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III. Kormányrendeletek

A Kormány 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelete
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

A Kormány
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló  
2011. évi CCVI. törvény 31. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5–16. alcímek tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17–18. alcímek tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 31.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 21. alcím tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A BEJEGYZETT EGYHÁZ, A NYILVÁNTARTÁSBA VETT EGYHÁZ ÉS A VALLÁSI EGYESÜLET NYILVÁNTARTÁSÁRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A kérelem benyújtása

1. § (1) A  bejegyzett egyház, a  nyilvántartásba vett egyház, a  vallási egyesület (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: 
szervezet), ezek belső egyházi jogi személye és a  vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egységének 
nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet az  1.  mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített 
űrlapon kell a Fővárosi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) benyújtani.

 (2) A  kérelem benyújtására rendszeresített adatlapot elektronikusan, vagy – amennyiben a  szervezet nem jogi 
képviselővel jár el, vagy nem közhasznú jogállású – papír alapon is be lehet nyújtani.

 (3) Az  Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) az  (1)  bekezdésben nem szereplő kérelmek előterjesztésére 
mind papíralapú, mind elektronikus nyomtatványt rendszeresít, amit a  bíróságok központi internetes honlapján  
(e § alkalmazásában a továbbiakban: honlap) tesz közzé.

 (4) A  honlapon fel kell tüntetni a  nyomtatványok közzétételének időpontját, és azt, hogy a  közzététel időpontjától 
a  nyomtatvány alkalmazása kötelező. Az  OBH a  honlapon szereplő tájékoztatásokat úgy alakítja ki, hogy 
egyértelműen kitűnjön belőlük, hogy a nyomtatvány igénybevétele kötelező. A nyomtatványt el kell látni az egyes 
kérelmek joghatásaira és késedelmes előterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint a kitöltés módjára vonatkozó 
tájékoztatással. A papíralapú nyomtatvány adattartalma megegyezik az elektronikus űrlap adattartalmával.

2. § (1) A kérelemhez csatolni kell
a) a szervezet létesítő okiratát,
b) a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolatát,
c) jogi képviselő igénybevétele esetén a jogi képviselő meghatalmazását,
d) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 20/A.  § (2)–(3)  bekezdése szerinti, jogi 
személyiséggel rendelkező vallási közösség névhasználathoz történő hozzájárulását.
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 (2) Ha több kérelmező vagy a kérelmező – jogi képviselőnek nem minősülő – megbízottja a kérelmet elektronikus úton 
nyújtja be, a kérelemhez csatolni kell valamennyi kérelmező nyilatkozatának másolatát arról, hogy
a) hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmet a megbízott elektronikus úton nyújtja be,
b) tudomásul veszi, hogy szabályszerű kézbesítésnek minősül a  bírósági iratnak a  benyújtó személy részére 

történő elektronikus kézbesítése.

2. Vallási egyesület nyilvántartásba vétele

3. §  A vallási egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelme a 2. §-ban foglalt iratokon túl az alábbi dokumentumokat 
tartalmazza:
a) a létesítő okirat alábbiak szerinti rendelkezését:

aa) a tagok közös főbb hitelveinek és az egyesület tevékenységeinek, ennek körében a végezni kívánt 
vallási tevékenységeknek a felsorolását, a rítus és a szertartásrend leírását,

ab) a végezni kívánt kiegészítő tevékenységek felsorolását,
ac) ha a szervezet ilyennel rendelkezik, a címer, illetve logó képi ábrázolását, valamint szöveges tartalmi 

leírását,
b) a  képviselő nyilatkozatát arról, hogy az  alapítás vallási tevékenység végzése céljából történt, és ez  az 

alapszabályból megállapítható,
c) ha alakuló ülést tartanak, az egyesület alakuló ülésének jegyzőkönyvét és jelenléti ívet, valamint az alapító 

tagok nevével, lakóhelyével és aláírásával ellátott, az  alapszabály – nem nyilvános részeként elkülönítetten 
kezelt – mellékletét képező tagjegyzéket, vagy

d) ha alakuló ülést nem tartanak, az alapító tagoknak az alapszabályt elfogadó egybehangzó akaratnyilatkozatát 
tartalmazó okiratot és az alapszabály – nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt – mellékletét képező 
tagjegyzéket,

e) a  jogi képviselő meghatalmazását, szükség szerint a  kézbesítési megbízott esetén a  megbízás alapjául 
szolgáló kérelmezői nyilatkozat másolatát.

3. A nyilvántartásba vett egyházzá és a bejegyzett egyházzá minősítés

4. § (1) A  nyilvántartásba vett egyházzá és a  bejegyzett egyházzá minősítés iránti kérelemhez az  általános 
rendelkezésekben előírtakon túl csatolni szükséges:
a) a  kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  szervezet elsődlegesen vallási tevékenységet végez, 

valamint az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 28. §-a szerinti utolsó éves beszámolót, 
vagy olyan okiratot, amellyel az elmúlt lezárt üzleti évben végzett konkrét tevékenysége igazolható,

b) az  Ehtv. 36.  § (7)  bekezdése hatálya alá tartozó szervezetek kivételével az  állami adóhatóság igazolását 
az  Ehtv. 9/D.  § (1)  bekezdés a)  pontja, a  9/E.  § (1)  bekezdés a)  pontja, 35.  § (4)  bekezdése vagy a  36.  § 
(4) bekezdése szerinti feltétel teljesüléséről,

c) amennyiben a  szervezet az  Ehtv. 9/D.  § (2)  bekezdése, illetve a  9/E.  § (3)–(4)  bekezdése alapján kéri 
nyilvántartásba vett egyházzá vagy bejegyzett egyházzá történő minősítését, a szervezet tagnyilvántartását, 
amely tartalmazza a tagok nevét és jelenlegi lakó-, illetve tartózkodási helyét is,

d) az  Ehtv. 9/D.  § (3)  bekezdése, illetve a  9/E.  § (5)  bekezdése szerinti igazolásokat, azok hiteles fordításait, 
valamint az  igazolásokat kiállító szervezetek létezését, személyes joga szerinti egyházi státuszát, egyházak, 
tagegyházak szövetségi jellegét, világegyházi jellegét és a  képviselő képviseleti jogosultságát igazoló 
okiratokat és azok hiteles fordításait,

e) a  kérelmező képviselőjének nyilatkozatát a  folyamatos működés időtartamáról, továbbá az  Ehtv. 
9/D.  § (2)  bekezdés c)  pontja, a  9/E.  § (3)  bekezdés c)  pontja vagy a  9/E.  § (4)  bekezdés c)  pontja szerinti 
kötelezettségvállalásról,

f ) a  nyilvántartásba vett vagy bejegyzett egyházzá alakulásáról szóló döntéshozó szerv által elfogadott 
határozatot, valamint a határozatot elfogadó döntéshozó szervi ülés jegyzőkönyvét és jelenléti ívét.

 (2) A  bejegyzett egyház és a  nyilvántartásba vett egyház bejegyzése iránti kérelemhez a  kérelmezőnek csatolnia kell 
az arról szóló nyilatkozatot, hogy
a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül számviteli és gazdálkodási szabályok ismételt megsértése miatt 

vele szemben joghátrány nem került alkalmazásra, valamint ilyen eljárás nincs folyamatban,
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b) vele szemben a  kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogerős döntéssel büntető intézkedés nem 
történt, és erre vonatkozó eljárás nincs folyamatban.

4. A nyilvántartásba vett egyház, valamint a bejegyzett egyház belső egyházi jogi személyének, és 
a vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egységének a nyilvántartásba vétele

5. §  A nyilvántartásba vett egyház, valamint a  bejegyzett egyház belső egyházi jogi személyének, a  vallási egyesület 
jogi személyiségű szervezeti egysége nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez a  2.  §-ban foglaltakon túl csatolni 
szükséges:
a) belső egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház nyilvántartásba vételi 

kérelme alapjául szolgáló belső szabályát vagy döntését,
b) a  belső egyházi jogi személy vagy a  vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egység képviselőjének 

képviseleti jogosultságát igazoló okirat hiteles másolatát.

5. A nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása

6. § (1) A 2. melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített űrlapon kell benyújtani a szervezet változásbejegyzési eljárás 
iránti kérelmét. A  kérelem benyújtására rendszeresített adatlapot elektronikusan vagy – amennyiben a  szervezet 
nem jogi képviselővel jár el, vagy nem közhasznú jogállású – papír alapon is be lehet nyújtani.

 (2) A  változásbejegyzés iránti kérelemhez csatolni kell a  változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő 
okirat módosítását, illetőleg minden olyan iratot, mely hitelesen tanúsítja a  nyilvántartásban szereplő adat 
megváltozásának alapjául szolgáló körülményeket.

6. A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

7. §  A nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet – ha a  szervezet jogutód nélküli megszűnését határozta el –  
a  3.  melléklet szerinti adattartalommal kell a  bírósághoz benyújtani. A  kérelem benyújtására rendszeresített 
adatlapot elektronikusan vagy – amennyiben a szervezet nem jogi képviselővel jár el, vagy nem közhasznú jogállású –  
papír alapon is be lehet nyújtani.

7. Vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egysége, a nyilvántartásba vett egyház és a bejegyzett 
egyház belső egyházi jogi személye törlése

8. § (1) A  vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egységének, a  nyilvántartásba vett egyház és bejegyzett 
egyház belső egyházi jogi személyének a  nyilvántartásból való törlése a  6.  § szerinti változásbejegyzési kérelem 
benyújtásával kérhető.

