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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 10/2019. (VIII. 14.) MEKH rendelete
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § (1) A  2.  mellékletben meghatározott előzetes havi kiegyenlítő fizetéseket utoljára 2019. augusztus hónapra 
kell megfizetni a 8. § szerint.
(2) 2019. szeptember 1-jét követően az érintett engedélyesek közötti kapacitásdíjból származó előzetes kiegyenlítő 
fizetéseket a  szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély visszavonásáig – az  érintett engedélyesek eltérő 
megállapodás hiányában – napokra bontva, arányosan kell megállapítani és utólag az  érintett engedélyesek 
megállapodása szerinti határidőben egy összegben teljesíteni.
(3) A  (2) bekezdés szerinti időszakra a 8. § (8) bekezdés szerinti forgalmi díjból származó előzetes havi kiegyenlítő 
fizetések mértékét – az  érintett engedélyesek eltérő megállapodás hiányában – utólag az  érintett engedélyesek 
megállapodása szerinti határidőben egy összegben kell teljesíteni.
(4) A  (2)–(3)  bekezdés szerinti kiegyenlítő fizetések megtörténtéről az  érintett engedélyesek haladéktalanul, de 
legkésőbb 8 napon belül tájékoztatják a Hivatalt.”

2. §  Az R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet 2019. augusztus 15-én lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1. melléklet a 10/2019. (VIII. 14.) MEKH rendelethez
„3. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez

A 2018. tárgyévi éves kiegyenlítő fizetések mértéke

  A  B

1.  
A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint 

befizetésre kötelezett

A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint  

kifizetésre jogosult

2. Engedélyes megnevezése FGSZ Földgázszállító Zrt. Magyar Gáz Tranzit Zrt.

3. Kiegyenlítő összeg mértéke, Ft 601 375 475 – 601 375 475 
”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba 
sorolásáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (11)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti területi 
kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőire terjed ki.

1. Kiemelt ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselő által ellátható feladatok

2. §  A munkáltatói jogkör gyakorlója kiemelt ügyintézői osztályba sorolhatja különösen:
a) az ügyfélszolgálati,
b) a hatósági,
c) a jogi és perképviseleti,
d) a humánpolitikai,
e) a pénzügyi és számviteli,
f ) az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi,
g) a családtámogatási,
h) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi,
i) a támogatási és rehabilitációs,
j) a szociális és gyámügyi,
k) a népegészségügyi,
l) a környezetvédelmi és természetvédelmi,
m) a lakástámogatási
feladatot ellátó kormánytisztviselőt.

2. A kiemelt ügyintézői osztályba sorolás szempontjai

3. § (1) A kormánytisztviselő – kivéve, ha kiemelt ügyintézői osztályba sorolására kinevezésekor kerül sor – akkor sorolható 
a  Kit. szerinti kiemelt ügyintézői osztály kormányhivatali szakértő, kormányhivatali szakértő tanácsos vagy 
kormányhivatali szakértő főtanácsos előmeneteli fokozatába, ha az utolsó teljesítményértékelésének, minősítésének 
eredménye legalább a jó teljesítményszintet eléri.

 (2) Ha a  kiemelt ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselő (1)  bekezdés szerinti teljesítményértékelésének, 
minősítésének eredménye nem éri el legalább a  jó teljesítményszintet, a  tárgyévet követő év január 31. napjáig  
– kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján – az általános ügyintézői osztály megfelelő előmeneteli 
fokozatába kell visszasorolni, és illetményét a Kit. 273. §-a szerint kell megállapítani.

