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III. Kormányrendeletek

A Kormány 115/2019. (V. 16.) Korm. rendelete
az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról

A Kormány a  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24.  § (1)  bekezdés 
d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 20/A.  § (4)  bekezdése 
szerinti bírság (a továbbiakban: bírság) kiszabásakor a  vasúti igazgatási szerv – a  közigazgatási szabályszegések 
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a  közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes 
törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 
3.  § (1)  bekezdésében meghatározott mérlegelési szempontokon túl – az  alábbiakat mérlegelve dönt a  bírság 
összegéről:
a) – ha az erre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak – a jogsértő vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai,
b) a jogsértő magatartás kiterjedtsége,
c) a bírságnak a jogsértést elkövető további jogsértéstől való visszatartására való alkalmassága.

2. §  A bírságot az  azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül a  vasúti igazgatási szerv Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-01040463-00000000 számú fizetési számlájára történő átutalással, bírság 
jogcím megjelölésével és a határozat számának feltüntetésével kell megfizetni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Az 1.  §-ban az  „a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a  közigazgatási 
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „a közigazgatási 
szabályszegések szankcióiról szóló törvényben” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 116/2019. (V. 16.) Korm. rendelete
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló  
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. és 21. pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„j) külhoni magyar hallgató: külföldön lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló hallgató, ideértve 
a kedvezménytörvény hatálya alatt álló hallgatót is.”
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2. §  A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Nftv. 85/C.  § aa) és be)  alpontjában meghatározott jogcímeken az  államilag támogatott teljes idejű 
alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet 
támogatásban. Az  Nftv. 85/C.  § ab)  alpontjában meghatározott jogcímen az  alapképzésben, osztatlan képzésben, 
mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az  Nftv. 85/C.  § ac)  alpontjában meghatározott jogcímen 
a  teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori 
képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az  Nftv. 85/C.  § ba)–bb)  alpontjaiban meghatározott 
jogcímeken a  szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. Az  Nftv. 85/C.  § bc)  alpontjában 
meghatározott jogcímen a  teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy 
felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az  Nftv. 85/C.  § bd)  alpontjában meghatározott 
jogcímen az  államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve 
a  résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. Az  Nftv. 85/C.  § bf )  alpontjában meghatározott 
jogcímen az  államilag támogatott alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató 
részesülhet. Az  Nftv. 85/C.  § c)  pontjában meghatározott jogcímen az  államilag támogatott teljes idejű doktori 
képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.”

3. § (1) A Rendelet 24. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az  előző év október 15-i állapotát rögzítő 
statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan 
képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.
(3) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő 
hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 
55 kreditet megszerzett.
(4) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal 
megelőzően – a  pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt – a  felsőoktatási intézményben szokásos módon 
közzé kell tenni. A pályázatot a hallgató a felsőoktatási intézményhez nyújtja be. A pályázat benyújtásának feltétele 
a  pályázat benyújtásának időpontjában teljes idejű képzésben való részvétel. A  pályázatok alapján a  szenátus 
minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az  oktatásért felelős miniszternek a  nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 
adományozására, az alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten.”

 (2) A Rendelet 24. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási 
ösztöndíj számára nem folyósítható.
(7) Amennyiben a  nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében az  intézményi 
jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a  hallgató érdemes a  nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, és 
az intézményi felterjesztésben az (1)−(6) bekezdésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján 
arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter jogosult 
a  hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni az  intézmény javaslata alapján. Ilyen esetben 
azonban a hallgató nem vehető figyelembe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére 
az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni.”

4. § (1) A Rendelet 26/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő külhoni magyar 
hallgató részére – az  államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve – az  oktatásért felelős 
miniszter Hunyadi János Ösztöndíjat adományozhat.
(2) A teljes képzésben részt vevő hallgató részére az ösztöndíj a tanév tíz hónapjára szól, egy főre jutó havi összege 
30 000 Ft/hó. A részképzésben részt vevő hallgató részére az ösztöndíj a részképzés időtartamára szól, egy főre jutó 
havi összege 80 000 Ft/hó.”

 (2) A Rendelet 26/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Hunyadi János Ösztöndíjat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény fizeti ki.
(6) Az  Eötvös Loránd Tudományegyetem alaptevékenységi körébe nem tartozó közfeladat ellátásaként a  külhoni 
magyar hallgatók magyarországi és határon túli tanulmányainak elősegítése, a  magyarországi felsőoktatási 
intézményekbe történő beilleszkedésük és a  szülőföldön való megmaradásuk, magyar azonosságtudatuk 
fenntartása érdekében Kárpát-medencei szakkollégiumi, a tantervi kötelezettségeken kívüli képzési, ösztöndíjazási 
és kollégiumi rendszert tart fenn és működtet.”
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5. §  A Rendelet 36. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E  rendeletnek – a  felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az  általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2019. (V. 16.) Korm. rendelettel megállapított – 2. § 
(1) bekezdés j) pontját, 24. § (2)–(4) bekezdését, 26/A. § (1), (2) és (5) bekezdését először a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 116/2019. (V. 16.) Korm. rendelet hatálybalépését követően közzétett pályázati eljárások esetében kell 
alkalmazni.”

6. §  Ez a rendelet 2019. június 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 117/2019. (V. 16.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe  
utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló  
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási 
időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó 
beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.  § 
(2) bekezdésében az „az 1. mellékletben meghatározott” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

2. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. melléklete.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1287/2019. (V. 16.) Korm. határozata
a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”című) 
projekt támogatásának növeléséről, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról, valamint 
a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” 
című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról szóló 1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozat visszavonásáról

 1. A Kormány egyetért
a) a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú, „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” című 

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

ba) a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
3. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint

bb) az 1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet, Állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat terhére történő finanszírozásával,

c) a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2019. június 30.

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

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:327 mezőjében a „14,00” szövegrész helyébe a „14,49” szöveg,
b) E:327 mezőjében az „1,56” szövegrész helyébe a „3,77” szöveg
lép.

 4. A Kormány visszavonja a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Rendszer” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról szóló 1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1287/2019. (V. 16.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(nettó, forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, forint)

Megnövelt önerő 

összege

(nettó, forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(nettó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-3.2.1-

15-2016-00002

Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási 

Rendszer

Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 
az Európai Unió vagy más 
nemzetközi szervezet felé vállalt 
kötelezettséggel összefüggő, 
a 2007–2013 programozási 
időszakban a Kormány által  
a nemzeti fejlesztési miniszter 
hatáskörébe utalt beruházások, 
valamint a 2014–2020 
programozási időszakban  
a szennyvízelvezetési és -tisztítási, 
a hulladékgazdálkodási és  
az ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósításáról 
szóló 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

13 999 946 464 483 136 393 3 763 170 175 14 483 082 857

A projekttel szembeni 
szakmai elvárás  
a projektterületen 
élők megfelelő 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással történő 
ellátásának biztosítása. 
A projektterület Fejér, 
Komárom-Esztergom, 
Pest, Tolna, Veszprém és 
Bács-Kiskun megyét érinti, 
ahol az érintett lakosok 
száma meghaladja  
a 600 000 főt.
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A miniszterelnök 52/2019. (V. 16.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az emberi erőforrások miniszterének javaslatára

Szigeti Szabolcsot

– 2019. május 15-ei hatállyal –

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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