 (2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a szervezeti egység vagy a belső egyházi jogi személy megszűnéséről szóló döntést, valamint
b) a  kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a  belső egyházi jogi személy jogi személyisége 

a nyilvántartáson kívül fennmarad-e.
 (3) Ha a  szervezeti egység, illetve a  belső egyházi jogi személy jogi személyisége is megszűnik, csatolni kell 

a  kérelemhez a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:33.  § (2)  bekezdése 
szerinti közlemény szövegét is. A közlemény közzétételére a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 18/A. §-a irányadó.

8. Vallási egyesület jogutód nélküli megszűnése

9. §  Vallási egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a  nyilvántartásból való törlést megelőzően az  Ectv. szerinti 
végelszámolást, kényszer-végelszámolást vagy egyszerűsített törlési eljárást kell lefolytatni, a  törvényben 
meghatározott esetekben és módon.



6810 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 164. szám 

9. Egyesülés és szétválás

10. §  A vallási közösségek egyesülésére és szétválására vallási egyesület esetében az  Ectv., a  nyilvántartásba vett és 
a bejegyzett egyház esetében a Ptk.-nak a jogi személy átalakulására, egyesülésére, szétválására vonatkozó szabályait, 
valamint az  egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. A hitelezői felhívás közzétételére a Cnytv. 18/A. §-a irányadó.

II. FEJEZET
A BEVETT EGYHÁZ ÉS BELSŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEI NYILVÁNTARTÁSA

10. A nyilvántartás-vezetés általános szabályai

11. § (1) A  bevett egyház nyilvántartásba vétele hivatalból indul. A  bevett egyház belső egyházi jogi személye 
nyilvántartásba vétele az Ehtv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott képviselője kérelmére indul.

 (2) A kérelmet az e rendeletben meghatározott módon írásban lehet az egyházi kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
miniszternél (a továbbiakban: miniszter) előterjeszteni.

12. § (1) Az  eljárásban a  bevett egyház az  ügyfelet az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) alapján megillető jogok gyakorlására jogosult, és az  ügyfelet terhelő kötelezettségek 
teljesítésére köteles. A miniszter gondoskodik arról, hogy az eljárásban az Ákr. alapelvei érvényesüljenek.

 (2) Az eljárás során felmerült költségeket a miniszter előlegezi és viseli.
 (3) Az eljárásban papíralapú a kapcsolattartás.
 (4) A  miniszter legfeljebb negyvenöt napos határidővel, a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett legfeljebb két alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.
 (5) A nyilvántartás-vezetési eljárások során hozott döntést a hatóság írásban közli.

13. §  A bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik nyilvántartásba bejegyzett adatai a  Miniszterelnökség 
honlapján (a továbbiakban: honlapon) ingyenesen és bárki számára korlátozásmentesen hozzáférhetőek, és 
a bevett egyház neve, nyilvántartási száma szerint kereshetőek.

14. §  Az Ehtv. 14/C.  § (2)  bekezdése szerinti, a  bíróságtól kapott határozatok alapján a  bevett egyházakon kívüli jogi 
személyiséggel rendelkező vallási közösségek adatai (elnevezés, cím, képviselő neve) a honlapon ingyenesen bárki 
számára korlátozásmentesen hozzáférhetőek.

11. A bevett egyház nyilvántartásba vétele

15. § (1) A  bevett egyház nyilvántartásba vételére irányuló eljárás ügyintézési határideje a  miniszter (2)  bekezdés szerinti 
felhívásának megtételével indul.

 (2) A  bevett egyháznak a  miniszter felhívására a  felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a  miniszternek 
az  e  célra rendszeresített és a  honlapon közzétett nyomtatványon írásban kell kérnie a  nyilvántartásba vételéhez 
szükséges adatok bejegyzését.

 (3) A kérelem tartalmazza a bevett egyház
a) nevét, ha azzal rendelkezik, rövidített nevét és a köznyelvben meghonosodott elnevezését,
b) székhelyét,
c) képviselőjének nevét, lakóhelyét és a képviselet gyakorlásának módját, továbbá
d) ha azzal rendelkezik, címerének és logójának tartalmi leírását.

 (4) A kérelemhez csatolni kell a bevett egyház
a) tanításának lényegét tartalmazó hitvallását vagy legfőbb vallási tanainak összefoglalását,
b) a belső törvényét, szervezeti és működési szabályzatát vagy azoknak megfelelő más szabályzatát,
c) a székhely használatának jogcímét igazoló okirat egyszerű másolatát,
d) a képviselője képviseleti jogosultságának igazolására alkalmas okirat hiteles másolatát,
e) képviselőjének aláírásmintáját tartalmazó okirat hiteles másolatát, és
f ) ha azzal rendelkezik, címerének és logójának képi megjelenítését.
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 (5) A (4) bekezdés szerinti dokumentumokat nem kell benyújtani, ha a bevett egyház belső szabálya alapján az a bevett 
egyház tekintetében nem értelmezhető.

 (6) A  bevett egyház a  nyilvántartásba vétel során kilencjegyű nyilvántartási számot kap, amelyben az  első öt jegy 
a nyilvántartásba vétel sorszámát jelenti, amelyhez perjellel a nyilvántartásba vétel éve kapcsolódik.

12. A bevett egyház belső egyházi jogi személye nyilvántartásba vétele

16. § (1) A bevett egyház belső egyházi jogi személye nyilvántartásba vétele a bevett egyház egészének, legfőbb szervének 
képviselője vagy közvetlen felettes szervének képviselője kezdeményezésére az  e  célra rendszeresített és 
a honlapon közzétett nyomtatványon benyújtott írásbeli kérelemmel indul.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem
a) a  bevett egyház nevét, rövidített elnevezését vagy köznyelvben meghonosodott elnevezését és 

nyilvántartási számát, valamint
b) a belső egyházi jogi személy tekintetében a 15. § (3) bekezdése szerinti adatokat
tartalmazza.

 (3) A kérelemhez csatolni kell
a) a bevett egyház olyan belső szabályát, amely alapján az Ehtv. 18. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

személy kérelmének jogalapja megállapítható, és
b) a  bevett egyház belső egyházi jogi személye képviselőjének aláírásmintáját tartalmazó okirat hiteles 

másolatát.
 (4) A bevett egyház belső egyházi jogi személye a bevett egyház nyilvántartási száma alatt, alszámként feltüntetve kap 

nyilvántartási számot, amelynek első öt jegyét a  bevett egyháznyilvántartásba vételi sorszáma képezi, amelyhez 
perjellel a  bevett egyház nyilvántartásba vételének éve, kötőjellel a  bevett egyház belső egyházi jogi személye 
háromjegyű nyilvántartási sorszáma kapcsolódik.

13. A nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása

17. § (1) A  bevett egyház és belső egyházi jogi személye nyilvántartásba vett adatainak módosítása az  Ehtv. 17.  § 
(1) bekezdésében meghatározott személy írásbeli kérelme alapján indul.

 (2) A változás átvezetésére vonatkozó kérelem,
a) ha a változás a bevett egyház nyilvántartásban szereplő adatait érinti, a bevett egyház az Ehtv. 16/A. §-ában 

meghatározott adatai mellett, a bevett egyház
aa) nyilvántartási számát és
ab) létesítő okiratának keltét,

b) ha a változás a bevett egyház belső egyházi jogi személye nyilvántartásban szereplő adatait érinti, a bevett 
egyház belső egyházi jogi személye az Ehtv. 18. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait, valamint 
ezen adatok módosítására történő utalást 

tartalmazza.
 (3) Amennyiben a bevett egyház vagy belső egyházi jogi személye képviselője változik, akkor a változás átvezetésére 

vonatkozó kérelemhez csatolni kell az új képviselő aláírásmintáját tartalmazó okirat hiteles másolatát.
 (4) A változás átvezetésére vonatkozó kérelemhez az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel a nyilvántartásba vétel 

iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumokat kell csatolni.
 (5) A  változás átvezetésére vonatkozó kérelemhez nem kell csatolni azokat a  dokumentumokat, amelyeket 

a  nyilvántartásba vételi eljárásban benyújtottak, és amelyek a  kérelem adatai alapján megállapíthatóan nem 
módosulnak.

18. § (1) A  létesítő okirat módosítása esetén a  változás átvezetésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a  létesítő okirat 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is.

 (2) Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton az Ehtv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személy igazolja, 
hogy a  létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának. 
Az  egységes szerkezetű létesítő okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az  egységes szerkezetű okirat 
elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot.
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19. §  Ha a változás átvezetésére vonatkozó kérelem olyan adatot érint, amelyre vonatkozóan változás bejelentési eljárás 
van folyamatban, annak jogerős befejezésekor kezdődik az újabb változás bejelentési eljárás ügyintézési határideje.

14. A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás

20. § (1) A  bevett egyház és belső egyházi jogi személye nyilvántartásban szereplő adatairól a  miniszter által e  célra 
rendszeresített nyomtatványon lehet kivonatot igényelni.

 (2) A kivonat tartalmazza
a) a miniszter megnevezését, az ügy számát és az ügyintéző nevét,
b) a  bevett egyház tekintetében a  bevett egyház nyilvántartási számát és a  15.  § (3)  bekezdésében, a  belső 

egyházi jogi személy tekintetében a 16. § (2) bekezdésében meghatározott, a bevett egyháznak vagy belső 
egyházi jogi személyének a kivonat kiállításának időpontjában fennálló adatait, valamint

c) a  kivonat kiállításának helyét és idejét, a  hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, és ha az  nem 
azonos a hatáskör gyakorlójával, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.

 (3) A kivonatot a miniszter a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő 
adattartalommal állítja ki.

