanapon belül” szövegrész helyébe a „tizenegy munkanapon belül” szöveg,
3. 18.  § (5)  bekezdésében a „mérlegkörbe való belépés” szövegrész helyébe a „mérlegkörbe való termelés” 

szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. Ha a  Hivatalnak a  kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e  rendelet 
hatálybalépését követően került kiadásra, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:
a) A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:

A B

1 Ft/kWh

2 Csúcsidőszak 31,77

3 Völgyidőszak 31,77

4 Mélyvölgyidőszak 31,77

b) A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:

A B

1 Ft/kWh

2 Csúcsidőszak 25,42

3 Völgyidőszak 25,42

4 Mélyvölgyidőszak 25,42

3. A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisára:
a) A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 31,77 Ft/kWh.
b) A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 25,42 Ft/kWh.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2019. (IV. 30.) ITM rendelete
a biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013.  évi XXIII.  törvény 49.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: MSZKSZ) és az MSZKSZ kőolaj 
szekciójának tagjaira terjed ki.

2. § (1) Az MSZKSZ Magyarország megfelelő minőségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan ellátása 
érdekében köteles a  biztonsági kőolajkészletből 400 kilotonna nyersolajat (a  továbbiakban: felszabadított készlet) 
e rendeletben előírtak szerint felszabadítani.

 (2) Az MSZKSZ köteles a felszabadított készletet értékesítésre felajánlani.
 (3) A (2) bekezdés szerint értékesítésre felajánlott felszabadított készlethez a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság elsőbbségi hozzáférésre jogosult.
 (4) Az MSZKSZ köteles a felszabadított készletből értékesítésre kerülő mennyiséget – a felszabadított készlettel azonos 

összetételben – 2019. december 31-éig visszapótolni.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1238/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
az afgán nemzeti védelmi és biztonsági erők fenntartásához történő pénzügyi hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért Magyarország afganisztáni szerepvállalásának részét képező, az afgán nemzeti védelmi és biztonsági erők 

fenntartásának 2021–2024 között történő pénzügyi támogatásával;
 2. egyetért az  1.  pontban foglalt pénzügyi támogatás teljesítése érdekében szükséges évi 500 000 USD összegnek 

megfelelő pénzügyi fedezet központi költségvetésben történő biztosításával;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  2021–2024 

közötti időszakban esedékes pénzügyi hozzájárulás és kapcsolódó tranzakciós költségek forrásának a  központi 
költségvetésről szóló törvénynek a külgazdasági és külügyminiszter által irányított költségvetési fejezetében történő 
biztosításáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2021–2024. évi központi költségvetés tervezése során
 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  támogatási összegnek a  kialakított nemzetközi 

eljárás szerint történő éves kifizetéséről.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  kommunista diktatúra áldozatai ellen elkövetett törvénytelenségek kiemelt helyszínén, 

a  hortobágyi zárt táborok egykori területén a  méltó megemlékezés, a  közös nemzeti emlékezetpolitika formálása 
és a  jövő nemzedék oktatása-nevelése céljával látogatóközpont, továbbá egy interaktív és a modern technológiát 
felhasználó kiállítás (a továbbiakban: Beruházás) létesüljön a 2022. év végéig;

 2. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 233/2018. 
(XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), e), g), j), n) és p) pontja szerinti előkészítési 
fázisaira összesen – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt –  
495 400 000 forint forrást biztosít a  Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy a  támogatott 
előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. december 31-ig kell megvalósítani;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi 
sportpályázatokért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki;

 4. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti előkészítési fázisokat a  kormánybiztos a  KKBK Kiemelt Kormányzati 
Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) 
bevonásával valósítsa meg;
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 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – a  2.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás 
Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport javára 
495 400 000 forint egyszeri átcsoportosítását, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba 
történő visszatérítési kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 7. pont szerinti jelentés elfogadását követő 15 napon belül

 6. egyetért azzal, hogy a  Beruházás tervezőjének kiválasztása céljából a  tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. 
(X. 28.) Korm. rendelet szerinti tervpályázat és az  alapján a  továbbtervezésre irányuló közbeszerzési eljárás 
kerüljön lefolytatásra, amelynek érdekében felhívja a  kormánybiztost, hogy gondoskodjon a  tervpályázati eljárás 
lefolytatásáról;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2020. április 30.

 7. felhívja a kormánybiztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány 
részére a  Rendelet 8.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a  2.  pontban meghatározott 
előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2021. január 31.

 8. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  forrás rendelkezésre állását követően gondoskodjon 
az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében támogatói okirat kibocsátásáról a  KKBK Nonprofit Zrt. részére 
az elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével a 2. pontban nyújtott forrás terhére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
és a  kormánybiztos bevonásával a  Beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok jogi vizsgálatát követően 
készítsen előterjesztést a  jelenleg nem állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának az  állam javára történő 
megszerzéséhez, valamint az  1.  pontban meghatározott célok elérését lehetővé tevő, egységes tulajdoni és 
vagyonkezelői jogviszonyok biztosításához szükséges intézkedésekre; az  előterjesztésnek ki kell terjednie 
a megvalósításban érintett helyszínek pontos megjelölésére, valamint az ingatlanok jövőbeni vagyonkezelőjének és 
az üzemeltetőjének és – ha a vagyonkezelő és az üzemeltető nem azonos az építmény használójával – a Beruházás 
során létrejött építmény használójának kijelölésére.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 72. szám

 
2581

1. melléklet az 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XI. Miniszterelnökség

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV.  Pénzügyminisztérium 

26  Központi kezelésű előirányzatok 
2 Központi tartalékok 

375739 4  Beruházás Előkészítési Alap

K8 -495 400 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 495 400 000

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

 forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 495 400 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal 495 400 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

 
Magyar Államkincstár 1 példány 495 400 000
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A Kormány 1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  kommunista diktatúra áldozatai ellen elkövetett törvénytelenségek kiemelt helyszínén, 

a Recski Kényszermunkatábor egykori területén található történelmi emlékhelyen a méltó megemlékezés, a közös 
nemzeti emlékezetpolitika formálása és a  jövő nemzedék oktatásának-nevelésének céljával látogatóközpont, 
továbbá egy interaktív és a  modern technológiát felhasználó kiállítás (a  továbbiakban: Beruházás) létesüljön 
a 2022. év végéig;

 2. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 
233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), e), g), j), n) és p) pontja szerinti 
előkészítési fázisaira összesen – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal 
együtt – 558 000 000 forint forrást biztosít a  Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy a  támogatott 
előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. december 31-ig kell megvalósítani;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi 
sportpályázatokért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki;

 4. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti előkészítési fázisokat a  kormánybiztos a  KKBK Kiemelt Kormányzati 
Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) 
bevonásával valósítsa meg;

 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – a  2.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet  
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás 
Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport javára 
558 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba 
történő visszatérítési kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  a 7. pont szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

 6. egyetért azzal, hogy a  Beruházás tervezőjének kiválasztása céljából a  tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.  
(X. 28.) Korm. rendelet szerinti tervpályázat és az alapján a továbbtervezésre irányuló közbeszerzési eljárás kerüljön 
lefolytatásra, amely érdekében felhívja a kormánybiztost, hogy gondoskodjon a tervpályázati eljárás lefolytatásáról;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő:  2020. április 30.

 7. felhívja a kormánybiztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány 
részére a  Rendelet 8.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a  2.  pontban meghatározott 
előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2021. január 31.

 8. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  Beruházás előkészítésének 
megvalósításához szükséges – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal 
együtt – legfeljebb 49 000 000 forint forrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 
jogcímcsoport javára, a KKBK Nonprofit Zrt. működési támogatásával egységesen felhasználható módon;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 25 000 000 forint tekintetében azonnal 

24 000 000 forint tekintetében a 2020. évben, a felmerülés ütemében
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 9. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  források rendelkezésre állását követően gondoskodjon 
az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében támogatói okirat kibocsátásáról a  KKBK Nonprofit Zrt. részére 
az elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével a 2. és 8. pontban nyújtott forrás terhére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a költségvetési támogatás biztosítását követően azonnal

 10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
és a  kormánybiztos bevonásával a  Beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok jogi vizsgálatát követően 
készítsen előterjesztést a  jelenleg nem állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának az  állam javára történő 
megszerzéséhez, valamint az  1.  pontban meghatározott célok elérését lehetővé tevő, egységes tulajdoni és 
vagyonkezelői jogviszonyok biztosításához szükséges intézkedésekre; az  előterjesztésnek ki kell terjednie 
a megvalósításban érintett helyszínek pontos megjelölésére, valamint az ingatlanok jövőbeni vagyonkezelőjének és 
az üzemeltetőjének és – ha a vagyonkezelő és az üzemeltető nem azonos az építmény használójával – a Beruházás 
során létrejött építmény használójának kijelölésére.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium

 forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Pénzügyminisztérium 

26  Központi kezelésű előirányzatok 
2 Központi tartalékok 

375739 4  Beruházás Előkészítési Alap

K8 -558 000 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
K8 558 000 000

forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

 forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 558 000 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 558 000 000 558 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1241/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a FINA 2025. évi 21. és a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
és Masters Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a  Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: MÚSZ) pályázatot nyújtson be a  FINA 2025. évben 

megrendezésre kerülő 21. vagy a  2027. évben megrendezésre kerülő 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság) rendezési jogának elnyerése 
érdekében;

 2. egyetért azzal, hogy – a  Nemzetközi Úszó Szövetség (a továbbiakban: FINA) döntése alapján – a  Világbajnokság 
helyszíne Budapest és Balatonfüred legyen;

 3. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50.  § (3)  bekezdés d)  pontja szerint a  FINA által előírt garanciát vállal 
a  Világbajnokság megrendezésére azzal, hogy a  pályázati dokumentáció részét képező, a  Kormány részére 
bemutatott angol és magyar nyelvű garanciavállalási dokumentumot a  Kormány nevében a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter írja alá;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhatalmazza a  miniszterelnököt, hogy az  1.  pont szerinti pályázat sikeres elnyerése esetén a  Világbajnokság 
megrendezésére irányuló rendezvényszervezési szerződést a Kormány nevében aláírja;