4. §  A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  kormánytisztviselő kiemelt ügyintézői osztályba sorolásakor figyelembe veszi 
különösen, ha a kormánytisztviselő
a) a Kormány döntése alapján kiemelt kormányzati feladat ellátásában vesz részt,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalt (a  továbbiakban: kormányhivatal) vezető kormánymegbízott által 

meghatározott kiemelt feladat ellátásában vesz részt,
c) munkája jelentős fizikai vagy pszichés terheléssel jár,
d) munkáját jelentős – vegyi, légszennyezésből adódó vagy higiéniai – egészségkárosító kockázatok mellett 

végzi,
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e) legalább heti két alkalommal személyes ügyfélfogadást tart,
f ) hatósági ellenőrzést végez vagy helyszíni szemlét tart,
g) önálló kiadmányozási joggal rendelkezik hatósági döntés tekintetében,
h) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hatósági feladat ellátásában vesz részt,
i) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott nemzetiségek 

által használt nyelvek vagy az  angol, francia, arab, kínai és orosz nyelvek valamelyikéből államilag elismert 
komplex középfokú (B2) vagy felsőfokú (C1) nyelvvizsgával rendelkezik, és olyan feladatot lát el, amelyben 
idegen nyelv használata szükséges,

j) munkája során a  magyar jelnyelvről és a  magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 2.  § 
c) pontjában meghatározott jelnyelvet használja,

k) legalább öt éve az adott kormányhivatalnál áll jogviszonyban, vagy
l) közigazgatási szervnek nem minősülő, egyéb munkáltatónál jelentős tapasztalatot szerzett.

5. §  Érettségi végzettségű kormánytisztviselő kizárólag a  kiemelt ügyintézői osztály kormányhivatali szakértő vagy 
kormányhivatali szakértő tanácsos előmeneteli fokozatába sorolható.

6. § (1) A tárgyévben kiemelt ügyintézői osztályba sorolt felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselők létszáma 
nem haladhatja meg az  adott kormányhivatal által foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kormánytisztviselői 
létszám 20%-át.

 (2) A  tárgyévben kiemelt ügyintézői osztályba sorolt érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselők 
létszáma nem haladhatja meg az  adott kormányhivatal által foglalkoztatott érettségi végzettséggel rendelkező 
kormánytisztviselői létszám 5%-át.

3. A kiemelt ügyintézői osztályba és az általános ügyintézői osztályba történő sorolás egyéb szabályai

7. § (1) A kormánytisztviselő kiemelt ügyintézői osztályba sorolását
a) a kormánytisztviselőt foglalkoztató önálló szervezeti egység vezetője, vagy
b) a járási (fővárosi kerületi) hivatalban (a továbbiakban: járási hivatal) foglalkoztatott kormánytisztviselő esetén 

a járási hivatal szervezeti egységének vezetője
a kinevezést megelőzően, illetve ezt követően minden év január 15. napjáig írásban kezdeményezi a munkáltatói 
jogkör gyakorlójánál.

 (2) A  kormánytisztviselő – a  Kit. 271.  § (21)  bekezdése szerinti – általános ügyintézői osztályba történő sorolását 
az  (1)  bekezdés szerinti szervezeti egység vezetője a  munkáltatói jogkör gyakorlójánál írásban kezdeményezi 
minden év január 15. napjáig.

 (3) A  járási hivatalban foglalkoztatott kormánytisztviselő kiemelt ügyintézői osztályba, valamint a  Kit. 271.  § 
(21)  bekezdése szerinti általános ügyintézői osztályba sorolásáról a  munkáltatói jogkör gyakorlója  
– a kormányhivatal vezetőjének előzetes egyetértésével – dönt.

4. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti az  állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az  állami tisztviselők részére előírt 
szakirányú szakképzettség megszerzése alóli mentesülés eljárási szabályairól, valamint a  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem képzése keretében megszerzett szakképzettséghez kötött munkakörök meghatározásáról szóló 30/2016. 
(XI. 15.) MvM rendelet.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Az emberi erőforrások minisztere 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati 
igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  szakképzést érintő vizsgatárgyak tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős 
miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (9)  bekezdés 
c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 4. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1a)  bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló  
2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása

1. §  Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet mellékletének
a) „BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK” fejezet „I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK” címet követő táblázat 