 (4) Ha a  miniszter a  kivonat kiállítását követően megállapítja, hogy a  kivonat tartalma valótlan, a  kivonatot az  Ákr. 
kijavításra, kiegészítésre, visszavonásra vagy módosításra vonatkozó szabályai szerint kijavítja, kiegészíti, visszavonja 
vagy módosítja.

III. FEJEZET
A BEVETT EGYHÁZ ÉS BELSŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYE MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI

15. A bevett egyház megszűnése

21. § (1) Ha a  bevett egyház legfőbb szerve a  bevett egyház feloszlásáról határoz, az  erről szóló döntés meghozatalát 
követően nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet nyújt be a  miniszternek az  e  célra rendszeresített 
nyomtatványon.

 (2) A nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez a bevett egyház csatolja
a) legfőbb szervének a  bevett egyház megszűnését elhatározó üléséről készített jegyzőkönyvét, és az  azon  

részt vevő személyek nevét, lakcímét és aláírását tartalmazó jelenléti ívet,
b) a  bevett egyház vagyoni ügyeinek lezárását bizonyító, a  számvitelről szóló törvénynek megfelelően 

elkészített záró beszámolót és végleges vagyonmérleget és
c) azokat az okiratokat, nyilatkozatokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a bevett egyház nyilvántartásból 

való törlésének feltételei bekövetkeztek.

22. §  A bevett egyház jogutódlással való megszűnésének nyilvántartásban történő átvezetésére e  rendelet 17–18.  §-át 
kell alkalmazni azzal, hogy a változás átvezetésére vonatkozó kérelemben meg kell jelölni a  jogutódlás Ehtv. 28. § 
(2) bekezdésében meghatározott módját is.

23. § (1) Ha a bevett egyház
a) tevékenységével felhagy, és vagyonáról nem rendelkezik,
b) tevékenysége az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján az Alaptörvénybe ütközik, vagy
c) ilyen jogállását egyébként elveszti,
a miniszter a bevett egyházat a bevett egyháznak az Ehtv. mellékletéből való törlésének, egyesülés vagy különválás 
esetén az Ehtv. melléklete módosításának hatálybalépését követő 15 napon belül hivatalból törli a nyilvántartásból.

 (2) Ha a  bevett egyház ilyen jogállásának bármely okból történő elvesztését követően az  Ehtv. alapján egyéb jogi 
személyiséggel rendelkező vallási közösségként működik tovább, a  miniszter e  tényről és az  ezzel összefüggő 
körülményekről a bevett egyházon kívüli jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek nyilvántartásba vételére 
kizárólagosan illetékes bíróságot értesíti.

24. §  A bevett egyház adatainak nyilvántartásból való törlését oly módon kell végrehajtani, hogy azok a nyilvántartásból 
továbbra is megállapíthatóak legyenek.
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16. A belső egyházi jogi személy megszűnése

25. §  A belső egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésére a 21. §-t, a 22. §-t és a 24. §-t kell alkalmazni a következő 
eltérésekkel:
a) az eljárás a 16. § (1) bekezdése szerinti kérelemmel indul,
b) a  belső egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlése a  bevett egyház egészének, legfőbb szervének 

vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a kérelme alapján a belső egyházi jogi 
személy megszűnése nélkül is megvalósulhat,

c) a nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez
ca) a 17. § (4) bekezdése szerinti dokumentumokat, és
cb) a  b)  pontban foglalt eset kivételével a  megszűnő belső egyházi jogi személy vagyoni viszonyai 

az Ehtv. 30. § (2) bekezdésének megfelelően való rendezésére vonatkozó nyilatkozatot
 kell csatolni.

26. §  A bevett egyház nyilvántartásból való törlése esetén a miniszter a bevett egyház belső egyházi jogi személyét is törli 
a nyilvántartásból.

IV. FEJEZET
AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES SZABÁLYOK

17. Az egyházi céltámogatások nyújtásának szabályai

27. § (1) A központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások előirányzat alá besorolt egyházi céltámogatásként meghatározott fejezeti kezelésű 
előirányzatból egyházi jogi személy számára nyújtott költségvetési támogatásra (a továbbiakban: egyházi 
céltámogatás), az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Ávr.) 66–70. §-át, 72. § (2) bekezdését, 75. § (3) bekezdését, 90. §-át és 93. §-át nem kell alkalmazni.

 (2) Az egyházi céltámogatásokat támogatói okirattal adják át.

28. § (1) Egyházi céltámogatásként kell tervezni
a) az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatását,
b) a fakultatív hitoktatás támogatását,
c) azt a támogatást, amely

ca) az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékához 
kapcsolódik,

cb) a  teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben 
tartó fenntartásához, a  nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők 
fenntartásához és a használatban lévő zsidó temetők felújításához kapcsolódik,

d) a  határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatást,

e) a kórházlelkészi szolgálat támogatását és
f ) a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatását.

 (2) Az  (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a  levéltárat, könyvtárat, múzeumot és más gyűjteményt közvetlenül 
vagy belső egyházi jogi személyei által fenntartó bevett egyházak között a 4. mellékletben meghatározott arányban 
kell felosztani. Az  Ehtv. 9/D.  § (5)  bekezdése vagy 9/F.  § (1)  bekezdése szerint, a  Kormánnyal kötött, a  felsorolt 
gyűjtemények támogatására is kiterjedő megállapodással (a továbbiakban: egyedi megállapodás) rendelkező 
nyilvántartásba vett egyház és bejegyzett egyház részére a támogatást az egyedi megállapodásban foglaltak szerint 
kell biztosítani.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti támogatásra a  bevett egyház az  általa közvetlenül vagy belső egyházi jogi 
személyei által szervezett fakultatív hitoktatás támogatásához a  fakultatív hitoktatásban részt vevő tanulók 
és csoportok száma alapján az  egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló  
1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. § (3) bekezdése szerint jogosult. A támogatás mértékét a bevett 
egyház jogszabályban meghatározott tartalmú adatszolgáltatása alapján úgy kell meghatározni, hogy a  fejezeti 
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kezelésű előirányzat 50%-át a hittancsoportok száma, 50%-át a  fakultatív hitoktatásban részt vevők száma szerint, 
arányosan kell felosztani azzal, hogy egy csoport minimális létszáma a  csoportszámalapú támogatás kiszámítása 
szempontjából átlagosan nem lehet kevesebb, mint 7 fő. A  bejegyzett egyház és a  nyilvántartásba vett egyház 
által végzett fakultatív hitoktatás támogatásáról az  Ehtv. 9/D.  § (5)  bekezdése vagy 9/F.  § (1)  bekezdése szerinti, 
a Kormánnyal kötött megállapodás rendelkezik.

 (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatást az 5. mellékletben meghatározottak szerint kell felosztani.

29. §  Az egyházi jogi személy a 28. § (1) bekezdés a)–f ) pontja szerinti támogatás felhasználásáról a jogszabályok keretei 
között és a  megállapodásokban foglaltak szerint, a  belső szabályában meghatározott módon önállóan dönt, 
a támogatás céljának megfelelően.

18. Egyéb költségvetési támogatások nyújtásának szabályai

30. § (1) A  központi költségvetésről szóló törvénynek a  miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó egyházi célú 
központi költségvetési hozzájárulások előirányzat alá besorolt, nem egyházi céltámogatásként meghatározott 
fejezeti kezelésű előirányzatból egyházi jogi személy számára nyújtott költségvetési támogatásra  
– ha a támogatói okirat, támogatási szerződés másként nem rendelkezik – az Ávr. 70. §-át, 71. § (1) bekezdését és 
86. §-át nem kell alkalmazni.

 (2) Az (1) bekezdést az Eftv. 3. §-a és 4. §-a szerinti költségvetési támogatásra nem lehet alkalmazni.
 (3) Az  (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási szerződés vagy támogatói okirat az Ávr. 

75. § (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozat megtétele hiányában is megköthető vagy kiadható.
 (4) A  bevett egyház és belső egyházi jogi személye számára a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  miniszter 

által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből a hit- és erkölcstanoktatás 8 főt meg nem haladó csoportja után 
nyújtott költségvetési támogatásra az Ávr. 93. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

31. § (1) Az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően az egyedi támogatásra vonatkozó támogatási kérelemnek kiemelt 
előirányzati bontásban meghatározott költségtervet kell tartalmaznia. A  részletes költségterv benyújtása 
a támogatási jogviszony létrehozásának feltétele.

 (2) Ha a  kedvezményezett több alkalommal nyújt be támogatási kérelmet ugyanahhoz a  támogatóhoz, és  
az Ávr. 75. § (3) bekezdésében meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, az okiratokat a legkorábban 
benyújtott támogatási kérelemhez kell csatolni, a további kérelmekben pedig nyilatkozni arról, hogy az okiratokban 
adatváltozás nem történt.

 (3) Az  e  rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezettnek, amennyiben önerőt nem írnak elő, 
az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti esetben az  Ávr. 75.  § (5)  bekezdésétől eltérően elegendő, ha a  kedvezményezett arról 
nyilatkozik, hogy az  Ávr. 75.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti dokumentumban megjelölt adatban változás nem 
következett be. A  nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a  támogatási igény benyújtásától 
számított 30 nap.

 (5) Amennyiben az  e  rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtók szerepelnek az  Ehtv. 16.  §-ában, vagy 18.  § 
(1) bekezdésében meghatározott, a miniszter által vezetett nyilvántartásban, nem kötelesek benyújtani az Ávr. 75. § 
(3) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot, feltéve, hogy az adatokban nem történt változás.

 (6) Az  e  rendelet alapján biztosított költségvetési támogatások esetében – az  Ávr. 70.  § (3)  bekezdésétől eltérően –  
az eljárás során hiánypótlásra több alkalommal is lehetőség van.