 5. felhívja a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy 
a Világbajnokság megrendezésére irányuló pályázattal kapcsolatos kormányzati feladatokat hangolja össze;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy 
az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – a  rendezési jog elnyerése esetén – készítsen előterjesztést 
a Világbajnokság megrendezési költségeinek bemutatása és a szükséges költségvetési forrás biztosítása tárgyában;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a rendezési jog elnyerését követő 120 napon belül
 7. egyetért azzal, hogy a MÚSZ a Világbajnokság megrendezésére irányuló pályázat során a KKBK Kiemelt Kormányzati 

Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) 
együttműködjön;

 8. egyetért a  Világbajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz szükséges pályázati díj és a  pályázási költségek 
fedezetéül szolgáló legfeljebb 84 165 000 forint központi költségvetési támogatás biztosításával;

 9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 8. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a Magyarország 
2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztése 
jogcímcsoport, 9. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok jogcím javára 
84 165 000 forint forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 10. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  8.  pontban foglaltak megvalósítása 
érdekében támogatói okirat kibocsátásáról a  KKBK Nonprofit Zrt. és a  MÚSZ részére az  elszámolási kötelezettség, 
a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig a visszafizetési kötelezettség, valamint a  pályázattal 
kapcsolatban 2019. január 1-jétől felmerült kiadások elszámolhatóságának lehetősége rögzítésével, a  9.  pontban 
nyújtott forrás terhére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1242/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési 
Program megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány a  Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásban 
meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggésben, a  Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján, a  Fővárosi 
Közfejlesztések Tanácsa vonatkozó döntésének végrehajtása és a  kiemelt budapesti közösségi fejlesztések megvalósításának 
támogatása keretében
 1. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Budapest Diákváros – Déli Városkapu 

Fejlesztési Program beruházás előkészítése keretében a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a  Budapest IX. kerület, belterület 38086/78 
helyrajzi számú ingatlannak a  DUNA PASSAGE Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1095 Budapest, Hajóállomás utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-868886, a továbbiakban: Társaság) 
tulajdonában álló ingatlanrésze állami tulajdonba kerüléséről, a Társaság tőkeleszállítása végrehajtásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2019. szeptember 15.

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és 
nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos (a  továbbiakban: kormánybiztos) bevonásával tegye meg 
a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti ingatlan, valamint a Budapest IX. kerület, belterület 38093 helyrajzi 
számú ingatlan 1.  melléklet szerinti területén (a  továbbiakban együtt: Ingatlanok) a  Nemzeti Atlétikai Központ 
megvalósításához szükséges bontási, megszüntetési és ahhoz kapcsolódó egyéb, a  kivitelezést megelőző 
munkálatokra (a  továbbiakban együtt: Beruházás) vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárások megindítása 
érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal
 3. egyetért azzal, hogy a Beruházást a Beruházási Ügynökség valósítsa meg;
 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházási Ügynökség és az MNV Zrt. 

bevonásával tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az  Ingatlanok alkalmasak legyenek 
a Nemzeti Atlétikai Központ már véglegessé vált építési engedélyében foglaltak alapján megkezdhető munkálatok 
megvalósítására, és a  kivitelezéshez szükséges munkaterület a  közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő 
kivitelező részére átadható legyen;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2019. december 31.

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  kormánybiztos bevonásával 
a  lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére 
a  2.  pont szerinti munkálatok megvalósításához szükséges kötelezettségvállalás összegéről, továbbá a  Beruházás 
megvalósítása érdekében szükséges feladatokról és azok felelőseiről.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2019. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 72. szám 2587

1. melléklet az 1242/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A Budapest IX. kerület, belterület 38093 helyrajzi számú ingatlannak a Beruházással érintett 
területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott 
koordinátáival

A B C

1 Y (keleti) X (északi)

2 1 651730.22 235310.87

3 2 651742.81 235315.22

4 3 651776.62 235373.18

5 4 651806.91 235375.35

6 5 651851.50 235319.15

A Kormány 1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 36. § 

(3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen 
az ott megjelölt helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az  1.  mellékletben felsorolt önkormányzatokkal a  tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések (a továbbiakban: Szerződések) megkötésre kerüljenek;

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

 3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződések megkötése előtt az MNV Zrt. a  Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű 
eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az  önkormányzatokat 
az  ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű 
ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat;

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

 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződések – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy
a) az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, illetve ha az  ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor 
a  szükséges engedélyek megszerzését, az  ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését,

b) az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,
c) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem 

támaszt,
d) a bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében az  önkormányzat vállalja a  fennálló 

jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni 
követelésekért való helytállást,
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e) az önkormányzat a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 13.  § 
(4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a  Szerződések hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. 
napjáig írásban tesz eleget,

f ) ha az  önkormányzat az  e)  alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az  ingatlan szerződésben 
rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

g) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  önkormányzat az 1.  mellékletben és 
a  Szerződésekben az  adott ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles 
hasznosítani, ha az  önkormányzat ezen kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, 
az  MNV  Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az  önkormányzat 
a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek 
megfizetni,

h) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  jelenlegi vagyonkezelő, annak 
felügyeleti szerve, a  védettség jellege szerinti miniszter vagy a  sportigazgatási szerv vezetője az  ingyenes 
tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Veszprém külterület, 0310 helyrajzi számú ingatlan esetében a  tulajdonosváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza azt is, hogy annak hatálybalépését 
követően az  érintett önkormányzat helytáll a  VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: VERGA Zrt.) vagyoni jellegű követelése vonatkozásában, továbbá vállalja, hogy 
az  ingatlan mindenkori tulajdonosa, vagyonkezelője, használója térítésmentes, egyéb feltételek kikötése nélküli 
használatot biztosít a VERGA Zrt. részére;

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

 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a Ráckeve belterület, 2205 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza azt is, hogy az érintett önkormányzat vállalja, 
hogy a  Ráckeve belterület, 2205 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a  Pest Megyei Vagyonátadó Bizottság 
55.185-9/1993. számú határozata alapján tulajdonjogi igénnyel fellépő bármely harmadik személy felé a harmadik 
személy által támasztott követelés erejéig a Magyar Állam, illetve az MNV Zrt. helyett helytáll, és a Magyar Államot 
vagy az MNV Zrt.-t ezen harmadik személy által támasztott igényből eredő bármilyen hátrány esetén azt a Magyar 
Állam, illetve az MNV Zrt. javára meghatározott időn belül megtéríti;

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

 7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a Balatonendréd külterület, 0149/2 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza azt is, hogy a  Balatonendréd 
külterület, 0149/2 helyrajzi számú ingatlanon található üzemen kívüli kút, medence és gépház a vízjogi üzemeltetési 
engedélyben üzemen kívüliként szerepel, ezért amennyiben a  térítésmentes tulajdonba adási szerződés a  vízjogi 
üzemeltetésből történő kivonás előtt lép hatályba, úgy a Balatonendréd külterület, 0149/2 helyrajzi számú ingatlan 
vízjogi üzemeltetésből történő kivonása és a kút eltömedékelése a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság kötelezettsége;

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

 8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a Kisköre külterület, 0718/2, a Pusztaszabolcs belterület, 702/91, a Gyál belterület, 4266/4, 
a  Vác belterület, 1829/2, a  Dombóvár belterület, 2927 és a  Dombóvár belterület, 2934, valamint a  Sárbogárd 
belterület, 1817/22 helyrajzi számú ingatlanok esetében a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére alkalmas szerződések tartalmazzák azt is, hogy
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a) az érintett önkormányzatok az  ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi terhet, bérleti szerződésből vagy 
egyéb megállapodásból származó és bármilyen jellegű további kötelezettséget – ideértve a  MÁV Magyar 
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MÁV Zrt.) és a  Magyar Állam között 
megkötött, az ingatlanok állami tulajdonba kerüléséről szóló megállapodásban meghatározott kikötéseket és 
az abban külön nem ismertetett terheket is – vállalják,

b) a tulajdonba vevők vállalják, hogy az  ingatlanok tulajdonosa személyének változása nem érinti a  MÁV Zrt. 
által harmadik személyek részére az ingatlanokon érvényes polgári jogi szerződések útján alapított használati 
jogosultságot,

c) az érintett önkormányzatok vállalják a  MÁV Zrt. és a  Magyar Állam között megkötött, az  ingatlanok állami 
tulajdonba kerüléséről szóló megállapodás 12. számú mellékletében meghatározott, az ingatlan tulajdonosa 
részére előírt kötelezettségeket és azon feltételeket is, amelyeket a  12. számú melléklet szerint a  vasúti 
területtel határos ingatlan és a  vasúti pálya közelében lévő ingatlan esetén a  tulajdonba vevőnek vállalnia 
kell;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Gyál belterület, 4266/4 és a Vác belterület, 1829/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében 
a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések tartalmazzák a  4. és 
8. pontban foglaltakon túl azt is, hogy
a) a mindenkori tulajdonos, hasznosító tudomásul veszi a  vasútvonal közelségét, környezeti hatásait, a  vasúti 

közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelést, valamint a  terület közlekedési besorolását, és ezekből 
eredően semmilyen panasszal, igénnyel a  MÁV Zrt.-vel, az  MNV Zrt.-vel vagy a  Magyar Állam bármely más 
képviselőjével szemben nem lép fel,

b) az érintett ingatlanokon új létesítmény megvalósítója, üzemeltetője köteles gondoskodni a  mindenkori 
környezetvédelmi előírások betartásáról,

c) a mindenkori tulajdonos, hasznosító köteles tevékenységét a  hatályos környezetvédelmi jogszabályok 
betartásával végezni, környezetét rendben tartani, a MÁV Zrt. kárára tevékenységével környezetszennyezést 
nem okozhat, a MÁV Zrt. és az MNV Zrt. az idegen fél által okozott környezetszennyezésért felelősséget nem 
vállal,

d) tekintettel arra, hogy az  érintett ingatlanok az  országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: OTÉK) 38.  § (10)  bekezdése szerint a  vasút 
50  méteres védőtávolságán belül helyezkednek el, ezért bármilyen építési tevékenység, területrendezés 
engedélyezéséhez be kell szerezni a  MÁV Zrt. Budapesti Pályavasúti Területi Igazgatóságától 
a vasút-üzemeltetői hozzájárulást;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Sárbogárd belterület, 1817/22 helyrajzi számú ingatlan esetében a  tulajdonosváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza a 4. és 8. pontban foglaltakon túl azt 
is, hogy
a) a mindenkori tulajdonos tudomásul veszi a vasútvonal közelségét, fejlesztését, és ebből eredően semmiféle 