„3. A  rendészeti szervek funkcionális tevékenysége” pont „3.1. A  személyzeti, munkaügyi és szociális 
tevékenység” alpontjában az  „A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény” 
szövegrész helyébe az  „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló törvény, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a  közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény és a kormányzati igazgatásról szóló törvény”,

b) „BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK” fejezet „I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK” címet követő táblázat 
„3. A  rendészeti szervek funkcionális tevékenysége” pont „3.1. A  személyzeti, munkaügyi és szociális 
tevékenység” alpontjában a  „köztisztviselői és közalkalmazotti” szövegrész helyébe a  „köztisztviselői, 
közalkalmazotti és kormánytisztviselői”,

c) „BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK” fejezet „I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK” címet követő táblázat 
„3. A  rendészeti szervek funkcionális tevékenysége” pont „3.1. A  személyzeti, munkaügyi és szociális 
tevékenység” alpontjában az „alapilletmény, és az mivel egészülhet ki” szövegrész helyébe az „alapilletmény, 
illetve az illetmény, és azok mivel egészülhetnek ki”,

d) „SZOCIÁLIS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA” fejezet „I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI 
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN” cím „B) TÉMAKÖRÖK” alcím „2. Szociálpolitikai, jogi, etikai ismeretek 
elmélete és gyakorlata” pontot követő táblázat „2.5. A  jóléti nagyrendszerek” alpontjában a „legfontosabb 
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati 
szolgálati jogviszony legfontosabb”,
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e) „SZOCIÁLIS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA” fejezet „III. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI 
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EMELT SZINTEN” cím „B) TÉMAKÖRÖK” alcím „2. Szociálpolitikai, jogi, etikai ismeretek 
elmélete és gyakorlata” pontot követő táblázat „2.5. A jóléti nagyrendszerek” alpontjában a „közalkalmazotti, 
közszolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati 
jogviszony”

szöveg lép.

2. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti az  egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet  
8. § (2) bekezdésében az „ , állami tisztviselő” szövegrész.

3. Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által 
okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, 
valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó 
követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések 
megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet 
végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet
a) 1.  § b)  pontjában a „kormányzati szolgálati viszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, valamint szolgálati 

jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban, 
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban”,

b) 4.  § (4)  bekezdés c)  pontjában az  „a munkaköri tevékenységek” szövegrész helyébe az  „a munkaköri 
tevékenységek, álláshelyen ellátott feladatok”

szöveg lép.

4. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

4. §  Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„3. § A foglalkoztató szervezetnél
a) a belső ellenőr és az  ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött munkakör, valamint a  belső 
ellenőri feladatok ellátása és az  ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységhez tartozó álláshelyen történő 
feladatellátás,
b) az integritás tanácsadó munkakör, valamint az integritás tanácsadói feladatok ellátása,
c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti feladatok ellátása,
d) a biztonsági vezetői feladatok ellátása,
e) a rendszerbiztonsági felügyelői feladatok ellátása,
f ) a rendszeradminisztrátori feladatok ellátása,
g) a titkos ügykezelői feladatok ellátása és
h) a rejtjelfelügyelői és a rejtjelezői feladatok ellátása
az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.”

5. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  A Rendelet
a) 1. § b) és c) pontjában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatási”,
b) 2. § a) pontjában a „munkakör betöltésére” szövegrész helyébe a „munkakör betöltésére, feladat ellátására”
szöveg lép.
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5. Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló  
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosítása

7. §  Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 
1.  melléklet VII. Fejezet 57.  pont 57.1.  alpontjában az „aki a  minisztérium kormánytisztviselőjeként, kormányzati 
ügykezelőjeként” szövegrész helyébe az „aki a minisztériumnál kormánytisztviselőként” szöveg lép.

6. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló  
24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

8. §  Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló  
24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet 1. melléklet 3. pontjában a „SZOCIÁLIS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI 
VIZSGA” fejezet „I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK” cím „B) TÉMAKÖRÖK” alcím „2. Szociálpolitikai, 
jogi, etikai ismeretek elmélete és gyakorlata” pontot követő táblázat „2.5. A jóléti nagyrendszerek” alpontja
a) a  „Középszint” oszlopban a  „legfontosabb közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony” szövegrész helyett 

a „közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony legfontosabb”,
b) az  „Emelt szint” oszlopban a  „közalkalmazotti, közszolgálati” szövegrész helyett a  „közalkalmazotti, 

közszolgálati, kormányzati szolgálati”
szöveggel lép hatályba.

9. §  Nem lép hatályba az  érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 
módosításáról szóló 24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet 1.  melléklet 28.  pontjában a „KÖZÚTI ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉSI, 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA” 
fejezet „II. A VIZSGA LEÍRÁSA” cím „EMELT SZINTŰ VIZSGA” alcím „Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői” 
pontjában az „összesen 40 pont értékben”, valamint az „összesen 60 pont értékben” szövegrész.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 8. és a 9. § 2020. február 15-én lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelethez

 1. A Rendelet 1. melléklet C) része a következő 1. ponttal egészül ki:
„1. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél
1.1. a gazdasági vezető
1.2. a közbeszerzési ügyintézői munkakör, valamint
1.3. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatait ellátó munkakör”

 2. A Rendelet 1. melléklet
a) A) rész 1.1. és 1.2.  pontjában, valamint B) rész 3.  pont 3.4., 3.6., 3.7.  alpontjában a „munkaköre” szövegrész 

helyébe az „álláshelye”,
b) A) rész 1.2.  pontjában az  „az állami vezetők” szövegrész helyébe az  „a miniszter, az  államtitkárok, 

a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok”,
c) A) rész 1.5., 1.8., 1.14.  pontjában a „feladatokat ellátó munkakör” szövegrész helyébe a „feladatok ellátását 

szolgáló álláshely”,
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d) A) rész 1.7.  pontjában a  „biztonságáért felelős munkakör” szövegrész helyébe a  „biztonsági feladatainak 
ellátását szolgáló álláshely”,

e) A) rész 1.9. pontjában az „ügykezelője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője”,
f ) A) rész 1.11. pontjában a „vagy döntéshozó munkakör” szövegrész helyébe a „ , döntéshozó feladatok ellátását 

szolgáló álláshely”,
g) A) rész 1.12.  pontjában, valamint B) rész 5.  pont 5.3.  alpontjában, 7.  pont 7.3.  alpontjában, 10.  pont 

10.3.  alpontjában, 12.  pont 12.1.  alpontjában az  „eljárásban résztvevő munkakör” szövegrész helyébe 
az „ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely”,

h) B) rész 3. pont 3.8. alpontjában, 5. pont 5.4. alpontjában, 7. pont 7.4. alpontjában, 10. pont 10.4. alpontjában, 
11.  pont 11.6.  alpontjában, 12.  pont 12.2.  alpontjában, 14.  pont 14.4.  alpontjában a  „biztonságáért, 
üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör” szövegrész helyébe a  „biztonsági, üzemeltetési és 
fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely”,

i) B) rész 5.  pont 5.2.  alpontjában a „kezelését ellátó munkakör” szövegrész helyébe a „kezelési feladatainak 
ellátását szolgáló álláshely”,

j) B) rész 7. pont 7.2. alpontjában az „és a főosztályvezető-helyettes” szövegrész helyébe az „és az osztályvezető”,
k) B) rész 14.  pont 14.1.  alpontjában az „eljárásban részt vevő munkakör” szövegrész helyébe az „ügyintézői 

feladatok ellátását szolgáló álláshely”,
l) B) rész 14.  pont 14.6.  alpontjában a „Szolgálattal kapcsolatos munkakör” szövegrész helyébe a „Szolgálat 

feladatainak ellátását szolgáló álláshely”,
m) C) rész címében az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatási”
szöveg lép.