19. A tábori lelkészi szolgálat végzése

32. § (1) A  bevett egyház a  honvédelmi szervezeten, a  honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó 
köznevelési intézményen és a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) 
belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, valamint lelki gondozás biztosítása érdekében végezhet tábori lelkészi 
szolgálatot. A tábori lelkészi szolgálat működése a katonai tevékenységet, a kiképzés rendjét nem zavarhatja.

 (2) A  tábori lelkészi szolgálat igénybevétele vagy annak mellőzése a  Magyar Honvédség személyi állománya és 
a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos (a továbbiakban együtt: személyi állomány) kizárólagos 
joga. A  tábori lelkészi szolgálat igénybevétele vagy az  attól való tartózkodás miatt megkülönböztetés a  személyi 
állománnyal szemben nem alkalmazható.
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 (3) A tábori lelkész és a honvédelmi szervezet vezetője a honvédelmi szervezet és a tábori lelkészi szolgálat feladatainak 
zavartalan megvalósítása érdekében együttműködik.

 (4) A honvédelmi szervezet vezetője a hitéleti tevékenységre vonatkozó döntést nem hozhat, a működésre vonatkozó 
intézkedést – a szolgálati renddel történő összhang biztosításának kivételével – nem tehet.

 (5) A honvédelmi szervezet vezetője és a tábori lelkészi szolgálat tagjai kötelesek elősegíteni, hogy a vallási közösségek 
vallásgyakorlási és lelkigondozási jogosultsága a személyi állomány igényei szerint érvényesüljön.

33. § (1) A  tábori lelkészi szolgálat a  honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó, a  bevett 
egyházakkal erre vonatkozóan kötött megállapodásokban foglaltak alapján működő egységes szervezet, amely 
három, egymással azonos jogállású szolgálati ágra tagozódik.

 (2) A szolgálati ágakat a bevett egyházak vezetik.
 (3) A  szolgálati ág a  bevett egyház belső szabálya szerint eljárni jogosult egyházi elöljáró egyetértésével, 

a  honvédelemért felelős miniszter által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi 
a tevékenységét.

 (4) A tábori lelkészi szolgálat felállításának és működésének költségei a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium költségvetési fejezetét az igénybevétel szerint terhelik.

34. §  A tábori lelkészi szolgálat főbb feladata
a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása,
b) az egyéni és közösségi lelki gondozás,
c) az életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés,
d) a szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben,
e) a bizalmi fórum biztosítása a katonák számára,
f ) a személyi állomány ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal,
g) a személyi állomány részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon,
h) a személyi állomány és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.

35. § (1) Tábori lelkész az a lelkész lehet, aki rendelkezik egyházi (felekezeti) elöljárója ajánlásával, és a kisegítő tábori lelkész 
kivételével megfelel a katonákra vonatkozó jogszabályokban előírt életkori, egészségügyi alkalmassági, végzettségi 
és egyéb követelményeknek.

 (2) A tábori lelkészi szolgálat állományába tartoznak a tényleges katonai szolgálatot teljesítő tábori lelkészek. A tábori 
lelkészi szolgálat tényleges katonai szolgálatot teljesítő tagja a Magyar Honvédség rendfokozatai állományviszony-
csoportjainak megfelelően a Magyar Honvédség tisztje és tábornoka.

 (3) A  tábori lelkészi szolgálatnál kisegítő tábori lelkészek is működhetnek. A  kisegítő tábori lelkész a  helyi 
egyházközség, hitközség lelkésze, aki felkérésre a  helyőrségekben állomásozó katonai szervezetek lelkipásztori 
feladatait látja el. A kisegítő tábori lelkész e tevékenységéért díjazásban részesíthető.

 (4) A  tábori lelkész, a  tábori püspök és a  vezető tábori rabbi kinevezése és alkalmazása a  bevett egyházzal kötött 
megállapodásban foglaltak szerint történik.

 (5) A  tábori lelkész lelkészi tevékenysége kizárólag a  bevett egyház vagy belső egyházi jogi személye irányítása, 
felügyelete alatt áll.

36. § (1) A  tábori lelkészi szolgálat állományába tartozó hivatásos lelkészek számát úgy kell megállapítani, hogy békében 
a Magyar Honvédség minden ezer katonájára egy tábori lelkész jusson. Háborúban minden dandárhoz és minden 
ezredhez tisztként legalább egy lelkészt kell biztosítani.

 (2) A tábori lelkész munkáját ökumenikus szellemben, a felekezeti önállóság tiszteletben tartásával végzi.
 (3) A  tábori lelkész a  háború áldozatairól szóló Genfi Egyezménynek megfelelően harcba nem vethető személy, akit 

minden körülmény között kíméletben és védelemben kell részesíteni.
 (4) A tábori lelkész köteles betartani a rendfokozatára, a beosztására, valamint a katonai szervezet működési rendjére 

vonatkozó szabályokat. Ezek megsértése esetén a  katonákra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint felelősségre 
vonható.
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20. A kórházlelkészi, kórházi lelkigondozói tevékenység

37. §  Ezen alcím alkalmazásában
1.  beteg: aki az egészségügyi szakellátást kórházban veszi igénybe
2.  kivételes sürgősséget igénylő eset: haldokló beteg lelkipásztori ellátása érdekében végzett kórházlelkészi 

tevékenység,
3.  kórház: fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
4.  kórházlelkész: a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség belső szabályaiban meghatározott szerv vagy 

személy által e  feladattal megbízott egyházi személy vagy más személy, aki jogi személyiséggel rendelkező 
vallási közösséggel egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy 
az előzőekben felsorolt jogviszony nélkül kórházlelkészi vagy kórházi lelkigondozói szolgálat körébe tartozó 
tevékenységet rendszeres vagy alkalmi jelleggel végez,

5.  kórházlelkészi szolgálat: a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség által a  kórházakban a  betegek 
közösségi és egyéni vallásgyakorlásának, valamint lelki gondozásának biztosítása érdekében végzett hitéleti 
szolgálat,

6.  önkéntes segítő: az  a  személy, aki a  kórházlelkészi, kórházi lelkigondozói szolgálatot segítő tevékenységet 
önkéntes jelleggel végzi.

38. § (1) A  kórházlelkészi szolgálat feladata a  közösségi és egyéni vallásgyakorlás biztosítása, a  szentségek kiszolgáltatása, 
szentmise, istentisztelet, imaóra tartása, a betegek egyéni lelki gondozása és egyéb egyházi szolgálat elvégzése.

 (2) A kórházlelkészi szolgálat igénybevétele önkéntes.
 (3) Ezen alcím vonatkozásában a kórházi lelkigondozóra is a kórházlelkészre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

39. §  A kórházlelkészi szolgálat ellátása érdekében az azt végző jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, valamint 
a kórház együttműködik.

40. § (1) A  kórházlelkészi szolgálatot a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség vagy belső egyházi jogi személy 
szervezi, irányítja és felügyeli.

 (2) A  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a  37.  § 4.  pontjában foglalt jogviszonyok létesítésével, vagy 
önkéntes segítők bevonásával gondoskodik a kórházlelkészi szolgálat ellátásáról.

41. § (1) A kórház az Ehtv. 9. § (2) bekezdésében foglalt feltételek figyelembevételével gondoskodik a vallási szertartáshoz 
szükséges vallási kellékek kivételével a  kórházlelkészi szolgálat ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, így 
különösen
a) a vallási szertartáshoz és az egyéni lelki gondozáshoz szükséges megfelelő helyiségekről,
b) a  vallási szertartások időpontjának, valamint a  vallásgyakorlás és lelki gondozás egyéb lehetőségeinek 

a betegekkel, hozzátartozóikkal és az egészségügyi dolgozókkal történő megismertetéséről,
c) a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség írásbeli felhatalmazásával rendelkező kórházlelkész és 

az önkéntes segítő kórházba történő bejutásáról, szükség esetén belépésre jogosító engedély kiadásáról.
 (2) A  kórház vezetője a  kórházlelkészi szolgálat zavartalan működése érdekében együttműködik a  szolgálatot végző 

jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséggel, egyházi jogi személlyel és a  szolgálatot ellátó személyekkel. 
A kórházlelkészi szolgálat működéséről a kórház a dolgozóit tájékoztatja.

 (3) A kórház vezetője a hitéleti tevékenységre, a kórházlelkészi szolgálat ellátására vonatkozó, az  (1)–(2) bekezdésben 
foglaltakon túlmenő intézkedést nem tehet.

42. §  A kórházlelkészi szolgálat ellátásához a  Kormány az  Ehtv. 9.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételek 
figyelembevételével vagy külön megállapodás alapján, az  éves költségvetési törvényben meghatározott forrás 
felhasználását biztosítja, a hivatkozott törvényhelyben meghatározott feltételeknek megfelelő, jogi személyiséggel 
rendelkező vallási közösségek számára. A  támogatás részletes szabályait az  egyházi költségvetési céltámogatások 
folyósításáról és elszámolásáról szóló rendelet határozza meg.

43. § (1) A  kórházlelkész és az  önkéntes segítő tevékenységét egyháza belső szabályai szerint, más vallási közösségek 
önállóságának, a betegek lelkiismereti szabadságának tiszteletben tartásával végzi. Tevékenysége kizárólag egyházi 
irányítás és felügyelet alatt áll.
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 (2) A  kórházlelkész és az  önkéntes segítő számára a  kórház területére való belépést és annak betegellátást végző 
egységeiben való tartózkodást látogatási időn kívül is biztosítani kell. A  kivételes sürgősséget igénylő eseteket 
kivéve, a kórházlelkész és az önkéntes segítő tevékenységét a betegellátás rendjéhez igazodva végzi.