kárigénnyel, követeléssel a  MÁV Zrt. felé nem lép fel, köteles tűrnie a  vasútüzemből és vasútfejlesztésből 
eredő környezeti hatásokat (zaj, rezgés, por stb.), továbbá hogy a  vasútvonal távlati fejlesztése 
sebességemelést, tengelyterhelés- és vonatmennyiség-növekedést jelenthet,

b) a meglévő vasútvonal mellett az új építmény építtetőjének feladata az OTÉK 38. §-ában előírtak teljesítése és 
a környezetvédelmi előírások betartása, ezen belül kiemelten a zaj- és rezgésvédelem megoldása, az épület 
ingatlanon való megfelelő elhelyezésével, tájolásával, szükség esetén műszaki megoldásokkal (úgymint 
zajvédő szerkezetek telepítése), ezek a kitételek vonatkoznak az építés idején már ismert és az engedélyezés 
során az építtető tudomására hozott tervezett vasútfejlesztésre is,

c) a létesítendő objektum helyén a  vasúti zaj- és rezgéskibocsátás értéke méréssel és számítással egyaránt 
meghatározható, amennyiben ezt a létesítmény beruházója az építmény tervezéséhez igényli és megrendeli, 
a  számítás az MSZ 07-29-4/1990. számú szabványban rögzített módon a  felépítmény, vontatási nem, 
sebesség, vonatfajták, vonatsűrűség alapján számítógépes módszerrel végrehajtható, mely módszerrel 
a jövőbeni tervezett zajterhelési értékek is kalkulálhatók,
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d) az érintett önkormányzat vállalja szolgalmi jog alapítását a  MÁV Zrt. részére a  szennyvízhálózat átépítése 
során,

e) az érintett önkormányzat vállalja az út-átjáró rálátásának mindenkori biztosítását;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 11. a Vtv. 36. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2. mellékletben felsorolt 
vagyonelemek ingyenesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába kerüljenek az általa ellátott, hajléktalanná 
vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása, valamint hajléktalanellátási tevékenység 
támogatása közfeladatok megvalósításának elősegítése érdekében;

 12. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. mellékletben felsorolt ingóságok tulajdonba adásáról szóló szerződés 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megkötésre kerüljön;

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

 13. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  12.  pont szerinti szerződés – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános 
jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazza azt is, hogy
a) a tulajdonba adásra a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat által elvégzendő feladatok, úgymint a  hajléktalanná 

vált személyek ellátására, rehabilitációjára és megelőzés biztosítására, valamint hajléktalanellátás céljából 
kerül sor, az  ingóságokat egyéb feladatok ellátása céljából használni a hasznosítási cél megvalósítását nem 
veszélyeztető módon lehetséges,

b) az átadandó ingóságok per-, teher- és igénymentesek,
c) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tudomásul veszi, hogy az  ingóságok tulajdonba vételével, valamint 

a birtokátruházással kapcsolatos összes költség a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot terheli, továbbá vállalja, 
hogy az  e  alpontban megfogalmazott költségeket az  MNV Zrt. által kiállított számla kézhezvételét követő 
15 napon belül megtéríti az MNV Zrt. felé,

d) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vállalja, hogy az ingyenesen tulajdonába kerülő ingóságok vonatkozásában 
a  tulajdonba adással és az  ingóságok műszaki és egyéb állapotával kapcsolatban a  Magyar Állammal 
szemben semmilyen követelést nem támaszt,

e) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott 
vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének – a  szerződés hatálybalépését követő 
évtől kezdődően – az  ingóságok elhasználódási ideje alatt vagy selejtezésének időpontjáig, illetve amíg 
az  ingóságok a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában állnak, de legfeljebb tizenöt évig minden év 
december 31. napjáig írásban tesz eleget,

f ) amennyiben a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat az  e)  alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, 
az  ingóság(ok) szerződésben rögzített forgalmi értékének 1 százalékát mint késedelmi kötbért köteles 
az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

g) amennyiben az  ingó vagyonelemek szabályszerű, a  vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő 
selejtezésére kerül sor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a 11. pont és az a) alpont szerinti hasznosítási 
céllal megegyező további hasznosítási kötelezettsége megszűnik, a  selejtezésről a  Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat beszámolási kötelezettséggel tartozik az MNV Zrt. felé,

h) amennyiben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az  ingóság 11. pont és a) alpont szerinti hasznosítási célhoz 
kötött használatára vonatkozó kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles a jogsértő 
állapotot megszüntetni, a  jogsértő állapot megszüntetésére az  MNV Zrt. előzetes, írásbeli felhívásában 
megszabott határidő elmulasztása esetén köteles a  kötelezettségszegéssel érintett vagyontárgy becsült 
forgalmi értékének a kötelezettség megsértésének napjától számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal 
növelt összegét az  MNV Zrt. részére az  erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül 
nemteljesítési kötbérként megfizetni;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 14. a Vtv. 36. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 3. mellékletben felsorolt 
vagyonelemek ingyenesen az  Utcai Szociális Segítők Egyesülete tulajdonába kerüljenek az  általa ellátott utcai 
szociális munka elősegítése, hajléktalanok téli krízisellátása közfeladatok megvalósításának elősegítése érdekében;
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 15. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3. mellékletben felsorolt ingóságok tulajdonba adásáról szóló szerződés 
az Utcai Szociális Segítők Egyesületével megkötésre kerüljön;

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

 16. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  15.  pont szerinti szerződés – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános 
jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazza azt is, hogy
a) a tulajdonba adásra az  Utcai Szociális Segítők Egyesülete által elvégzendő feladatok, úgymint 

az  intézményesült ellátásból kiszorult vagy az  azzal szemben bizalmatlan, az  utcán, közterületen, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális 
segítése, elsősorban az  életmentés, megelőzés, integrálás feladatok elősegítése érdekében, az  utcai 
szociális munka elősegítése, hajléktalanok téli krízisellátása céljából kerül sor (a  továbbiakban: hasznosítási 
cél), az  ingóságokat egyéb feladatok ellátása céljából használni a  hasznosítási cél megvalósítását nem 
veszélyeztető módon lehetséges,

b) az átadandó ingóságok per-, teher- és igénymentesek,
c) az Utcai Szociális Segítők Egyesülete tudomásul veszi, hogy az  ingóságok tulajdonba vételével, valamint 

a birtokátruházással kapcsolatos összes költség az Utcai Szociális Segítők Egyesületét terheli, továbbá vállalja, 
hogy az  e  alpontban megfogalmazott költségeket az  MNV Zrt. által kiállított számla kézhezvételét követő 
15 napon belül megtéríti az MNV Zrt. felé,

d) az Utcai Szociális Segítők Egyesülete vállalja, hogy az  ingyenesen tulajdonába kerülő ingóságok 
vonatkozásában a tulajdonba adással és az ingóságok műszaki és egyéb állapotával kapcsolatban a Magyar 
Állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,

e) az Utcai Szociális Segítők Egyesülete az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott 
vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének – a  szerződés hatálybalépését követő 
évtől kezdődően – az  ingóságok elhasználódási ideje alatt vagy selejtezésének időpontjáig, illetve amíg 
az ingóságok az Utcai Szociális Segítők Egyesülete tulajdonában állnak, de legfeljebb tizenöt évig minden év 
december 31. napjáig írásban tesz eleget,

f ) amennyiben az Utcai Szociális Segítők Egyesülete az e) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, 
az  ingóság(ok) szerződésben rögzített forgalmi értékének 1 százalékát mint késedelmi kötbért köteles 
az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

g) amennyiben az  ingó vagyonelemek szabályszerű, a  vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő 
selejtezésére kerül sor, az  Utcai Szociális Segítők Egyesülete hasznosítási céllal megegyező további 
hasznosítási kötelezettsége megszűnik, a  selejtezésről az  Utcai Szociális Segítők Egyesülete beszámolási 
kötelezettséggel tartozik az MNV Zrt. felé,

h) amennyiben az  Utcai Szociális Segítők Egyesülete az  ingóság hasznosítási célhoz kötött használatára 
vonatkozó kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles a  jogsértő állapotot 
megszüntetni, a  jogsértő állapot megszüntetésére az  MNV Zrt. előzetes, írásbeli felhívásában megszabott 
határidő elmulasztása esetén köteles a  kötelezettségszegéssel érintett vagyontárgy becsült forgalmi 
értékének a  kötelezettség megsértésének napjától számított, a  mindenkori jegybanki alapkamattal 
növelt összegét az  MNV Zrt. részére az  erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül 
nemteljesítési kötbérként megfizetni;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 17. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  4.  pont, a  12.  pont és a  15.  pont szerinti szerződések megkötésére kizárólag abban 
az  esetben kerüljön sor, ha a  kedvezményezett a  szerződés általa történő aláírásának időpontjában az  adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260.  §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott 
köztartozásmentes adózónak minősül, vagy a  köztartozásmentes adózói minőséget a  kedvezményezett az  állami 
adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított, köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolással 
igazolja, és a tulajdonosi joggyakorlóval szemben lejárt tartozással nem rendelkezik;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
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 18. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
a) az Érd belterület, 24099, 20248 és 20485 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzata részére ingyenesen történő átruházása érdekében az  MNV Zrt. útján – az  érintett 
önkormányzat és a  vagyonkezelő bevonásával – gondoskodjon a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény 32. § (3) bekezdésében foglalt eljárás megindításáról,

b) a Budapest X. kerület, belterület 41451/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának Budapest Főváros 
X.  kerület Kőbánya Önkormányzata, valamint a  Pápa, külterület 0998 helyrajzi számú ingatlan 
tulajdonjogának Pápa Város Önkormányzata részére ingyenesen történő átruházása érdekében az MNV Zrt. 
útján gondoskodjon az  ingatlanok kivett megnevezésének módosítása ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzése érdekében szükséges eljárás megindításáról,

c) a b) alpont szerinti feladat végrehajtását követően készítsen előterjesztést a Kormány részére az  ingatlanok 
ingyenes tulajdonba adása érdekében.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az a) és b) alpont tekintetében 2019. szeptember 30. 

a c) alpont tekintetében 2019. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz

Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő ingatlanok jegyzéke

Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

1.
Aba Város 

Önkormányzata

Aba, 
külterület,

0453/2 helyrajzi 
szám  

(a továbbiak- 
ban: hrsz.)