 3. Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. melléklet B) rész 2. pontja,
b) 1. melléklet A) rész 1.6. pontjában a „főosztályvezető-helyettes,” szövegrész,
c) 1. melléklet B) rész 3. pont 3.3. alpontjában a „főosztályvezető-helyettes és” szövegrész.

Az emberi erőforrások minisztere 19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló  
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek a Herczeg Ferenc-díj megalapításával összefüggő módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény  
24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 92. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet  
(a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése a következő 20. ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozandó művészeti díjak a kulturális ágazatban a következők:)
„20. Herczeg Ferenc-díj.”

2. §  Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a  nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a  nyilatkozat 
alapján személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, vagy az  elismerés  
el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthető.”

3. §  Az R. 17. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2019. évben a Herczeg Ferenc-díj átadására október 23-a alkalmából kerül sor.”

4. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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5. §  Az R. 6. § (3) bekezdésében a „nyilatkozatot tesz” szövegrész helyébe a „nyilatkozatot tesz a minisztérium honlapján 
elérhető nyomtatvány kitöltésével” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R. 4. melléklete.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet II. Fejezete a következő 16/A. ponttal egészül ki:
„16/A. Herczeg Ferenc-díj
16/A.1. A  díj Herczeg Ferenc szellemi és irodalmi örökségét méltóképpen képviselő kiemelkedő fikciós vagy 
dokumentarista jellegű történeti irodalmi – történetírói, történelmi regény vagy történelmi dráma írói – teljesítmény 
elismerésére adományozható.
16/A.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
16/A.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
16/A.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter négy évre kéri fel.
16/A.5. A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, bronzból 
készült, átmérője 90 mm, vastagsága 9 mm. Az  emlékérem Györfi Sándor szobrászművész alkotása, első oldalán 
középen Herczeg Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „HERCZEG FERENC-DÍJ” félkörívű felirat található.
16/A.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának megfelelő 
összeg.”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelete
a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2a)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az  építőipari rezsióradíj 2019. évre meghatározott, 
általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 3696 forint/óra.

2. §  A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § (1) E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

5. §  Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B

1. Megnevezés
A vállalkozások előző évi tényadataiból egy munkaórára számított érték

(Ft/óra)

2. Alapbér [2019. évben havi 195 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] 1 121

3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 223

4.
Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 17,5%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

235
20

5. Szállásköltség 14

6. Csoportos személyszállítás 222

7. Védőruha, védőfelszerelés 15

8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 54

9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70

10. Munkavédelmi költség 22

11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 755

12. Rezsianyag, munkahelyi energiaköltség 44

13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 9

14. Szerszámhasználat 16

15. Értékcsökkenési leírás 60

16. Nyomtatvány, írószer 3

17. Postaköltség 2

18. Telefonköltség 4

19. Bankköltség 14

20.
Egyéb szolgáltatás: 
– minőségbiztosítás, környezetvédelem 2

21.
Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

81
1

22. Biztosítások 11

23. 2–22. Összesen 2 998
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24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 85,63%

25.
Improduktív órák költsége
[23. sor összesen × (1,00 – 0,8563)] 431

26. Veszteségidő aránya 6,50%

27.
Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065) 195

28. Elvárt eredmény 2,00%

29.
Elvárt eredmény értéke
(23. + 25. + 27. sor összesen × 0,02) 72

30. Mindösszesen (23. + 25. + 27. + 29. sor) 3 696
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelete
a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, 
fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát 
és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt 
szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (3) bekezdés j) pontjában,
a 2. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 26. pontjában,
a 3. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 37. pontjában,
az 5. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 34. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 
18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 2.  § (3)  bekezdésében meghatározott, a  légiközlekedés 
biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására  
a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.) jelölöm ki.