 (3) Kivételes sürgősséget igénylő esetben a kórházlelkész belépését napszaktól függetlenül biztosítja a kórház.

V. FEJEZET

21. A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségekkel való megállapodások megkötésének 
szabályai

44. §  Az Ehtv. 9/C. § (1) bekezdése, 9/D. § (5) bekezdése, valamint 9/F. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötése 
iránti kérelmet a  miniszterhez kell benyújtani. A  miniszter a  megállapodás megkötése előtt beszerzi az  érintett 
miniszter és az  államháztartásért, valamint az  igazságügyért felelős miniszter álláspontját. A  megállapodás csak 
a Kormány egyetértése esetén lép hatályba.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 27–31. §, valamint a 4. és 5. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 48. § (2) bekezdése 2019. december 31-én lép hatályba.

46. §  E rendelet rendelkezéseit – a  47.  §-ban meghatározott kivétellel – a  hatálybalépése előtt benyújtott kérelemre 
indult vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház és a  bejegyzett egyház nyilvántartásba vételére, valamint 
a változásbejegyzésre és törlésre irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.

47. §  E rendelet 11–19. §-át csak az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

48. § (1) Hatályát veszti az  egyházi elismerésről és az  egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos 
szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ehvhr.) 1–15/A. §-a, valamint 19–33. §-a.

 (2) Hatályát veszti az Ehvhr.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez

A bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház, a vallási egyesület (a továbbiakban: szervezet), 
ezek belső egyházi jogi személye, és a vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egységének 
nyilvántartásba vételére irányuló eljárás adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése, hiánypótlás esetén az eljárás és a hiánypótlásra felhívó határozat száma
2. Annak jelölése, hogy elektronikus vagy papír alapon küldi be a kérelmet

2.1. Elektronikus beküldés esetén a beküldő adatai
2.1.1. Viselt név
2.1.2. Születési név
2.1.3. Anyja születési neve
2.1.4. Születési helye, ideje
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3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok
3.1. A kérelmező típusa
3.2. Neve
3.3. Lakcíme vagy székhelye

4. Képviselő esetén
4.1. Személyének típusa
4.2. Neve
4.3. Címe

5. A nyilvántartásba vétel iránti határozott kérelem
6. A kérelem beadásának időpontja
7. A szervezettel kapcsolatos kötelező adatok

7.1. Vallási közösség típusa
7.2. Neve
7.3. Székhelye
7.4. Szervezet képviselőjének

7.4.1. Neve
7.4.2. Címe
7.4.3. A képviselet terjedelme
7.4.4. A képviselet gyakorlásának módja
7.4.5. A képviseleti jog időtartama, kezdő időpontja, megszűnésének időpontja

8. A szervezettel kapcsolatos szükség szerint kötelező adatok
8.1. Ha rendelkezik ilyennel, rövidített neve
8.2. Ha rendelkezik ilyennel, köznyelvben meghonosodott elnevezése
8.3. Létesítő okiratának kelte/módosításának kelte
8.4. A vallási közösség célja, elsődleges célja szerinti besorolása
8.5. Címerének tartalmi leírása
8.6. Logójának tartalmi leírása
8.7. Jogelőd közösség neve és nyilvántartási száma
8.8. Belső egyházi jogi személlyé nyilvánítás esetén

8.8.1. Belső egyházi jogi személy neve
8.8.2. Ha rendelkezik ilyennel, a belső egyházi jogi személy rövidített neve
8.8.3. Ha rendelkezik ilyennel, a  belső egyházi jogi személy köznyelvben meghonosodott 

elnevezése
8.8.4. Belső egyházi jogi személy székhelye
8.8.5. Belső egyházi jogi személy képviselőjének neve, anyja születési neve
8.8.6. Belső egyházi jogi személy képviselőjének lakcíme
8.8.7. A képviseleti jog terjedelme
8.8.8. A képviselet gyakorlásának módja
8.8.9. Ha rendelkezik ilyennel, a belső egyházi jogi személy címerének tartalmi leírása
8.8.10. Ha rendelkezik ilyennel, a belső egyházi jogi személy logójának tartalmi leírása

8.9. Vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egysége esetén
8.9.1. A jogi személyiségű szervezeti egység neve
8.9.2. A jogi személyiségű szervezeti egység székhelye
8.9.3. A jogi személyiségű szervezeti egység ügyintéző és képviseleti szervének neve
8.9.4. A jogi személyiségű szervezeti egység képviselőjének neve, lakcíme

9. A kérelmező választása szerint megadható adatok
9.1. A szervezet főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei, beleértve a  kiegészítő 

jelleggel végzett gazdasági tevékenységet is, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti 
megjelölésével

9.2. A szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)
9.3. A belső egyházi jogi személy, vagy a  jogi személyiségű szervezeti egység főtevékenysége és 

ténylegesen végzett tevékenységi körei, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti 
megjelölésével
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9.4. A belső egyházi jogi személy vagy a  jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodási formája  
(GFO kód szerint)

9.5. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16.  § (2)  bekezdése szerinti 
nyilatkozat

9.6. A szervezet képviselőjének adóazonosító jele
9.7. A belső egyházi jogi személy vagy a  jogi személyiségű szervezeti egység képviselőjének 

adóazonosító jele
9.8. Kérelmező hivatkozási száma
9.9. Képviselő hivatkozási száma
9.10. Kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe
9.11. Képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe

10. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése
11. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések

11.1. A kérelemhez csatolandó iratok

2. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez

A bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház, a vallási egyesület (a továbbiakban: szervezet), 
ezek belső egyházi jogi személye és a vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egységének 
változásbejegyzése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A nyilvántartást vezető bíróság megjelölése.
2. A szervezet:

2.1.  neve
2.2.  székhelye
2.3.  nyilvántartási száma

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:
3.1.  neve
3.2.  lakóhelye/székhelye

4. Képviselő esetében:
4.1.  neve
4.2.  címe
4.3.  képviselő személyének típusa

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:
5.1.  a kérelmező hivatkozási száma
5.2.  a képviselő hivatkozási száma
5.3.  kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe
5.4.  a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe

6. A bíróság eljárása iránti határozott kérelem.
7. A változásbejegyzési kérelemmel érintett nyilvántartásba bejegyzett adat.
8. A bejelentett:

8.1.  új nyilvántartási adat
8.2.  törölni kért adat
8.3.  változott adat
8.4. – ha a  bejelentett új nyilvántartási adat a  szervezet vagy a  szervezet jogi személyiségű szervezeti 

egysége új képviselőjének nyilvántartásba vételére irányul, és a  szervezet vagy a  szervezet jogi 
személyiségű szervezeti egysége adószámmal és statisztikai számjellel rendelkezik – az új képviselő 
adóazonosító száma

9. A változásbejegyzési kérelemmel érintett adat:
9.1.  típusa
9.2.  megjelölése
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10. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése
11. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

11.1.  a kérelemhez csatolandó iratok
11.2.  az űrlap kitöltésének módja

12. A kérelmező választása szerint megadandó adatok – ha adószám, statisztikai számjel megállapítása vagy 
beszerzése iránti kérelmet is előterjeszt –:
12.1.  a szervezet kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei 

azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével
12.2.  a szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)
12.3.  a  jogi személyiségű szervezeti egység kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen 

végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével
12.4.  a jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodási formája (GFO kód szerint)
12.5.  az általános forgalmi adó alanyának az Art. 16. § (2) bekezdése szerinti, az adóköteles tevékenysége 

megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozata
12.6.  a szervezet képviselőjének adóazonosító száma
12.7.  a jogi személyiségű szervezeti egység képviselőjének adóazonosító száma

13. A kérelmező választása szerint megadandó adatok – ha adószám törlése iránti kérelmet is előterjeszt – 
a szervezet adóköteles tevékenysége megszüntetésének bejelentése és a szervezet adószáma törlése iránti 
kérelem

 – jogi személyiségű szervezeti egység esetében – a  jogi személyiségű szervezeti egység adóköteles  
 tevékenysége megszüntetésének bejelentése és a  jogi személyiségű szervezeti egység adószáma törlése  
 iránti kérelem

3. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez

A bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház, a vallási egyesület (a továbbiakban: szervezet) 
törlése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A nyilvántartást vezető bíróság megjelölése.
2. A szervezet:

2.1.  neve
2.2.  székhelye
2.3.  nyilvántartási száma

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adat:
3.1.  neve
3.2.  lakóhelye/székhelye

4. A kérelmező képviselőjével kapcsolatos kötelező adat:
4.1.  neve
4.2.  címe
4.3.  személyének típusa

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:
5.1.  a kérelmező hivatkozási száma
5.2.  a képviselő hivatkozási száma
5.3.  kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe
5.4.  a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe

6. Az arra való utalás, hogy a szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek.
7. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.
8. A nyilvántartásból való törlés iránti határozott kérelem.
9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:
 9.1. a kérelemhez csatolandó iratok
 9.2. az űrlap kitöltésének módja
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4. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása felosztásának arányai

 A  B

 1  Egyház neve  Támogatási arány

 2 Magyar Katolikus Egyház  52,7%

 3 Magyarországi Református Egyház  29,5%

 4 Magyarországi Evangélikus Egyház  7,1%

 5 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége  5,6%

 6 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye  2,1%

 7
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus  
– Magyarországi Ortodox Exarchátus

 0,4%

 8 Magyarországi Román Ortodox Egyház  0,5%

 9
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje  
(Moszkvai Patriarchátus)

 0,4%

 10
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete 
(Magyarországi Unitárius Egyház)

 0,5%

 11 Magyarországi Baptista Egyház  0,7%

 12 Magyarországi Metodista Egyház  0,1%

 13 Hetednapi Adventista Egyház  0,2%

 14 A Tan Kapuja Buddhista Egyház  0,1%

 15
Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala  
Egyházközösség

 0,1%

5. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

 A  B

 1 Egyház jogi személy neve  Támogatási arány

 2 Magyar Katolikus Egyház  72,6190%

 3 Magyarországi Református Egyház  20,2477%

 4 Magyarországi Evangélikus Egyház  3,4311%

 5 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége  2,6830%

 6 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye  0,1078%

 7
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus  
– Magyarországi Ortodox Exarchátus

 0,0288%

 8 Magyarországi Román Ortodox Egyház  0,1509%

 9
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete 
(Magyarországi Unitárius Egyház)

 0,0288%

 10 Magyarországi Baptista Egyház  0,3809%

 11 Magyar Pünkösdi Egyház  0,3220%
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A Kormány 232/2019. (X. 4.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő 
módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1. alcím tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § 
(1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, 
valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés w)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
g)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4e)  bekezdés d) és e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló  
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 49. § (2) bekezdésében az „a bevett egyház” szövegrész helyébe az „az egyház” szöveg lép.