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 

közösségi közlekedés 
biztosítása / helyi közlekedés 

biztosítása céljára

kivett közút 1925

2.
Aba Város 

Önkormányzata

Aba, 
külterület,

0453/3 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 

közösségi közlekedés 
biztosítása / helyi közlekedés 

biztosítása céljára

kivett közút 825

3.
Bágyogszovát 

Község 
Önkormányzata

Bágyogszovát, 
belterület, 
186/1 hrsz.

1/1

egyéb közterületek kialakítása 
/ kerékpártároló kialakítása 

céljára

kivett gazdasági 
épület, udvar

90

4.
Baja Város 

Önkormányzata

Baja, 
belterület, 

4397/3 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 

közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása

kivett kerékpárút 1077
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Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

5.
Baja Város 

Önkormányzata

Baja, 
belterület,

13126/1 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 

közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása

kivett kerékpárút 190

6.
Baja Város 

Önkormányzata

Baja, 
belterület, 

13126/3 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 

közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása

kivett kerékpárút 825

7.
Baja Város 

Önkormányzata

Baja, 
belterület, 

13127/2 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 

közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása

kivett kerékpárút 2060

8.
Baja Város 

Önkormányzata

Baja, 
külterület, 
080/1 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 

közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása

kivett kerékpárút 5643

9.
Baja Város 

Önkormányzata

Baja, 
külterület, 
080/3 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 

közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása

kivett kerékpárút 11 656

10.
Balatonakali 

Község 
Önkormányzata

Balatonakali,
külterület,

067/10 hrsz.
8304/9443

településüzemeltetés, közúti 
közlekedés elősegítése

kivett út 9443

11.
Balatonendréd 

Község 
Önkormányzata

Balatonendréd,
külterület, 

0149/2 hrsz.
1/1

sport, ifjúsági ügyek / közösségi 
és ifjúsági klub, valamint 

szabadidőpark létrehozása 
céljára

kivett vízmű 941

12.
Bátonyterenye 

Város 
Önkormányzata

Bátonyterenye,
belterület,
3811 hrsz.
400/852

településüzemeltetés / 
közterület kialakítása és 

fenntartása
kivett közterület 313

13.
Bazsi Község 

Önkormányzata

Bazsi,
belterület,
76/1 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 2809

14.
Bazsi Község 

Önkormányzata

Bazsi,
belterület,
76/3 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 3173

15.
Bazsi Község 

Önkormányzata

Bazsi,
belterület,
76/4 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 1868
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Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

16.
Bazsi Község 

Önkormányzata

Bazsi,
belterület,
76/5 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 456

17.
Bazsi Község 

Önkormányzata

Bazsi,
belterület,
76/6 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 581

18.
Bazsi Község 

Önkormányzata

Bazsi,
belterület,
76/7 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 1213

19.
Bazsi Község 

Önkormányzata

Bazsi,
belterület,
220/1 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 1477

20.
Bazsi Község 

Önkormányzata

Bazsi,
belterület,
220/3 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 845

21.
Bénye Község 

Önkormányzata

Bénye,
külterület, 

 0163/17 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / 
köztemető kialakítása és 

fenntartása
kivett temető 16 507

22.
Berhida Város 

Önkormányzata

Berhida,
belterület,

1005/13 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / 
közterületi járda fenntartása, 

állagának megóvása
kivett járda 195

23.
Biri Község 

Önkormányzata

Biri, 
belterület,
321 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés / helyi 

közutak fenntartása, állagának 
megóvása

kivett saját 
használatú út

1177

24.
Biri Község 

Önkormányzata

Biri, 
belterület,
334/1 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés / helyi 

közutak fenntartása, parkoló 
kialakítása

kivett saját 
használatú út

1247

25.
Budakeszi Város 
Önkormányzata

Budakeszi,
belterület,

2395/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / közpark, 
illetve parkoló létesítése

kivett gazdasági 
épület, udvar

616

26.
Budapest 

Főváros II. Kerület 
Önkormányzata

Budapest II. ker.,
belterület,

11461/2 hrsz.
1/1

óvodai nevelési feladatainak 
ellátása érdekében

kivett óvoda 10 600
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Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

27.
Budapest 
Főváros 

Önkormányzata

Budapest XIV. ker.,
belterület,
29743 hrsz.

1/1

országos szerepkörrel 
összefüggő kulturális 

szolgáltatás, közművelődési 
tevékenység támogatása / 

állatkerti területek kiszolgáló és 
technikai háttere

kivett 
kutatóintézet

2226

28.

Budapest 
Főváros  

X. ker. Kőbánya 
Önkormányzata

Budapest X. ker.,
belterület, 

 41302/2 hrsz.
1/1

helyi közutak, közterek és 
parkok kezelése, fejlesztése és 
üzemeltetése / közút építése

kivett közterület 4024

29.

Budapest 
Főváros  

X. ker. Kőbánya 
Önkormányzata

Budapest X. ker.,
belterület, 

 41332/1 hrsz.
1/1

helyi közutak, közterek és 
parkok kezelése, fejlesztése és 
üzemeltetése / közút építése

kivett közterület 1467

30.

Budapest 
Főváros  

XVI. Kerületi 
Önkormányzat

Budapest XVI. ker.,
belterület,

110087 hrsz.
189 m²

helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása 
feladat ellátására / közút 

szélesítése, járda kiépítése 
céljára

kivett beépítetlen 
terület

189

31.
Csólyospálos 

Község 
Önkormányzata

Csólyospálos,
 belterület,
140/1 hrsz.

1/1

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
/ csapadékvíz-elvezető csatorna 

kialakítása
kivett utca 14 018

32.
Csólyospálos 

Község 
Önkormányzata

Csólyospálos, 
belterület, 
140/3 hrsz.

1/1

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
/ csapadékvíz-elvezető csatorna 

kialakítása
kivett utca 10 340

33.
Csólyospálos 

Község 
Önkormányzata

Csólyospálos, 
külterület, 
073/1 hrsz.

1/1

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
/ csapadékvíz-elvezető csatorna 

kialakítása
kivett út 4141

34.
Csólyospálos 

Község 
Önkormányzata

Csólyospálos, 
külterület, 
073/3 hrsz.

1/1

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
/ csapadékvíz-elvezető csatorna 

kialakítása
kivett út 2871

35.
Csopak Község 
Önkormányzata

Csopak,
belterület, 
174/7 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés / 
zöldterület fenntartása, közpark 

kialakítása

kivett beépítetlen 
terület

436

36.
Daruszentmiklós 

Község 
Önkormányzata

Daruszentmiklós,
külterület,

 0346/35 hrsz.
1/1

helyi környezet- és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
feladatainak ellátása 

érdekében, településrendezés 
és településüzemeltetés céljára

kivett árok 172
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Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

37.
Daruszentmiklós 

Község 
Önkormányzata

Daruszentmiklós, 
külterület,

 0346/36 hrsz.
1/1

helyi környezet- és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
feladatainak ellátása 

érdekében, településrendezés 
és településüzemeltetés céljára

kivett árok 120

38.
Daruszentmiklós 

Község 
Önkormányzata

Daruszentmiklós,
külterület,

 0346/44 hrsz.
1/1

helyi környezet- és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
feladatainak ellátása 

érdekében, településrendezés 
és településüzemeltetés céljára

kivett árok 155

39.
Dombóvár Város 
Önkormányzat

Dombóvár,
belterület, 
2927 hrsz.

1/1

közterület-fenntartási feladatok 
/ településüzemeltetési 

feladatok
kivett közterület 1151

40.
Dombóvár Város 
Önkormányzat

Dombóvár,
belterület, 
2934 hrsz.

1/1

közterület-fenntartási feladatok 
/ településüzemeltetési 

feladatok
kivett közterület 4698

41.
Előszállás 

Nagyközség 
Önkormányzata

Előszállás,
külterület,

0356/120 hrsz.
1/1

településrendezés 
/ külterületi utak 

karbantartása, az ingatlanok 
megközelíthetőségének 
folyamatos biztosítása

kivett közút 12 436

42.
Előszállás 

Nagyközség 
Önkormányzata

Előszállás,
külterület,

0372/48 hrsz.
1/1

településrendezés 
/ külterületi utak 

karbantartása, az ingatlanok 
megközelíthetőségének 
folyamatos biztosítása

kivett közút 1613

43.
Előszállás 

Nagyközség 
Önkormányzata

Előszállás,
külterület,

0408/104 hrsz.
1/1

településrendezés 
/ külterületi utak 

karbantartása, az ingatlanok 
megközelíthetőségének 
folyamatos biztosítása

kivett közút 6325

44.
Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Érd,
belterület,

24357/1 hrsz.
1/1 

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 

fenntartása céljára
kivett közterület 5363

45.
Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

 Érd,
belterület, 

24197/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása

kivett út 1946

46.
Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Érd, 
belterület,

24197/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása

kivett út 111
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hányad
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Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

47.
Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Érd,
belterület, 

24300/1 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása

kivett út 559

48.
Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Érd, 
belterület, 

24300/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 

fenntartása
kivett út 1965

49.
Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Érd, 
belterület, 
7315 hrsz.

1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása

kivett közterület 17 018

50.
Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Érd, 
belterület, 
7316 hrsz.

1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása

kivett közterület 5141

51.
Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Érd, 
belterület, 
7317 hrsz.

1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása

kivett közterület 8391

52.
Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Érd, 
belterület,  
7318 hrsz.

1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása

kivett közterület 19 591

53.
Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Érd, 
külterület, 
046/4 hrsz.

1/1

településüzemeltetés, helyi 
közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása / helyi 
közút céljára

kivett közforgalom 
elől el nem zárt 

magánút
2555

54.
Esztergom Város 
Önkormányzata

Esztergom,
belterület, 
17405 hrsz.

67/100

a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása

kivett 
egészségház, 

garázs
444

55.
Fényeslitke 

Község 
Önkormányzata

Fényeslitke, 
belterület, 
869/1 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/ 
vízgazdálkodás / csapadékvíz- 
elvezetés feladatainak ellátása 

céljára

kivett közterület 2660

56.
Fényeslitke 

Község 
Önkormányzata

Fényeslitke,
belterület, 
869/3 hrsz.