 (2) A  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 2.  § (3)  bekezdésében meghatározott feladatok keretében  
a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:
a) a légiközlekedés biztonságának javításával összefüggő intézkedések és projektek támogatásának szervezése 

és koordinációja, valamint a  közlekedésbiztonsági intézkedésekhez, projektekhez kapcsolódó közérdekű és 
közcélú tájékoztatás, kommunikáció;

b) a  légiközlekedés biztonságának és a  közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi 
szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri 
rendeletekben előírt adatgyűjtések, a  jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások 
végzése; a  jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos 
szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai képzések, továbbképzések szervezése, szakmai 
előkészítése, ahhoz kapcsolódóan képzési anyagok biztosítása;

c) a  légiközlekedés biztonságának növelése és a  légiközlekedés fejlesztése érdekében szakmai támogatás 
nyújtása, elemzések, tanulmányok készítése, kutatások, vizsgálatok végzése, a  légiközlekedési hatósági 
feladatokhoz kapcsolódóan;

d) a  légijárművek közlekedésbiztonságának növelése, valamint a  környezet védelme érdekében a  forgalomba 
helyezésre és a  forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítése, 
a vizsgálati technológia fejlesztése;

e) a  légiközlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozása; 
adatgyűjtés, vizsgálatok, kutatások végzése;

f ) a  légiközlekedés biztonságának javításával összefüggésben, a  légiközlekedés fejlesztésével, kiépítésével, 
fenntartásával kapcsolatos tudományos kutatási előkészítő tevékenység ellátása, a fejlesztéseket megalapozó 
szakmai javaslatok, döntés-előkészítő hatáselemzések készítése;

g) a légiközlekedéssel összefüggő informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása.

2. § (1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (4) bekezdésében meghatározott, a vízi közlekedés biztonságát 
és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására a  KTI Nonprofit Kft.-t 
jelölöm ki.

 (2) A  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2.  § (4)  bekezdésében meghatározott feladatok keretében  
a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:
a) a víziközlekedés biztonságának javításával összefüggő intézkedések és projektek támogatásának szervezése 

és koordinációja, valamint a  közlekedésbiztonsági intézkedésekhez, projektekhez kapcsolódó közérdekű és 
közcélú tájékoztatás, kommunikáció;

b) a víziközlekedés biztonságának és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, 
európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt 
adatgyűjtések, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások végzése; a jogi szabályozást 
megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői fórumok, testületek 
működtetése, szakmai képzések, továbbképzések szervezése, szakmai előkészítése; új módszerek és új 
tananyagok révén a képzés fejlesztése, szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, fejlesztése;
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c) a vízi járművek közlekedésbiztonságának növelése, valamint a környezet védelme érdekében a  forgalomba 
helyezésre és a  forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítése, 
vizsgálati technológia fejlesztése;

d) a  vízi közlekedés okozta levegő-, zaj- és vízszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozása; 
ezzel összefüggésben a  jogszabályok megalapozását szolgáló tudományos kutatási előkészítő tevékenység, 
adatgyűjtések és mérések végzése;

e) a  vízi közlekedés infrastruktúrájának tervezésével, kiépítésével, fenntartásával kapcsolatos tudományos 
kutatási előkészítő tevékenység ellátása, a  fejlesztéseket megalapozó szakmai javaslatok, döntés-előkészítő 
hatáselemzések készítése a vízi közlekedés biztonságának javításával összefüggésben;

f ) a vízi közlekedéssel összefüggő informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása;
g) a  forgalomtechnikai jellegű intézkedések megvalósításához helyszíni tanulmányok készítése; a  forgalmi 

rendet kialakító jelzések elhelyezésére vonatkozó javaslat készítése; a  kapcsolódó területen intézkedési 
programok előkészítése;

h) hajózási szimulátorok fejlesztése és működtetése, valamint azoknak a  kutatási- és módszertani fejlesztési 
tevékenységhez kapcsolódó alkalmazása;

i) a  víziközlekedés biztonságának növelése, a  víziközlekedés fejlesztése érdekében szakmai támogatás 
nyújtása, elemzések, tanulmányok készítése, kutatások, vizsgálatok végzése, a hajózási hatósági feladatokhoz 
kapcsolódóan;

j) a  veszélyes áruk belvízi szállításának szakterületén a  nemzetközi szerződések, európai uniós jogi aktusok 
hazai alkalmazásával kapcsolatos kutatások, vizsgálatok végzése.

3. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3/B. § (7) bekezdésében meghatározott, a vasúti közlekedés 
biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására  
a KTI Nonprofit Kft.-t jelölöm ki.

 (2) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3/B. § (7) bekezdésében meghatározott feladatok keretében 
a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:
a) a  vasúti közlekedésbiztonságának javításával összefüggő intézkedések és projektek támogatásának 

szervezése és koordinációja, valamint a  közlekedésbiztonsági intézkedésekhez, projektekhez kapcsolódó 
közérdekű és közcélú tájékoztatás, kommunikáció;

b) a vasúti közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, 
európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt 
adatgyűjtések, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások előkészítése, lebonyolítása; 
a  jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői 
fórumok, testületek működtetése, szakmai képzések, továbbképzések szervezése, szakmai előkészítése, 
képzési anyagok biztosítása;

c) a  vasúti járművek közlekedésbiztonságának növelése, valamint a  környezet védelme érdekében 
a  forgalomba helyezésre és a  forgalomban tartásra vonatkozó szabályozásokra és vizsgálati eljárásokra, 
járművizsgálati technológiai fejlesztésére; minta vizsgabázis kialakítására, működtetésére irányuló 
tudományos kutatások, pilot projektek szakmai előkészítése, lebonyolítása;

d) a  vasúti közlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozása, 
adatgyűjtés, vizsgálatok, kutatások végzése;

e) a  vasúti hálózat tervezésével, kiépítésével, fenntartásával kapcsolatos tudományos kutatási előkészítő 
tevékenység ellátása, a  fejlesztéseket megalapozó szakmai javaslatok, döntés-előkészítő hatáselemzések 
készítése a közúti biztonság javításával összefüggésben;

f ) a vasúti közlekedéssel összefüggő informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása;
g) a  forgalomtechnikai jellegű intézkedések megvalósításához helyszíni tanulmányok készítése; a  forgalmi 

rendet kialakító vasúti, közúti-vasúti jelzések elhelyezésére vonatkozó javaslat készítése; a  kapcsolódó 
területen intézkedési programok előkészítése;

h) a  vasúti közlekedés biztonságának növelése, a  vasúti közlekedés fejlesztése érdekében szakmai támogatás 
nyújtása, elemzések, tanulmányok készítése, kutatások, vizsgálatok végzése, a  vasúti közlekedési hatósági 
feladatokhoz kapcsolódóan;

i) a veszélyes áruk vasúti szállításának szakterületén a nemzetközi szerződések, európai uniós jogi aktusok hazai 
alkalmazásával kapcsolatos kutatások, vizsgálatok végzése.
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4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. § (1) A  közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok 
végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet (a  továbbiakban: 58/2012. NFM rendelet) 
2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 24. § (11) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Kft. a következő tevékenységeket végzi:]
„b) a  közlekedésbiztonság és a  közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai 
uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, 
kormányrendeletben meghatározott tartalmú közlekedési, szállítási ágazatra vonatkozó emisszió kataszterek, 
kataszterjelentések és előrejelzések készítése, a  jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások 
végzése; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői 
fórumok, testületek működtetése, szakmai továbbképzések szervezése, szakmai előkészítése,”

 (2) Az 58/2012. NFM rendelet 2. §-a a következő o) és p) ponttal egészül ki:
[A Kkt. 24. § (11) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Kft. a következő tevékenységeket végzi:]
„o) a veszélyes áruk közúti szállításának szakterületén a nemzetközi szerződések, európai uniós jogi aktusok hazai 
alkalmazásával kapcsolatos kutatások, vizsgálatok végzése,
p) közreműködik a  Közlekedési Szakértői Testület működtetésében, az  ahhoz szükséges feltételek biztosításával, 
támogatást nyújtva a működtetéshez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátásához.”