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló  
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a Tv. 10. § (2) bekezdése szerint a temetőt, illetve a temetési helyet megszüntetik, a megszüntetést 
megelőzően azt hirdetményben, továbbá három alkalommal, legalább egy országos és egy területi napilapban 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 164. szám 6823

– a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség által fenntartott temető esetén a  vallási közösség lapjában 
és a  helyben szokásos módon is – közzé kell tenni úgy, hogy a  hirdetmény kifüggesztése és az  első közzététel 
a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal, a további közzététel pedig kéthavonként történjen.”

3. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdésében az „alkalmazásban” 
szövegrész helyébe az „alkalmazásában” szöveg lép.

4. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 17/D. § (2) bekezdés b) pontjában a „vallási közösség” szövegrész 
helyébe a „jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség” szöveg lép.

5. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés  
Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló  
54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az  EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében 
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában a „bevett egyház” szövegrész helyébe az „a bevett egyház, a bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett 
egyház” szöveg lép.

6. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

6. §  A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
39. pontjában a „belső egyházi jogi személyek” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyek” szöveg lép.

7. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (3a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) és (3) bekezdés szerinti kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban, 
ha a harmadik országbeli állampolgár]
„b) a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott egyházi személy;”

8. A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által 
fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 
2008. évi költségvetési támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az  egyházak, alapítványok által fenntartott 
aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési 
támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 1.  § b)  pontjában a „vallási közösségek” szövegrész helyébe 
a „jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek” szöveg lép.
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9. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
10. § (2) bekezdés h) pontjában a „16. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „18. § (3) bekezdése” szöveg lép.

10. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § 
d) pontjában a „felekezetekkel” szövegrész helyébe a „közösségekkel” szöveg lép.

11. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló  
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 
3. melléklet
a) 61. pontjában a „felekezetekről” szövegrész helyébe a „közösségekről” szöveg,
b) 1430. pontjában a „bevett egyházak” szövegrész helyébe a „vallási közösségek” szöveg
lép.

12. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

12. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/Q.  §  
(4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  nemzetiségi önkormányzat és a  bevett egyház nyilvántartást vezet arról, hogy mely fenntartótól, milyen 
köznevelési intézményt, milyen feladatot, mennyi időre és hány fővel vett át. Az  egyházi nyilvántartás a  belső 
egyházi jogi személy által átvett köznevelési intézményeket is tartalmazza. A  nyilvántartás részét képezi 
a  köznevelési szerződés, bevett egyház esetén az  egyoldalú nyilatkozat is. Az  Igazgatóság és a  kincstár Budapesti 
és Pest Megyei Igazgatósága a  működési támogatás megállapítása, elszámolása és ellenőrzése során bekérheti 
a nyilvántartásban szereplő adatokat ellenőrzés céljából.
(5) A  működési támogatásra első alkalommal jogosulttá váló bevett egyház, illetve az  erre megállapodás alapján 
jogosult nyilvántartásba vett egyház, vagy bejegyzett egyház, ha nem tart fenn köznevelési intézményt, a 37/C. § 
(1)  bekezdésében meghatározott határnapig megküldi a  kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 
számára a  nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, képviselőjének aláírási címpéldányát, adószámát, a  működési 
támogatással összefüggő valamennyi fizetésiszámla-szerződésének hiteles másolatát, fizetési számla számát.
(6) A nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház, illetve az erre megállapodás alapján jogosult nyilvántartásba 
vett egyház, vagy bejegyzett egyház, a működési támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás 
teljes összegét közneveléssel összefüggő feladatokra fordítani.”

13. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a) 37/E.  § (1)  bekezdésében és 37/P.  §-ában a „bevett egyházanként” szövegrész helyébe az „egyházanként” 

szöveg,
b) 37/Q. § (2) bekezdés b) pontjában az „a bevett egyház” szövegrész helyébe az „az egyház” szöveg
lép.
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13. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es 
időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának 
végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3.  § 58.  pontjában a  „szervezeteket” szövegrész 
helyébe a „közösségeket” szöveg lép.

14. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés 
e)  pontjában az „egyházi jogi személy” szövegrész helyébe a „bevett egyház, vagy belső egyházi jogi személye” 
szöveg lép.

15. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról 
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 5.  melléklet 1.2.  pontjában az  „A bevett egyházak 
nyilvántartásában nem szereplő” szövegrész helyébe a „Nyilvántartásba nem vett” szöveg, a „16.  § (2)  bekezdése” 
szövegrész helyébe a „18. § (3) bekezdése” szöveg lép.

16. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

17. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „bevett 
egyházak nyilvántartásában nem szereplő” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba nem vett” szöveg lép.

17. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes  
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/S. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„9/S.  § Ha az  egyházi jogi személy az  Nkt. 35.  §-a alapján a  nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatást, 
hit- és erkölcstanoktatást szervez, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 
és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyház kezdeményezésére a  fakultatív 
hitoktatásban, a  hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyv az  e  rendeletben szabályozott eljárás 
mellőzésével az  egyháznak a  hivatalhoz tett bejelentése alapján tankönyvnek minősül, és az  adott tanévre 
vonatkozó tankönyvjegyzékre történő felvétel lezárásáig teljesített bejelentés esetén fel kell venni az  adott 
tanévi tankönyvjegyzékbe, ha a tankönyv ára az adott tanév vonatkozásában megfelel az árkorlátnak. A fakultatív 
hitoktatásban, továbbá a  hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazandó tankönyvek jegyzékét a  tankönyvjegyzék 
külön-külön részeként kell közzétenni.”
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18. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak  
2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A költségvetési szervek és az  egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 
275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3.  § vonatkozásában – a  (2) és (3)  bekezdésben, valamint a  3.  § (10)  bekezdésében foglalt kivételekkel – jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni]
„k) az Mt. hatálya alá tartozó, a közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az országos nemzetiségi 
önkormányzat hivatalánál, illetve az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél 
foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,”

19. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 233/2019. (X. 4.) Korm. rendelete
a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Nyergesújfalu város közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 02, 03/3, 03/8, 03/9, 04/2, 04/4, 04/7, 04/8, 04/11, 04/13, 04/14, 04/15, 
04/21, 05, 06/4, 06/6, 06/7, 06/8, 06/12, 06/13, 06/14, 06/15, 06/16, 013, valamint belterület 425/10 helyrajzi 
számokon nyilvántartott ingatlanokon, illetve az  ezen ingatlanokból a  telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé 
vált döntés alapján kialakított ingatlanokon megvalósuló ipari park bővítésével, illetve az  ezzel összefüggő 
árvízvédelmi fejlesztésekkel kapcsolatosak.”

2. §  Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § E  rendeletnek a  nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 233/2019. (X. 4.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 1.  § (1)  bekezdését 
a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelete
a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (4) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya
a) a víziközmű-szolgáltatókra és
b) az ellátásért felelősökre
[az a)–b) pont a továbbiakban együtt: adatszolgáltató] terjed ki.

 (2) Az e rendeletben szereplő fogalmakat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénnyel (a továbbiakban: 
Vksztv.) és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokkal összhangban kell értelmezni.

2. Az adatszolgáltatás szabályai

2. § (1) A  víziközmű-szolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége a  részére kiadott víziközmű-szolgáltatói 
engedély véglegessé válásának napján kezdődik, és a  víziközmű-szolgáltatói engedély hatályának megszűnéséig 
terjedő időtartamra terjed ki.

 (2) Az  ellátásért felelős rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége az  üzemeltetési szerződés hatálybalépése napján 
kezdődik, és az ellátásért felelősi minőségének megszűnéséig terjedő időtartamra terjed ki.

3. § (1) Az  e  rendeletben előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség során szolgáltatandó adatköröket, 
az adatszolgáltatás gyakoriságát, az adatszolgáltatás teljesítésének határidejét az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  adatszolgáltató az  e  rendeletben, a  Vksztv. 5/D.  § (2)  bekezdésében, 18.  § (5)  bekezdésében és 61/B.  § 
(8)  bekezdésében előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a  Hivatal honlapján közzétett 
formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton teljesíti.

 (3) Az adatszolgáltató az eseti adatszolgáltatási kötelezettséget a Hivatal határozatában foglaltak szerint teljesíti.