1/1

településüzemeltetés/ 
vízgazdálkodás / csapadékvíz- 
elvezetés feladatainak ellátása 

céljára

kivett közterület 3492

57.
Fót Város 

Önkormányzata

Fót, 
belterület, 

1135/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés 
/ közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és 
fenntartása

kivett beépítetlen 
terület

314

58.
Gelej Község 

Önkormányzata

Gelej,
külterület, 

011/33 hrsz.
1/1

gazdaságszervezés, 
kistermelők, őstermelők 

számára értékesítési lehetőség 
biztosítása

kivett pihenőhely 
közút tartozéka

4061
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szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

59.
Gelej Község 

Önkormányzata

Gelej,
külterület, 

011/36 hrsz. 
1/1

gazdaságszervezés, 
kistermelők, őstermelők 

számára értékesítési lehetőség 
biztosítása

kivett pihenőhely 
közút tartozéka

707

60.
Gelej Község 

Önkormányzata

Mezőkeresztes,
külterület, 

0270/8 hrsz. 
1/1

gazdaságszervezés, 
kistermelők, őstermelők 

számára értékesítési lehetőség 
biztosítása

kivett pihenőhely 
közút tartozéka

4448

61.
Gyál Város 

Önkormányzata

Gyál, 
belterület, 

4266/4 hrsz.
1/1 

településüzemeltetés / közút, 
közterület kialakítása

kivett út 1975

62.
Hajmáskér 

Község 
Önkormányzata

Hajmáskér,
belterület, 
1/4 hrsz.

1/1

helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 

közterület és közúti funkció 
céljára

kivett út 294

63.
Hajmáskér 

Község 
Önkormányzata

Hajmáskér,
belterület, 
1/20 hrsz.

1/1

helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 

közterület és közúti funkció 
céljára

kivett saját 
használatú út

3057

64.
Hajmáskér 

Község 
Önkormányzata

Hajmáskér,
belterület, 
1/32 hrsz.

1/1

helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 

közterület és közúti funkció 
céljára

kivett saját 
használatú út

970

65.
Hedrehely 

Község 
Önkormányzata

Hedrehely,
külterület, 

0235/2 hrsz.
46/100 

víziközmű-szolgáltatás feladat- 
ellátása érdekében / víziközmű-

szolgáltatás fejlesztése, 
ivóvízkútfúrás és vízbázis 

növelése céljából

kivett vízmű

990 m2

a kért 
tulajdoni 
hányad 

arányában

66.
Hencse Község 
Önkormányzata

Hedrehely,
külterület, 

0235/2 hrsz.
35/100 

víziközmű-szolgáltatás feladat- 
ellátása érdekében / víziközmű-

szolgáltatás fejlesztése, 
ivóvízkútfúrás és vízbázis 

növelése céljából

kivett vízmű

990 m2

a kért 
tulajdoni 
hányad 

arányában

67.
Hetyefő Község 
Önkormányzata

Hetyefő,
belterület,
44/3 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 1343

68.
Hetyefő Község 
Önkormányzata

Hetyefő,
belterület,
44/4 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 1077

69.
Hetyefő Község 
Önkormányzata

Hetyefő,
belterület,
44/5 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 2922
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megnevezés
Terület (m2)

70.
Hetyefő Község 
Önkormányzata

Hetyefő,
belterület,
44/6 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 3357

71.
Homokbödöge 

Község 
Önkormányzata

Homokbödöge,
 belterület,
317/1 hrsz.

1/1

településüzemeltetés / 
közterület kialakítása és 

fenntartása
kivett közterület 4480

72.
Homokbödöge 

Község 
Önkormányzata

Homokbödöge,
belterület, 
317/3 hrsz.

1/1

településüzemeltetés / 
közterület kialakítása és 

fenntartása
kivett közterület 4916

73.
Kalocsa Város 

Önkormányzata

Kalocsa,
belterület,

1009/A/1 hrsz.
1/1

gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások / szociális és 

gyermekjóléti alapellátások 
elhelyezéséhez szükséges 

épület biztosítása

szociális 
intézmény

1369

74.

Kecskemét 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Kecskemét,
külterület,

0375/17 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / 
kerékpárút üzemeltetése

kivett kerékpárút 190

75.

Kecskemét 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Kecskemét,
külterület,

0381/7 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / 
kerékpárút üzemeltetése

kivett kerékpárút 6014

76.
Kerepes Város 

Önkormányzata

Kerepes,
külterület,

02 hrsz.
1/1

víziközmű-szolgáltatás / 
víziközmű-szolgáltatási 

feladatok ellátása céljából
kivett vízmű 400

77.
Kerepes Város 

Önkormányzata

Kerepes, 
külterület,
014 hrsz.

1/1

víziközmű-szolgáltatás / 
víziközmű-szolgáltatási 

feladatok ellátása céljából
kivett vízmű 878

78.
Kisköre Község 

Önkormányzata

Kisköre,
külterület, 

0718/2 hrsz.
1/1

sport és ifjúsági ügyek / 
turisztikai célú sporthorgász- 

szállás kialakítása és a 
horgászat elősegítéséhez 

szükséges eszközök biztosítása 
és tárolása

kivett épület 5235

79.
Kiskunfélegyháza 

Város 
Önkormányzata

Kiskunfélegyháza,
belterület,

2612/2 hrsz.
1/1

víziközmű-szolgáltatás 
/ kommunális szennyvíz 

elvezetésének és tisztításának 
biztosítása

kivett közterület 4649

80.
Kiskunfélegyháza 

Város 
Önkormányzata

Kiskunfélegyháza,
belterület,

2612/3 hrsz.
1/1

víziközmű-szolgáltatás 
/ kommunális szennyvíz 

elvezetésének és tisztításának 
biztosítása

kivett közterület 389
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81.
Kiskunfélegyháza 

Város 
Önkormányzata

Kiskunfélegyháza,
belterület,

3364/8 hrsz.
1/1

víziközmű-szolgáltatás 
/ kommunális szennyvíz 

elvezetésének és tisztításának 
biztosítása

kivett közterület 597

82.
Kisvárda Város 

Önkormányzata

Kisvárda,
belterület, 

4131/4 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés / Várfürdő és 

környezete fejlesztési projekt 
megvalósítása

kivett beépítetlen 
terület

4742

83.
Kömpöc Község 
Önkormányzata

Kömpöc,
külterület,
038/1 hrsz.

1/1

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
/ csapadékvíz-elvezető csatorna 

kialakítása
kivett csatorna 3170

84.
Kőszárhegy 

Község 
Önkormányzata

Kőszárhegy, 
belterület, 
119 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

vízkárelhárítás / közút céljára

kivett saját 
használatú út

2201

85.
Kőszeg Város 

Önkormányzata

Kőszeg,
külterület,

0199/5 hrsz.
1/1

helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 

közlekedési és közműterület 
kialakítása céljából

kivett közút 314

86.
Mátraszentimre 

Község 
Önkormányzata

Mátraszentimre,
belterület, 

1120/3 hrsz.
1/1

helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 

közút kialakítása

kivett beépítetlen 
terület

961

87.
Mezőkövesd 

Város 
Önkormányzata

Mezőkövesd,
belterület,

7174/4 hrsz.
1265/17675

településrendezés / a Zsóry 
Gyógy- és Egészségpark 

útcsatlakozás csomópontjának 
bővítése

kivett beépítetlen 
terület

1265

88.
Mikebuda 

Község 
Önkormányzata

Mikebuda,
belterület, 

18 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása) 

/ közúti közlekedés, 
gyalogosforgalom biztosítása

kivett közterület 7823

89.
Nábrád Község 
Önkormányzata

Nábrád,
belterület, 
14/5 hrsz.

1/1

településfejlesztés / parkoló 
kialakítása

kivett beépítetlen 
terület

947

90.
Nadap Község 

Önkormányzata

Nadap,
belterület,
40/4 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés / Nadap 
184/22 hrsz.-ú ingatlan 

meghosszabbítása, zsákutca 
jellegének megszüntetése

kivett út 1489

91.
Nadap Község 

Önkormányzata

Nadap,
belterület,
40/5 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés / Nadap 
184/22 hrsz.-ú ingatlan 

meghosszabbítása, zsákutca 
jellegének megszüntetése

kivett út 1614
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Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

92.
Nadap Község 

Önkormányzata

Nadap, 
belterület,
40/6 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés / Nadap 
184/22 hrsz.-ú ingatlan 

meghosszabbítása, zsákutca 
jellegének megszüntetése

kivett beépítetlen 
terület

5716

93.
Nagycenki Közös 
Önkormányzati 

Hivatal

Nagycenk, 
külterület, 

0253/1 hrsz.
1/1

helyi környezet- és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
feladatainak ellátása, horgásztó 

és szabadidőpark céljára

kivett árok 183

94.
Nagycenki Közös 
Önkormányzati 

Hivatal

Nagycenk,
külterület, 

0253/2 hrsz.
1/1

helyi környezet- és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
feladatainak ellátása, horgásztó 

és szabadidőpark céljára

kivett árok 822

95.
Nagyvázsony 

Község 
Önkormányzata

Nagyvázsony, 
belterület, 
580/1 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés

kivett közterület, 
műemlék

1201

96.

Nyíregyháza 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Nyíregyháza,
belterület, 
28360 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása 

/ II. rendű közlekedési 
célú közterület kialakítása, 

közúthálózat fejlesztése

kivett saját 
használatú út

724

97.

Nyíregyháza 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Nyíregyháza,
belterület, 

8481/2 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása 

/ II. rendű közlekedési 
célú közterület kialakítása, 

közúthálózat fejlesztése

kivett saját 
használatú út

77

98.

Nyíregyháza 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Nyíregyháza, 
külterület, 

0390/20 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

vízgazdálkodási feladatok 
ellátása / zárt csapadékcsatorna 

létesítése

kivett mocsár 834

99.
Pápa Város 

Önkormányzata

Pápa,
belterület, 

40 hrsz.
1/1

sport- és ifjúsági ügyek / sport 
célú hasznosítás

kivett beépítetlen 
terület

612

100.
Pápa Város 

Önkormányzata

Pápa,
belterület, 
1842 hrsz.

1/1

településüzemeltetés (helyi 
közutak és tartozékainak 

fenntartása) / közút fenntartása
kivett közterület 1838
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Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

101.
Pápa Város 

Önkormányzata

Pápa,
belterület, 

3442/1 hrsz.
45/240

településüzemeltetés (helyi 
közutak és tartozékainak 

fenntartása) / közút fenntartása

kivett beépítetlen 
terület

395

102.
Pusztaszabolcs 

Város 
Önkormányzata

Pusztaszabolcs, 
belterület, 

702/91 hrsz.
1/1

sport- és ifjúsági ügyek / 
sportpálya üzemeltetése

kivett sporttelep 15 713

103.
Ráckeve Város 

Önkormányzata

Ráckeve, 
belterület, 
2205 hrsz. 