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

A köztársasági elnök 323/2019. (VIII. 14.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Somogyi János Józsefet 
2019. augusztus 16-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2019. július 26.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 30.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03481-2/2019.

A köztársasági elnök 324/2019. (VIII. 14.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – dr. Lippai Péter ezredest 
2019. augusztus 16-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2019. július 26.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 30.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03482-2/2019.
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A köztársasági elnök 325/2019. (VIII. 14.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – az Állatorvostudományi Egyetemen 
Dr. Sótonyi Péter Tamás egyetemi tanárt a  2019. szeptember 27. napjától 2024. szeptember 26. napjáig terjedő 
időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2019. július 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 29.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/03435-2/2019.

A Kormány 1496/2019. (VIII. 14.) Korm. határozata
a 2019-ben Budapesten megrendezésre kerülő 7. FINA Junior Úszó Világbajnokság járművei számára 
az autóbusz forgalmi sáv használatáról

 1. A  Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  2019-ben Budapesten megrendezésre kerülő 
7.  FINA Junior Úszó Világbajnokság (a  továbbiakban: Világbajnokság) szervezését a  Magyar Úszó Szövetség 
szakmai közreműködésével teljeskörűen ellátó Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
bevonásával – a  Világbajnokság ideje alatt az  autóbusz forgalmi sávon a  közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 36. § (8) bekezdés b) pont bf ) alpontja alapján az autóbusz forgalmi sáv 
használatára jogosult járműveket kijelölje, és részükre az 1. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. Az 1. pont szerinti járművek megjelölésére szolgáló jelzést (matricát), annak a  járművön történő rögzítési módját, 
a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalmát és használatának ellenőrzését az 1. melléklet tartalmazza.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1496/2019. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

Az érintett járművek megjelölésére szolgáló jelzés (matrica), annak a járművön történő rögzítési 
módja, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalma és használatának ellenőrzése

 1. A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.
1.1. Kivitel: öntapadó matrica
1.2. Elhelyezés: a jármű elején és a hátulján
1.3. Ha a jármű szélvédőjén helyezik el:
 Méretek: szélesség 10 cm
  magasság 10 cm
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:
 Méretek: szélesség 30 cm
  magasság 20 cm 

 
Autóbusz forgalmi sáv használatára 

jogosult jármű 

         
sorszám 

 
 

	  1. ábra

 2. Az  1.  pontban meghatározott jelzést a  jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen a  közúti 
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet 97. § rendelkezéseinek.

 3. A jelzés (matrica) járműre történő felhelyezésére jogosító igazolás tartalma:
„Az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”
3.1. Járműadatok:
 rendszám
 gyártmány
 típus
3.2. A forgalmi engedély száma
3.3. Az igazolás kiállításának kelte
3.4. A kiállító aláírása
3.5. A kiállító bélyegzőjének helye
3.6. Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap)
3.7. Az 1. pontban meghatározott jelzés (matrica) színes lenyomata

 4. Az igazolás használatának ellenőrzése:
Az igazolás és a  jelzés (matrica) használatát a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44.  § (2)  bekezdése 
szerint a rendőrség ellenőrzi.
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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: Papp Tibor ügyvezető.
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	a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelete
	a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról

	Az emberi erőforrások minisztere 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelete
	az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelete
	az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek a Herczeg Ferenc-díj megalapításával összefüggő módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelete
	a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelete
	a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatás

	A köztársasági elnök 323/2019. (VIII. 14.) KE határozata
	dandártábornoki kinevezésről

	A köztársasági elnök 324/2019. (VIII. 14.) KE határozata
	dandártábornoki kinevezésről

	A köztársasági elnök 325/2019. (VIII. 14.) KE határozata
	rektori megbízásról

	A Kormány 1496/2019. (VIII. 14.) Korm. határozata
	a 2019-ben Budapesten megrendezésre kerülő 7. FINA Junior Úszó Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról
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