4. §  Az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési határidejének lejártakor a  Hivatalnál fennálló rendszerhiba 
esetén, a  hiba elhárítását követő 3 napon belül benyújtott adatszolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül. 
A  rendszerhiba fennállása és elhárításának napja tekintetében a  Hivatal honlapján kihelyezett tájékoztatás 
az irányadó.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelethez

A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség adatkörei, teljesítésének gyakorisága,  
beküldési határideje

A B C

1. Adatkör megnevezése Gyakorisága Az adatszolgáltatás határideje

2.
Törzsadatok (a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó 
alapadatok egyeztetési célú megküldése)

Évenkénti tárgyév február 15.

3.
Engedélyes tevékenységgel kapcsolatos mennyiségi, 
hátralékos és aggregált fogyasztóvédelmi adatok

Negyedévenkénti
tárgyi negyedévet követő 
hónap utolsó napja

4. Díjelőkészítést megalapozó műszaki adatok Évenkénti tárgyév április 25.

5. Díjelőkészítést megalapozó gazdasági adatok Évenkénti tárgyév június 10.

6.
Engedélyes tevékenységgel kapcsolatos volumen, gazdasági, 
aggregált fogyasztóvédelmi és térképi adatok

Évenkénti tárgyév április 30.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 17/2019. (X. 4.) NVTNM rendelete
a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami 
tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. melléklet 
III. pontjában foglalt táblázat 1. sora.

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

  Bártfai-Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős  
  tárca nélküli miniszter

Az agrárminiszter 46/2019. (X. 4.) AM rendelete
a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról, valamint 
a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  elsődleges mezőgazdasági termék:  a termőföldön folyó termelés és az  állattenyésztés révén előállított, 

az  Európai Unió működéséről szóló szerződés I.  mellékletében felsorolt termék, a  halászati és akvakultúra-
termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek 
kivételével;

2.  kár: vihar által a termelőeszközben beállott értékcsökkenés;
3.  mezőgazdasági csekély összegű támogatás:  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 

108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás;

4.  mezőgazdasági termelő: az 1. mellékletben meghatározott, vihar által érintett településen termelőeszközzel 
rendelkező, elsődleges mezőgazdasági termék előállításával foglalkozó természetes személy vagy jogi 
személy;
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5.  termelőeszköz: a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint tárgyi eszköznek minősülő, az  elsődleges 
mezőgazdasági termék előállítását közvetlenül szolgáló
a) ültetvény,
b) épület,
c) egyéb építmény,
d) berendezés;

6.  vihar:  a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 2. § 34. pontja szerinti kedvezőtlen időjárási jelenség.

2. A támogatás célja, jellege, összege

2. § (1) E  rendelet alapján a  mezőgazdasági termelő a  2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban bekövetkezett 
vihar által a  termelőeszközében okozott kár részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő 
mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehet igénybe.

 (2) A  támogatás mértéke legfeljebb a  termelőeszközben keletkezett és a  4.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerint igazolt 
kár összege azzal, hogy a  támogatás nem haladhatja meg a  mezőgazdasági termelő és a  vele egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

3. A támogatás forrása, keretösszege

3. § (1) A  támogatás forrása a  2019. évben a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím,  
8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.

 (2) E rendelet alapján a 2019. évben nyújtható támogatás keretösszege 600 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely
a)   a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi 
kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi 
nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b)  a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba)  nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
bb)  megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában 

foglalt követelményeknek,
bc)  megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A.  §-ában foglalt 
feltételeknek, és

bd)   eleget tett az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 
visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek;

c)  tulajdonában van a károsodott termelőeszköz;
d) rendelkezik a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara károsodott termelőeszköz 

fekvése szerint illetékes megyei ügyintéző szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással; és
e) nyilatkozik a b)–c) pontban foglaltakról.

 (2) A  NAK a  kérelmező 2019. október 10-éig történő, alábbi dokumentumokat tartalmazó megkeresésére állítja ki 
az (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolást:
a) a  kérelmező arról szóló nyilatkozata, hogy a  termelőeszköz a  2019. május 1. és augusztus 31. közötti 

időszakban az  1.  melléklet szerinti településen található, vagy a  termelőeszközt ott tartotta, és azt az  1.  § 
2. pontja szerinti kár érte,

b) a  termelőeszköz értékét és a kérelmező birtokviszonyát igazoló dokumentum (különösen főkönyvi kivonat, 
beszerzési számla, hazai vagy uniós társfinanszírozású támogatással kapcsolatos kérelem) és

c) a termelőeszközben okozott kár bekövetkezését, időpontját és a keletkezett kárt alátámasztó dokumentum 
(különösen igazságügyi szakértői vélemény, biztosítói kárfelmérési jegyzőkönyv, képi bizonyíték).
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 (3) A (2) bekezdés szerinti igazolás adattartalma a következő:
a) a kérelmező azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító),
b) a károsodott termelőeszköz – 1. § 5. pont a)–d) alpontjában meghatározott – kategóriájának megnevezése,
c) a kérelmező károsodott termelőeszközének fekvése szerinti település megnevezése,
d) az igazolás kiadásának alapját képező dokumentumok (2) bekezdés szerinti megnevezése,
e) a  NAK nyilatkozata arról, hogy a  termelőeszközben okozott kárt a  2019. május 1. és augusztus 31. közötti 

időszakban bekövetkezett vihar okozta, és
f ) a NAK által megállapított – más forrásból a NAK részére tett kérelmezői nyilatkozat alapján meg nem térült – 

kár összege forintban kifejezve.
 (4) A kérelmező a támogatásra abban az esetben jogosult, ha annak összege legalább 10 ezer forint. Ha a kár összege 

nem éri el a  10 ezer forintot, akkor a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) a  támogatási kérelmet 
elutasítja.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelem 2019. október 15. és október 31. között postai úton nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár által 
rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

 (2) A  Kincstár az  (1)  bekezdés szerinti határidőn túl benyújtott, valamint a  hiányos támogatási kérelmeket elutasítja. 
A benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

 (3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező
a)  azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító) és
b)  a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát.

 (4) A  kérelmezőnek a  támogatási kérelemhez mellékelni kell a  NAK által kiállított, 4.  § (1)  bekezdés  d)  pontja szerinti 
igazolás egy eredeti, hiteles aláírással ellátott példányát.

 (5) Egy kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelembenyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be 
azzal, hogy egy támogatási kérelemben több károsult termelőeszköz után is igényelhető támogatás.

6. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) A Kincstár a 2. § (2) bekezdésében, valamint a 4. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az összes jogos 
támogatási igény ismeretében döntést hoz, és a támogatást a döntés kibocsátását követő 15 napon belül folyósítja 
a kérelmező részére.

 (2) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló 
forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

 (3) A támogatás összegét a 2019. október 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási 
árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

7. Záró rendelkezések

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

8. §  Ez a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 7. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kárenyhítő juttatás iránti kérelem alapján történő juttatás számítása során a  szőlőültetvényekben végzett 
zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 1. § b) pontja szerinti intézkedésbe vont, 
zöldszürettel érintett területen termesztett minőségi- és egyéb borszőlőültetvény kultúrák 2019. kárenyhítési évre 
vonatkozó tárgyévi hozamait
a) az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti, a NAIK által meghatározott országos átlaghozammal kell figyelembe venni, ha 
az országos átlaghozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama,
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b) a mezőgazdasági termelő referenciahozamával kell figyelembe venni, ha az a) pont szerinti országos átlaghozam 
kisebb vagy egyenlő, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti terület mezőgazdasági káreseménnyel nem érintett területnek minősül azzal, 
hogy a  kárenyhítő juttatás iránti kérelemben ezen terület vonatkozásában a  mezőgazdasági termelőnek  
a 2019. kárenyhítési évi termésmennyiséget nulla értékkel kell megadnia.”

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 46/2019. (X. 4.) AM rendelethez