1/1 

víziközmű-szolgáltatás / 
víziközmű-szolgáltatás 

(vízkezelő berendezések 
létesítése) biztosítása céljára

kivett vízmű 3921

104.
Sárbogárd Város 
Önkormányzat

Sárbogárd, 
belterület, 

1817/22 hrsz.
1/1

helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 

biztonságos, balesetmentes 
közúti közlekedés biztosítása

kivett út 6312

105.
Sárbogárd Város 
Önkormányzata

Sárbogárd, 
belterület, 
658/1 hrsz.

20,1 m2 iroda

lakás- és helyiséggazdálkodás 
/ lakossági ügyintézés, 

közhivatali feladatok ellátása
kivett községháza 20,1 

106.
Sátoraljaújhely 

Város 
Önkormányzata

Sátoraljaújhely,
belterület, 

647/18 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés, 
környezet-egészségügy,  

Sátoraljaújhely Városellátó 
Szervezet – Sátoraljaújhely 

Városfejlesztő Gazdasági Kft., 
Újhelyi Gazdálkodási Kft. – 
feladatellátási telephelye, 

valamint közmunkaprogram 
telephelye céljából

kivett beépítetlen 
terület

5505

107.
Sátoraljaújhely 

Város 
Önkormányzata

Sátoraljaújhely,
belterület, 

647/19 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés, 
környezet-egészségügy,  

Sátoraljaújhely Városellátó 
Szervezet – Sátoraljaújhely 

Városfejlesztő Gazdasági Kft., 
Újhelyi Gazdálkodási Kft. – 
feladatellátási telephelye, 

valamint közmunkaprogram 
telephelye céljából

kivett laktanya 
gazdasági épület 

udvar
10 272

108.
Soltvadkert Város 
Önkormányzata

Soltvadkert,
külterület,

0436/3 hrsz.
1/1

helyi közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása
kivett kerékpárút 491
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Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

109.
Soltvadkert Város 
Önkormányzata

Soltvadkert,
külterület,

0436/4 hrsz.
1/1

helyi közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása
kivett kerékpárút 100

110.
Soltvadkert Város 
Önkormányzata

Soltvadkert,
külterület,

0436/5 hrsz.
1/1

helyi közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása
kivett kerékpárút 239

111.
Soltvadkert Város 
Önkormányzata

Soltvadkert,
külterület,

0436/6 hrsz.
1/1

helyi közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása
kivett kerékpárút 1183

112.
Soltvadkert Város 
Önkormányzata

Soltvadkert,
külterület,

0436/7 hrsz.
1/1

helyi közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása
kivett kerékpárút 432

113.
Soltvadkert Város 
Önkormányzata

Soltvadkert,
külterület,

0436/8 hrsz.
1/1

helyi közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása
kivett kerékpárút 4117

114.
Soltvadkert Város 
Önkormányzata

Soltvadkert,
külterület,

0436/9 hrsz.
1/1

helyi közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása
kivett kerékpárút 954

115.
Soltvadkert Város 
Önkormányzata

Soltvadkert,
külterület,

0436/10 hrsz.
1/1

helyi közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása
kivett kerékpárút 369

116.
Soltvadkert Város 
Önkormányzata

Soltvadkert,
külterület,

0436/11 hrsz.
1/1

helyi közösségi közlekedés 
biztosítása / kerékpárút 

fenntartása
kivett kerékpárút 186

117.
Szeged Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Szeged I. kerület, 
belterület,
2273 hrsz.

1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és közterületek 

fenntartása céljából

kivett beépítetlen 
terület

619

118.
Szeged Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Szeged I. kerület, 
belterület,
3584 hrsz.

5028/300000

településüzemeltetés / helyi 
közutak és közterületek 

fenntartása céljából

kivett saját 
használatú út

0,84

119.
Szeged Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Szeged II. kerület, 
belterület,

16877/16 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és közterületek 

fenntartása céljából

kivett saját 
használatú út

2422

120.
Szentendre Város 
Önkormányzata

Szentendre,
belterület, 
12/11 hrsz.

1/1 

településüzemeltetés, 
hulladékgazdálkodás / közút és 

hulladékudvar létesítése

kivett beépítetlen 
terület

2280
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Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

121.
Szentendre Város 
Önkormányzata

Szentendre,
belterület, 
12/12 hrsz.

1/1 

településüzemeltetés, 
hulladékgazdálkodás / közút és 

hulladékudvar létesítése
kivett közút 241

122.
Szirmabesenyő 

Nagyközség 
Önkormányzata

Szirmabesenyő, 
külterület, 

0215/3 hrsz. 
1/1

helyi közút kialakítása és 
fenntartása

kivett közút 1222

123.
Tarcal Község 

Önkormányzata

Tarcal,
külterület, 
027 hrsz.

1/1

helyi közfoglalkoztatás, 
helyi környezet- és 

természetvédelem / zempléni 
tájra jellemző fásítás kialakítása, 

területrendezés

kivett kopárság 11 116

124.
Tarcal Község 

Önkormányzata

Tarcal,
külterület, 

0240/11 hrsz.
1/1

vízkárelhárítás / csapadékvíz 
befogadása, záportározó 

kialakítása
kivett vízállás 14 083

125.
Tiszabercel 

Község 
Önkormányzata

Tiszabercel,
külterület, 

0163/2 hrsz. 
1/1 

helyi közösségi közlekedés 
biztosítására / tiszaberceli 

komp üzemeltetésének céljára

kivett révház, 
révlejáró

2655

126.
Tompa Város 

Önkormányzata

Tompa, 
külterület,

0188/3 hrsz.
1/1 

víziközmű-szolgáltatás / 
egészséges vezetékes víz 

biztosítása
kivett vízmű 4868

127.
Vác Város 

Önkormányzata

Vác,
belterület,

1829/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
fenntartása, közterületek 

fenntartása

kivett közterület 3026

128.
Városlőd Község 
Önkormányzata

Városlőd,
belterület, 
458/2 hrsz.

1/1

a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 
járdaterület kialakítása és 

fenntartása

kivett közterület 1738

129.
Városlőd Község 
Önkormányzata

Városlőd,
belterület, 
458/3 hrsz.

1/1

a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 
járdaterület kialakítása és 

fenntartása

kivett közterület 993

130.
Városlőd Község 
Önkormányzata

Városlőd,
belterület, 
787/4 hrsz.

1/1

a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 
járdaterület kialakítása és 

fenntartása

kivett közterület 163

131.
Vértestolna 

Község 
Önkormányzata

Vértestolna,
belterület,

226/14 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, 

egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása

kivett helyi közút 1095
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Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

132.
Vértestolna 

Község 
Önkormányzata

Vértestolna,
belterület,

226/15 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, 

egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása

kivett járda 3791

133.
Vértestolna 

Község 
Önkormányzata

Vértestolna,
belterület,

226/16 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, 

egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása

kivett közterület 398

134.
Vértestolna 

Község 
Önkormányzata

Vértestolna,
belterület,

226/17 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, 

egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása

kivett járda 1660

135.
Vértestolna 

Község 
Önkormányzata

Vértestolna,
belterület,

226/18 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, 

egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása

kivett járda 1571

136.
Veszprém Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Veszprém,
külterület,
0310 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés/ helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása

kivett közút 9111

137.
Veszprém Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Veszprém,
belterület, 

1965/13/A/177 
hrsz.
1/1

lakás- és helyiséggazdálkodási 
feladatok ellátásának 

támogatására, szociális 
bérlakást biztosító funkció 

céljából

szálló 483

138.
Veszprém Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Veszprém,
belterület, 

1965/13/A/178 
hrsz.
1/1

lakás- és helyiséggazdálkodási 
feladatok ellátásának 

támogatására, szociális 
bérlakást biztosító funkció 

céljából

lakás 483

139.
Vinár Község 

Önkormányzata

Vinár,
belterület, 
76/1 hrsz.

1/1

a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 
járdaterület kialakítása és 

fenntartása

kivett járda és árok 4897

140.
Vinár Község 

Önkormányzata

Vinár,
belterület,
76/3 hrsz.

1/1

a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása / 
járdaterület kialakítása és 

fenntartása

kivett járda és árok 3373

141.
Visnye Község 

Önkormányzata

Hedrehely, 
külterület, 

0235/2 hrsz.
19/100 

víziközmű-szolgáltatás 
feladatellátása érdekében 
/ víziközmű-szolgáltatás 

fejlesztése, ivóvízkútfúrás és 
vízbázis növelése céljából

kivett vízmű

990 m2

a kért 
tulajdoni 
hányad 

arányában
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Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

142.
Vonyarcvashegy 

Nagyközség 
Önkormányzata

Vonyarcvashegy, 
belterület,

911/12 hrsz.
1/1

turizmussal kapcsolatos 
feladatok / strandfejlesztés

kivett strandfürdő 295

143.
Vonyarcvashegy 

Nagyközség 
Önkormányzata

Vonyarcvashegy,
belterület,

911/13 hrsz.
1/1

turizmussal kapcsolatos 
feladatok / strandfejlesztés

kivett strandfürdő 386

144.
Zalaerdőd 

Község 
Önkormányzata

Zalaerdőd,
belterület,
1/2 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 2189

145.
Zalaerdőd 

Község 
Önkormányzata

Zalaerdőd,
belterület,
1/3 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 2974

146.
Zalaerdőd 

Község 
Önkormányzata

Zalaerdőd,
belterület,
207/2 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 335

147.
Zalaerdőd 

Község 
Önkormányzata

Zalaerdőd,
belterület,
207/3 hrsz.

1/1

településfejlesztés / járdaépítés, 
felújítás

kivett közterület 304

148.
Zamárdi Város 

Önkormányzata

Zamárdi,
belterület,
2691 hrsz.

