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III. Kormányrendeletek

A Kormány 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelete
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A járási hivatal az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – értesíti 
az  ügyfelet az  igazolvány időbeli hatályának lejáratáról és arról, hogy ha a  jogosultsága továbbra is fennáll, 
kezdeményezheti az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítását.
(2b) Az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítása az igazolvány hatályának lejárta előtt legfeljebb 90 nappal 
kezdeményezhető, az új igazolvány időbeli hatályának kezdete az új igazolvány kiállításának napja.”

2. §  A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ügyfél részére lejárati határidő nélkül kell kiállítani az  igazolványt, ha a  kérelemhez mellékelt, az  1.  számú 
melléklet szerinti irat alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.”

3. §  A Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § E  rendeletnek a  mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított  
7. § (3) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

4. §  A Korm. rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 7. § (2a) bekezdését azoknak az igazolványoknak az esetében kell 
alkalmazni, amelyek 2020. január 1-jén még legalább 90 napig hatályosak.”

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. október 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 4. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 33/2019. (IX. 10.) ITM rendelete
az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri 
rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 5.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 19.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés c) és l) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (2)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása

1. §  Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Melléklet 
IX. fejezet 35. pont 35.8. alpont a) pontjában a „2011. évi CXCIX. törvény” szövegrész helyébe a „törvény, valamint 
a kormányzati igazgatásról szóló törvény” szöveg lép.

2. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és  
megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló  
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása

2. §  A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, 
az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. melléklet I. rész 2. Fejezet 
2.01 cikk 3. pontjában a „köztisztviselőit” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőit” szöveg lép.
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3. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

3. §  A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a  továbbiakban: KöViM rendelet) 7. számú 
melléklet 4. pont 4.5. alpont első francia bekezdésében az „A vizsgát szakfelügyelő, ellenőrző hatóság köztisztviselői 
a vizsga teljes folyamatában feladatkörükben eljárhatnak.” szövegrész helyébe az „A vizsgát szakfelügyelő, ellenőrző 
hatóság feladatkörében a vizsga teljes folyamatában eljárhat.” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a KöVIM rendelet 7. számú melléklet
a) 3. pontjában az „erre – a munkaköri leírásban – kijelölt vizsgaszervező köztisztviselője” szövegrész,
b) 4. pont 4.2. alpontja,
c) 6. pont 6.2. alpont c) pontjában az „Az okmányokat a hajózási hatóság körbélyegzőjével és az arra jogosult 

köztisztviselő aláírásával kell hitelesíteni.” szövegrész.

4. Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet módosítása

5. §  Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet [a továbbiakban: 57/2009. (X. 20.) 
KHEM rendelet] 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményre jogosító igazolványt a jogosult személy kérelmére állítja ki és érvényesíti a szolgáltató vasúti társaság. 
A kérelemben fel kell tüntetni:)
„e) a jogviszony típusát (munkaviszony, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony) és fennállásának kezdő 
időpontját,”

6. §  Az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet 3.  § (1)  bekezdésében és 10.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „közszolgálati” 
szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati” szöveg lép.

5. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló  
77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása

7. §  A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM 
együttes rendelet [a továbbiakban: 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet] 7.  § (1)  bekezdésében 
az „állami tisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet 7. § (2) bekezdés i) pontja.

6. A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

9. §  A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
a) 2.  § (6)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a  „tevékenység” szövegrész helyébe a  „tevékenység, illetve 

az álláshelyén ellátott feladatok” szöveg,
b) 2. § (6) bekezdés b) pontjában a „munkakörben” szövegrész helyébe a „munkakörben, álláshelyen” szöveg
lép.

7. A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló  
40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet módosítása

10. §  A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet
a) 3.  § (4)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a  „tevékenység” szövegrész helyébe a  „tevékenység, illetve 

az álláshelyén ellátott feladatok” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdés b) pontjában a „munkakörben” szövegrész helyébe a „munkakörben, álláshelyen” szöveg
lép.

8. Záró rendelkezések

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

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

A Kormány 1526/2019. (IX. 10.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 
fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 1. A Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pont b) alpontjára –
a) egyetért a  veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése (a továbbiakban: 

Fejlesztés) érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
mint kedvezményezett részére – a  Modern Városok Program keretében a  veszprémi Kittenberger Kálmán 
Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése érdekében szükséges támogatás biztosításáról szóló 1329/2017. 
(VI. 8.) Korm. határozat alapján – megállapított költségvetési támogatáson felül 402 559 995 forint 
többletköltségvetési támogatás biztosításával az alábbi bontásban:
aa) a 2019. évben 110 231 508 forint,
ab) a 2020. évben 292 328 487 forint;

b) egyetért azzal, hogy az  a)  alpont szerinti többlettámogatás a  Modern Városok Program keretében 
megvalósításra kerülő, a Korm. határozat 1. pont c) alpontja szerinti „Aranyosvölgy Tudáspark és Tudományos 
Központ” költségkeretének terhére kerüljön biztosításra;

c) egyetért azzal, hogy a  Fejlesztés megvalósításához a  2019. évben szükséges 110 231 508 forint 
a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet 
XI.  Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern 
Városok Program jogcímcsoport előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

d) egyetért azzal, hogy a  Fejlesztés megvalósításához a  2020. évben szükséges 292 328 487 forint 
a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet 
XI.  Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern 
Városok Program jogcímcsoport előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

e) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  támogatói okiratot az  a)  alpont szerinti  
többletköltségvetési támogatások biztosítása érdekében módosítsa, és a  2019. évi és a  2020. évi  
többletköltségvetési támogatást a  fedezet rendelkezésre állásától számított 30 napon belül támogatási 
előlegként folyósítsa.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat módosítására azonnal
 a 2019. évi és a 2020. évi költségvetési támogatás folyósítására a fedezet rendelkezésre állásától 

és a támogatói okirat módosításának hatálybalépésétől számított 30 napon belül
 2. A Korm. határozat 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány Veszprém kulturális életének gazdagítását és turisztikai vonzerejének növelését támogatva, a város életében 
betöltött szerepüket elismerve]
„b) egyetért a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztésével és bővítésével, amelynek érdekében felhívja 
a  pénzügyminisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak a  fejlesztéshez szükséges 
támogatás biztosításáról, amennyiben lehetőség van rá, európai uniós fejlesztési források bevonásával;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a fejlesztés megvalósításához igazodva, a felmerülés ütemében”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 99/2019. (IX. 10.) ME határozata
a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

 1.  A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 55. pont (2) bekezdése alapján
a) Schanda Tamás Jánost a  Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnöki tisztségének ellátása alól  

2019. szeptember 10-i hatállyal felmentem,
b) Perényi Sigismund Petert, az  Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát a  Fejlesztéspolitikai 

Koordinációs Bizottság elnökévé – 2019. szeptember 11-i hatállyal – kijelölöm.
 2.  Visszavonom a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről szóló 

31/2018. (V. 25.) ME határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 100/2019. (IX. 10.) ME határozata
a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság 
elnökének kinevezéséről

 1.  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
a) Schanda Tamás Jánost a  Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnöki tisztségének ellátása alól  

– 2019. szeptember 10-i hatállyal – felmentem,
b) Perényi Sigismund Petert, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát a Partnerségi Megállapodás 

monitoring bizottsága elnökévé – 2019. szeptember 11-i hatállyal – kinevezem.
 2.  Visszavonom a  2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek 

felmentéséről és a  monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről szóló 90/2018. (VII. 2.) ME határozat 2.  pont 
a) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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