1/1

helyi közutak kialakítása, 
parkolás biztosítása, piac 

kialakítása

kivett beépítetlen 
terület

872

149.
Zirc Város 

Önkormányzata

Zirc, 
belterület, 

1301/1 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi 
közutak és tartozékaik 

kialakítása és fenntartása) 
önkormányzati feladatának 

ellátása érdekében,  
a gyalogosforgalom 

nagyságának megfelelő 
kialakítású járda céljára

kivett közterület 4344

150.
Zirc Város 

Önkormányzata

Zirc,
belterület, 

1301/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi 
közutak és tartozékaik 

kialakítása és fenntartása) 
önkormányzati feladatának 

ellátása érdekében,  
a gyalogosforgalom 

nagyságának megfelelő 
kialakítású járda céljára

kivett közterület 1956
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Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

151.
Zirc Város 

Önkormányzata 

Zirc,
belterület, 

1301/4 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi 
közutak és tartozékaik 

kialakítása és fenntartása) 
önkormányzati feladatának 

ellátása érdekében,  
a gyalogosforgalom 

nagyságának megfelelő 
kialakítású járda céljára

kivett közterület 432

152.
Zsombó 

Nagyközség 
Önkormányzata

Zsombó,
külterület, 

0135/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetés 
feladatainak ellátása érdekében 

kívánja tulajdonba venni, és 
a 7 éve megépült kerékpárút 
fenntartásának céljára kívánja 

felhasználni

kivett kerékpárút 486

153.
Zsombó 

Nagyközség 
Önkormányzata

Zsombó,
külterület, 

0135/5 hrsz.
1/1

településüzemeltetés 
feladatainak ellátása érdekében 

kívánja tulajdonba venni, és 
a 7 éve megépült kerékpárút 
fenntartásának céljára kívánja 

felhasználni

kivett kerékpárút 735

154.
Zsombó 

Nagyközség 
Önkormányzata

Zsombó,
külterület, 

0137/4 hrsz.
1/1

településüzemeltetés 
feladatainak ellátása érdekében 

kívánja tulajdonba venni, és 
a 7 éve megépült kerékpárút 
fenntartásának céljára kívánja 

felhasználni

kivett kerékpárút 216

2. melléklet az 1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába kerülő ingóságok jegyzéke

Sor- 

szám
Az ingóságok készletazonosítója Mennyiség (db)

1. 00815666121103 5250

3. melléklet az 1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete tulajdonába kerülő ingóságok jegyzéke

Sor- 

szám
Az ingóságok készletazonosítója Mennyiség

1. 815666121103 300 db

2. 882219121107 100 pár

3. 882219121107 890 pár

4. 882219121107 5 pár

5. 882219121107 5 pár
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6. 858111121100 500 db

7. 858111711101 500 db

8. 841214121110 500 db

9. 841211131100 500 db

10. 878621123103 1000 db

11. 878853121109 165 db

12. 878853121109 352 db

13. 858425331504 500 db

14. 852811121209 170 db

15. 852811121209 830 db

16. 853241321305 2184 db

17. 853241321305 982 db

18. 878162128803 435 db

19. 878162128803 38 db

20. 878162128803 27 db

21. 841113121100 1786 db

A Kormány 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § 

(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 7 468 253 479 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 
el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,  
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

agrárminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. december 31.
b) a Kvtv. 19.  § (2)  bekezdésében és az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

28 377 350 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére, a 2. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. június 30.

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 27 125 409 290 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,  
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezetet a  44. A  SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése 
címmel egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

e) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 874 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 4. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. Az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében 
a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg 
lép.

 3. A nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges 
források biztosításáról szóló 1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat 1. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2020. június 30.” szöveg lép.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2019. június 30.” 
szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg lép.

 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2020. július 30.” szöveg lép.

 6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában  
az „a Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára átcsoportosított 1 253 793 000 forint, a  Kodály-év jogcímcsoport 
javára átcsoportosított 1 018 510 000 forint, az  Országos Széchényi Könyvtár részére biztosított 250 000 000 forint, 
az  Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat javára átcsoportosított  
3 087 151 050 forint, a  Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 
előirányzat javára átcsoportosított 398 000 000 forint tekintetében 2019. június 30.” szövegrész helyébe az   
„a Kodály-év jogcímcsoport javára átcsoportosított 1 018 510 000 forint, az  Országos Széchényi Könyvtár részére 
biztosított 250 000 000 forint, az Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat javára 
átcsoportosított 3 087 151 050 forint, a  Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok 
támogatása előirányzat javára átcsoportosított 398 000 000 forint tekintetében 2019. június 30., a Nemzetpolitikai 
célú támogatások cím javára átcsoportosított 1 253 793 000 forint tekintetében 2020. június 30.” szöveg lép.

 7. Az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítése érdekében a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 
3. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg lép.

 8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 
megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a  fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat 1.  pont 
a) alpontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg lép.

 9. A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozat 3.  pontjában 
a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg lép.
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 10. A Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 
1585/2018. (XI. 21.) Korm. határozat 3. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg 
lép.

 11. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a  központi költségvetés 
címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1104/2019. (III. 8.) 
Korm. határozat 1.  melléklete szerint a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára átcsoportosított 270 000 000 forintból 6 612 000 forint  
a  2. Külképviseletek igazgatása címen és 239 300 000 forint a  7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása jogcímcsoporton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 458 420 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 751 000

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K1 Személyi juttatások 843 900 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 156 100 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 56 116 082
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 82 627 802

XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Agrár célelőirányzatok
004471 2 Agrárkutatás támogatása

K1 Személyi juttatások 24 014 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 552 000
K3 Dologi kiadások 50 397 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 651 571 000
K6 Beruházások 243 930 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok 

2 Központi tartalékok 
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -7 468 253 479
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 2 217 600
K6 Beruházások 600 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

358584 30 Közúthálózat felújítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 622 650 000

359140 34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 633 600 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 

295135 2 Közművelődési szakmai feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 350 000 000

13 Művészeti tevékenységek 
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 190 000 000
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 145 000 000

6

298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000

277112 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 17 250 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6 Beruházások 1 154 156 995

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok 
támogatására

K I A D Á S O K 
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 540 171 000
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 000 000 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 138 743 884

XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Agrár célelőirányzatok
004471 2 Agrárkutatás támogatása 974 464 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 602 217 600

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

358584 30 Közúthálózat felújítása 1 622 650 000
359140 34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 633 600 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 

295135 2 Közművelődési szakmai feladatok előirányzat 350 000 000
13 Művészeti tevékenységek 

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 190 000 000
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása 145 000 000

6

298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 100 000 000
277112 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 17 250 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 7 468 253 479 7 468 253 479

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

B E V É T E L

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok 
támogatására

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok 
2 Központi tartalékok 

271734 2 Országvédelmi Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -28 377 350 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
358584 30 Közúthálózat felújítása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28 377 350 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

358584 30 Közúthálózat felújítása 28 377 350 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 28 377 350 000 28 377 350 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány
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3. melléklet az 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz
III. Alkotmánybíróság
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság
K3 Dologi kiadások 32 000 000
K6 Beruházások 39 000 000
K7 Felújítások 84 000 000

VI. Bíróságok
209126 1 Bíróságok

K6 Beruházások 2 788 409 290
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
367228 2 Intervenciós Támogatási Keret

K5 Egyéb működési célú kiadások 110 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

376695 12 Budapesti Corvinus Egyetem
K3 Dologi kiadások 72 000 000
K6 Beruházások 24 000 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -27 125 409 290

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság 155 000 000
VI. Bíróságok

209126 1 Bíróságok 2 788 409 290
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
367228 2 Intervenciós Támogatási Keret 110 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
376695 12 Budapesti Corvinus Egyetem 24 072 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 27 125 409 290 27 125 409 290

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 72. szám

 
2615

4. melléklet az 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz
XII. Agrárminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLI.  Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLII.  A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Agrárminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások

250734 8 Nemzeti agrártámogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások -120 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
376695 12 Budapesti Corvinus Egyetem

K6 Beruházások 254 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Felsőoktatási feladatok támogatása

302891 1 Felsőoktatás speciális feladatai
K3 Dologi kiadások -254 000 000

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

2 Államkötvények kamatelszámolása
1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

007537 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai
K3 Dologi kiadások -500 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
375106 44 A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése

K5 Egyéb működési célú kiadások 500 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

K6 Beruházások 120 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Agrárminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások

250734 8 Nemzeti agrártámogatások -120 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

376695 12 Budapesti Corvinus Egyetem 254 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Felsőoktatási feladatok támogatása

302891 1 Felsőoktatás speciális feladatai -254 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 874 000 000 874 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1245/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
az Igazságügyi Minisztérium tagállami kötelezettségek és kormányzati döntések alapján keletkezett 
többletfeladatai ellátásának központi forrásigényéről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a tagállami cégnyilvántartásokat összekapcsoló BRIS rendszer folyamatos működtetéséhez és 

a fizetésképtelenségi nyilvántartás fenntartásához a 2020. évtől kezdődően többletforrás biztosítása szükséges;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  igazságügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon a  tagállami 

cégnyilvántartásokat összekapcsoló BRIS rendszer folyamatos működtetésével, valamint a  fizetésképtelenségi 
nyilvántartás fenntartásával összefüggő feladatok megvalósításához szükséges 195 900 000 forint forrás beépülő 
jelleggel történő biztosításáról a  2020. évtől kezdődően a  központi költségvetés X. Igazságügyi Minisztérium 
fejezete javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1246/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
2019. évben végrehajtandó átviteli hálózat fejlesztés finanszírozásához szükséges forrás fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosítással történő biztosításáról

A Kormány a  MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
tőkeemeléséről szóló 1044/2018. (II. 14.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1044/2018. (II. 14.) Korm. határozat] 1.  pontjában 
meghatározott hálózat fejlesztési célok elérése érdekében – az  1044/2018. (II. 14.) Korm. határozatban meghatározottakra 
figyelemmel –
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  2019. évben 15 154 700 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 12. Az  NVTNM tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 2. az 1044/2018. (II. 14.) Korm. határozat 1.  pont b)  pontjától eltérően felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős 

tárca nélküli minisztert, hogy az  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság jegyzett 
tőkéjének 15 154 700 000 forinttal történő megemelése útján gondoskodjon a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi kölcsön formájában történő 
finanszírozásáról a hálózatfejlesztési célok megvalósítása érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az 1. pont szerinti forrás átcsoportosítását követően azonnal

 3. visszavonja az 1044/2018. (II. 14.) Korm. határozat 5. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1246/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -15 154 700 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

377073 12
K6 Beruházások 15 154 700 000

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -15 154 700 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos   

Magyar Államkincstár     1 példány egyéb: azonnal 15 154 700 000 15 154 700 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, 
pótbefizetése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - 
időszakra

Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kormányzati célú hálózatok 
fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról

 1. A Kormány
a) egyetért a Kormányzati Hálózatfejlesztési Projekt keretében a vasútvonalak melletti, a vasúti közlekedéshez 

kapcsolódó elektronikus hírközlési hálózatok fejlesztésének megvalósításával, a  MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével;

b) egyetért azzal, hogy a  Kormányzati Hálózatfejlesztési Projekt keretében a  kormányzati célú hálózatok 
további konszolidációja és kiterjesztése érdekében, a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
keretében megvalósuló fejlesztésekkel összhangban, a  megindított fejlesztések teljes körű befejezése, 
illetve az  új végpontok bekötése – a  kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a  fejlesztések 
ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával című 1101/2016. (III. 3.) 
Korm. határozatban [a továbbiakban: 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat] foglaltak szerint – megtörténjen;

c) egyetért azzal, hogy az a) és b) alpont szerinti feladatok finanszírozása érdekében a feladatok megvalósítása 
céljából az 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozattal összhangban a központi költségvetés terhére, költségvetési 
forrásból a  2019–2020.  évben – a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi 
L.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 55. A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 
teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai 
uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása jogcímen rendelkezésre álló forrással együtt – 
6 330 000 000 forint biztosítása szükséges, a d)–f ) alpontban foglaltak szerint;

d) az a)  alpont szerinti feladatok megvalósítása céljából az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 
33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 887  824  539  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 
el a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati 
célfeladatok alcím, 55. A  kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése 
és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai 
kiegészítő támogatásának biztosítása jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 
10. Vasúthálózat fejlesztése jogcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
e) felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az a) alpont 

szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjanak 1  107  306  561  forint biztosításáról a  2020.  évi 
központi költségvetésben, a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2020. év központi költségvetés tervezése során

f ) felhívja a  pénzügyminisztert és a  belügyminisztert, hogy a  b)  alpont szerinti feladatok megvalósítása 
érdekében gondoskodjanak 2  222  639  538  forint biztosításáról a  2020.  évi központi költségvetés 
XIV.  Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 
55.  A  kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények 
hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő 
támogatásának biztosítása jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: a 2020. év központi költségvetés tervezése során
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g) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az a) alpont szerinti feladat megvalósítása 
érdekében – a belügyminiszter bevonásával – a 2019–2020. évre vonatkozóan kössön támogatási szerződést 
a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, a  belügyminiszterrel közösen 
meghatározott műszaki tartalom alapján.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

belügyminiszter
Határidő: a d) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 2. A Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról szóló 1154/2018. (III. 27.) 
Korm. határozat [a  továbbiakban: 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat] nyitó szövegrésze a  következő hatodik 
franciabekezdéssel egészül ki:
(A Kormány tekintettel)
„– a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a  kormányzati célú hálózatok 
fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról szóló 1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozatra”

 3. Az 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat b)  pontjában a  „35 757 675 137 forint” szövegrész helyébe 
a „36 861 119 642 forint” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



2620 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 72. szám
 

1. melléklet az 1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

374917 55

K3 Dologi kiadások -887 824 539
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20
32 Közlekedési ágazati programok

246078 10
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 887 824 539

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat  évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

374917 55 -887 824 539

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
246078 10 887 824 539

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

forintban

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 887 824 539 887 824 539

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Vasúthálózat fejlesztése

A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének 
növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 
című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása

A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének 
növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 
című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása

Vasúthálózat fejlesztése

Fejezeti kezelésű előirányzatok
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A Kormány 1248/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és 
fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány – a  Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának javaslatára – a  Széchenyi lánchíd, a  budai Váralagút, valamint a  hozzájuk 
kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1447/2018. (IX. 18.)  
Korm. határozatot (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:
 1.  A Határozat a következő 8. ponttal egészül ki:

[A Kormány a  Széchenyi lánchíd, a  budai Váralagút és a  hozzájuk kapcsolódó közterületek értékeinek megőrzése, 
teljes körű rekonstrukciója, valamint közösségi és turisztikai funkcióik fejlesztése (a  továbbiakban együtt: Beruházás) 
érdekében]
„8. egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részére, a  központi költségvetési terhére biztosításra 
kerüljön a Széchenyi lánchídhoz kapcsolódó közterek – a Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, valamint a Budapest  
V. kerület, Széchenyi tér és József Attila utca – felújításával kapcsolatos tervezési és előkészítési feladatok 
elvégzéséhez szükséges támogatás.”

 2.  A Határozat 2. és 3. pontjában a „7 000 000 000 forint” szövegrész helyébe a „6 000 000 000 forint” szöveg lép.
 3.  A Kormány visszavonja a Határozat 4. pont a) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról

A Kormány egyetért a  Budapest 29772/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a  Budapest XIV. kerület, Hermina  út 
45.  szám alatti műemlék ingatlan (Róheim-villa) és a  Budapest 29772/13 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
a  Budapest XIV. kerület, Pálma utca 4. szám alatti ingatlan felújítása, valamint a  Magyar Corvin-lánc Testület (a  továbbiakban: 
Testület) és a Magyar Corvin-lánc Iroda elhelyezése céljából történő hasznosítása érdekében szükséges további intézkedésekkel 
(a továbbiakban együtt: Beruházás), és ennek érdekében
 1. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2019. költségvetési évben a  Beruházáshoz szükséges 

–  a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – legfeljebb 
167  279  000  forint forrás biztosításáról a  Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 
1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 19. Magyar Corvin-lánc Testület támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. június 30.

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke közreműködésével – gondoskodjon 
a 2020. költségvetési évben a Beruházáshoz szükséges – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel 
és kincstári díjakkal együtt – legfeljebb 6 634 838 000 forint forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés 
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 3. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az  1. és 2.  pont szerinti forrás Miniszterelnöki Kabinetiroda 

költségvetési fejezetében való rendelkezésére állását követően támogatás nyújtásával gondoskodjon annak 
a Testület részére történő közvetlen biztosításáról.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: az 1. és 2. pont szerinti források rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1250/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a Kvassay HÉV-híd felújításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Kvassay HÉV-híd felújítása (a továbbiakban: Beruházás) a 2020. év nyári időszakában időszerű 

és szükséges, tovább nem halasztható;
 2. egyetért azzal, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a  MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-HÉV Zrt.) útján gondoskodjon a  Kvassay HÉV-híd 
felújítására vonatkozó tervek elkészítéséről és a felújítás megvalósításáról;

 3. egyetért azzal, hogy a  2.  pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében szükséges tervezési, kivitelezési 
munkálatokhoz és feladatokhoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárásokat a  MÁV-HÉV Zrt. ajánlatkérőként 
lefolytassa;

 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 3. pont szerinti feltételes közbeszerzési 
eljárás eredményeként beérkező ajánlatok ismeretében nyújtson be előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításához szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
a szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

A Kormány elkötelezett Magyarország sportélete iránt. A  sport ágazat tekintetében kiemelt jelentőségű feladat a  sportolók 
(ideértve mind a  verseny-, mind az  utánpótlás-, mind a  szabadidős sportolók) kiszolgálását biztosító sportlétesítmények 
fejlesztése, valamint a megvalósult sportlétesítmények kapcsán kiemelt cél, hogy azok hosszú távon szolgálhassák a sportolók 
igényeit.
A fentiek érdekében a Kormány
 1. egyetért a  szombathelyi Haladás Sportkomplexum (a továbbiakban: Sportkomplexum) működtetéséhez központi 

költségvetési támogatás biztosításával;
 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Sportkomplexum működtetéséhez a 2019. évben 

szükséges 297 800 000 forint központi költségvetési támogatás biztosításáról a  Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése 
és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím 
terhére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti célra, a  2.  pont alapján biztosított forrás terhére a  Szombathelyi MÁV 
Haladás Sportegyesület (nyilvántartási száma: 18-02-0000168, székhelye: 9700 Szombathely, Rohonci utca 3.) 
részére az  emberi erőforrások minisztere – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  § hatálya 
alá tartozó – 2020. január 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel támogatást nyújtson, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
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 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti célt szolgáló központi költségvetési támogatást 
– a  pénzügyminiszter közreműködésével – a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 
költségvetésének 2020. évi tervezése során vegye figyelembe.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1252/2019. (IV. 30.) Korm. határozata
az erdélyi magyar kulturális intézmények programjainak, működésének és beruházásainak támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az erdélyi magyar kulturális intézmények programjainak, működésének és beruházásainak támogatásával;
 2. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott feladat 

megvalósításáról, és tegye meg a szükséges intézkedéseket
a) a meghatározott kedvezményezett szervezetekkel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint
b) a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése
érdekében;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 
a  2019. évben 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 egyszeri 1 480 000 000 forint forrás biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 45/2019. (IV. 30.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti 
személyszállításról és árufuvarozásról Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt Egyezmény módosításáról 
szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a  nemzetközi közúti 

személyszállításról és árufuvarozásról Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt Egyezmény módosításáról szóló 
Egyezmény (a továbbiakban: Módosító Egyezmény) létrehozásával;

 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
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 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 
a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

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

 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 
az igazságügyi minisztert, hogy a Módosító Egyezmény létrehozását követően a Módosító Egyezmény szövegének 
végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 46/2019. (IV. 30.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális 
Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló Egyezmény módosításáról 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 előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a  Magyar Köztársaság Bukaresti 

Kulturális Központja és a  Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló Egyezmény módosításáról szóló 
Megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy 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  Módosító Megállapodás létrehozásához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Módosító Megállapodás 

létrehozását követően a Módosító Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló 
határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 47/2019. (IV. 30.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi közúti személyszállítási és 
árufuvarozási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi közúti személyszállítási 

és árufuvarozási megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 

egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 

a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
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 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, 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

A miniszterelnök 48/2019. (IV. 30.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a nemzetközi közúti közlekedésről 
Budapesten, 1994. március 22-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a  nemzetközi közúti közlekedésről 

Budapesten, 1994. március 22-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény (a  továbbiakban: Módosító 
Egyezmény) létrehozásával;

 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 
a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

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

 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 
az igazságügyi minisztert, hogy a Módosító Egyezmény létrehozását követően a Módosító Egyezmény szövegének 
végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  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 Kft.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A miniszterelnök 49/2019. (IV. 30.) ME határozata
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 62/2014. (VII. 2.) ME határozat módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19.  § (6)  bekezdésében, valamint a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel

a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 62/2014. (VII. 2.) ME határozatot – 2019. május 1-jei hatállyal – akként 
módosítom, hogy

Langerné Victor Katalin

tekintetében az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” megnevezés helyett a „Belügyminisztérium” megnevezést kell 
érteni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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