Településlista

A B

Megye megnevezése Település megnevezése

1. Baranya

1.1. Adorjás

1.2. Alsószentmárton

1.3. Baksa

1.4. Bánfa

1.5. Baranyahídvég

1.6. Beremend

1.7. Besence

1.8. Bezedek

1.9. Bogádmindszent

1.10. Bogdása

1.11. Bosta

1.12. Bürüs

1.13. Cún

1.14. Csányoszró

1.15. Dencsháza

1.16. Drávacsepely

1.17. Drávafok

1.18. Drávaiványi

1.19. Drávakeresztúr

1.20. Drávapalkonya

1.21. Drávapiski

1.22. Drávaszabolcs

1.23. Drávaszerdahely

1.24. Drávasztára

1.25. Egerág

1.26. Egyházasharaszti

1.27. Endrőc

1.28. Felsőszentmárton

1.29. Gerde

1.30. Gilvánfa
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1.31. Gordisa

1.32. Gyód

1.33. Gyöngyfa

1.34. Gyöngyösmellék

1.35. Harkány

1.36. Hegyszentmárton

1.37. Hirics

1.38. Hobol

1.39. Ipacsfa

1.40. Ivándárda

1.41. Kákics

1.42. Kásád

1.43. Katádfa

1.44. Kémes

1.45. Kemse

1.46. Keszü

1.47. Kétújfalu

1.48. Királyegyháza

1.49. Kisasszonyfa

1.50. Kisdér

1.51. Kisharsány

1.52. Kistamási

1.53. Kistapolca

1.54. Kisszentmárton

1.55. Kórós

1.56. Kovácshida

1.57. Kökény

1.58. Lúzsok

1.59. Magyarmecske

1.60. Magyartelek

1.61. Majs

1.62. Márfa

1.63. Markóc

1.64. Marócsa

1.65. Matty

1.66. Nagycsány

1.67. Nagynyárád

1.68. Nagypeterd

1.69. Nagytótfalu

1.70. Ócsárd

1.71. Old

1.72. Ózdfalu

1.73. Páprád

1.74. Pécs

1.75. Pécsudvard
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1.76. Pettend

1.77. Piskó

1.78. Pogány

1.79. Rádfalva

1.80. Regenye

1.81. Rózsafa

1.82. Sámod

1.83. Sárok

1.84. Sátorhely

1.85. Sellye

1.86. Siklósbodony

1.87. Siklósnagyfalu

1.88. Sósvertike

1.89. Szabadszentkirály

1.90. Szalánta

1.91. Szaporca

1.92. Szentdénes

1.93. Szentegát

1.94. Szilvás

1.95. Szőke

1.96. Teklafalu

1.97. Tengeri

1.98. Téseny

1.99. Udvar

1.100. Vajszló

1.101. Várad

1.102. Vejti

1.103. Velény

1.104. Zádor

1.105. Zaláta

2. Békés

2.1. Almáskamarás

2.2. Békés

2.3. Békéscsaba

2.4. Békéssámson

2.5. Bélmegyer

2.6. Csabacsűd

2.7. Csabaszabadi

2.8. Csanádapáca

2.9. Csárdaszállás

2.10. Csorvás

2.11. Dévaványa

2.12. Doboz

2.13. Dombegyház

2.14. Dombiratos
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2.15. Ecsegfalva

2.16. Gádoros

2.17. Gerendás

2.18. Gyomaendrőd

2.19. Gyula

2.20. Hunya

2.21. Kamut

2.22. Kardoskút

2.23. Kaszaper

2.24. Kertészsziget

2.25. Kétegyháza

2.26. Kétsoprony

2.27. Kisdombegyház

2.28. Kondoros

2.29. Körösladány

2.30. Köröstarcsa

2.31. Kötegyán

2.32. Kunágota

2.33. Magyarbánhegyes

2.34. Magyardombegyház

2.35. Medgyesbodzás

2.36. Medgyesegyháza

2.37. Mezőberény

2.38. Mezőgyán

2.39. Mezőhegyes

2.40. Murony

2.41. Nagybánhegyes

2.42. Nagykamarás

2.43. Nagyszénás

2.44. Okány

2.45. Orosháza

2.46. Pusztaföldvár

2.47. Pusztaottlaka

2.48. Sarkad

2.49. Sarkadkeresztúr

2.50. Szabadkígyós

2.51. Szeghalom

2.52. Tarhos

2.53. Telekgerendás

2.54. Tótkomlós

2.55. Újkígyós

2.56. Vésztő

3. Borsod-Abaúj-Zemplén

3.1. Abaújlak

3.2. Abaújvár
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3.3. Abod

3.4. Aggtelek

3.5. Alsóberecki

3.6. Alsóregmec

3.7. Alsózsolca

3.8. Ároktő

3.9. Bánhorváti

3.10. Baskó

3.11. Becskeháza

3.12. Berzék

3.13. Bodroghalom

3.14. Bodrogkeresztúr

3.15. Bodrogkisfalud

3.16. Bodrogolaszi

3.17. Bódvalenke

3.18. Bódvaszilas

3.19. Borsodbóta

3.20. Borsodgeszt

3.21. Bózsva

3.22. Bőcs

3.23. Bükkábrány

3.24. Bükkaranyos

3.25. Bükkzsérc

3.26. Büttös

3.27. Cigánd

3.28. Csincse

3.29. Csobaj

3.30. Dámóc

3.31. Debréte

3.32. Dédestapolcsány

3.33. Dövény

3.34. Égerszög

3.35. Emőd

3.36. Erdőbénye

3.37. Erdőhorváti

3.38. Felsőberecki

3.39. Felsőkelecsény

3.40. Felsőnyárád

3.41. Felsőregmec

3.42. Felsővadász

3.43. Felsőzsolca

3.44. Filkeháza

3.45. Fony

3.46. Füzér

3.47. Füzérkajata
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3.48. Füzérkomlós

3.49. Füzérradvány

3.50. Gagybátor

3.51. Gelej

3.52. Gesztely

3.53. Girincs

3.54. Gönc

3.55. Göncruszka

3.56. Györgytarló

3.57. Háromhuta

3.58. Harsány

3.59. Hejce

3.60. Hejőbába

3.61. Hejőkeresztúr

3.62. Hejőkürt

3.63. Hejőpapi

3.64. Hejőszalonta

3.65. Hercegkút

3.66. Hernádkak

3.67. Hernádnémeti

3.68. Hernádszurdok

3.69. Hidasnémeti

3.70. Hidvégardó

3.71. Hollóháza

3.72. Igrici

3.73. Jákfalva

3.74. Jósvafő

3.75. Kány

3.76. Karcsa

3.77. Karos

3.78. Kéked

3.79. Kelemér

3.80. Kenézlő

3.81. Keresztéte

3.82. Kesznyéten

3.83. Kiscsécs

3.84. Kishuta

3.85. Kisrozvágy

3.86. Kistokaj

3.87. Komjáti

3.88. Komlóska

3.89. Korlát

3.90. Kovácsvágás

3.91. Köröm

3.92. Krasznokvajda
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3.93. Lácacséke

3.94. Mád

3.95. Makkoshotyka

3.96. Mályi

3.97. Mezőcsát

3.98. Mezőkeresztes

3.99. Mezőnagymihály

3.100. Mezőnyárád

3.101. Mezőzombor

3.102. Mikóháza

3.103. Miskolc

3.104. Mogyoróska

3.105. Muhi

3.106. Nagycsécs

3.107. Nagyhuta

3.108. Nagyrozvágy

3.109. Nemesbikk

3.110. Nyékládháza

3.111. Nyésta

3.112. Nyíri

3.113. Olaszliszka

3.114. Onga

3.115. Ónod

3.116. Ormosbánya

3.117. Oszlár

3.118. Pácin

3.119. Pálháza

3.120. Pamlény

3.121. Pányok

3.122. Perecse

3.123. Perkupa

3.124. Prügy

3.125. Pusztafalu

3.126. Regéc

3.127. Répáshuta

3.128. Révleányvár

3.129. Ricse

3.130. Sajóhídvég

3.131. Sajólád

3.132. Sajóörös

3.133. Sajópálfala

3.134. Sajópetri

3.135. Sajószentpéter

3.136. Sajószöged

3.137. Sály
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3.138. Sárazsadány

3.139. Sárospatak

3.140. Sáta

3.141. Sátoraljaújhely

3.142. Semjén

3.143. Sima

3.144. Szakácsi

3.145. Szakáld

3.146. Szalonna

3.147. Szászfa

3.148. Szegi

3.149. Szegilong

3.150. Szemere

3.151. Szerencs

3.152. Szin

3.153. Szinpetri

3.154. Szomolya

3.155. Szögliget

3.156. Szőlősardó

3.157. Taktabáj

3.158. Taktaharkány

3.159. Taktakenéz

3.160. Taktaszada

3.161. Tállya

3.162. Tarcal

3.163. Telkibánya

3.164. Tibolddaróc

3.165. Tiszacsermely

3.166. Tiszadorogma

3.167. Tiszakarád

3.168. Tiszakeszi

3.169. Tiszaladány

3.170. Tiszalúc

3.171. Tiszapalkonya

3.172. Tiszatardos

3.173. Tiszatarján

3.174. Tiszaújváros

3.175. Tokaj

3.176. Tolcsva

3.177. Tornabarakony

3.178. Tornanádaska

3.179. Tornaszentandrás

3.180. Tornaszentjakab

3.181. Tornyosnémeti

3.182. Trizs
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3.183. Vágáshuta

3.184. Vajdácska

3.185. Vámosújfalu

3.186. Varbóc

3.187. Vatta

3.188. Vilmány

3.189. Vilyvitány

3.190. Viss

3.191. Viszló

3.192. Zalkod

3.193. Zsujta

4. Csongrád

4.1. Ambrózfalva

4.2. Árpádhalom

4.3. Csanádalberti

4.4. Csanádpalota

4.5. Eperjes

4.6. Fábiánsebestyén

4.7. Hódmezővásárhely

4.8. Királyhegyes

4.9. Kiszombor

4.10. Makó

4.11. Nagyér

4.12. Nagymágocs

4.13. Pitvaros

4.14. Szegvár

4.15. Székkutas

4.16. Szentes

5. Fejér

5.1. Aba

5.2. Bakonykúti

5.3. Bicske

5.4. Bodmér

5.5 Csabdi

5.6. Csákvár

5.7. Csősz

5.8. Enying

5.9. Felcsút

5.10. Füle

5.11. Isztimér

5.12. Jenő

5.13. Káloz

5.14. Kincsesbánya

5.15. Kisláng

5.16. Kőszárhegy
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5.17. Lepsény

5.18. Lovasberény

5.19. Mány

5.20. Mátyásdomb

5.21. Mezőkomárom

5.22. Mezőszentgyörgy

5.23. Óbarok

5.24. Pátka

5.25. Polgárdi

5.26. Sárkeresztes

5.27. Sárkeresztúr

5.28. Sárszentmihály

5.29. Soponya

5.30. Szabadbattyán

5.31. Szabadhídvég

5.32. Szár

5.33. Székesfehérvár

5.34. Tabajd

5.35. Újbarok

5.36. Vértesacsa

5.37. Vértesboglár

6. Győr-Moson-Sopron

6.1. Ágfalva

6.2. Csáfordjánosfa

6.3. Csér

6.4. Egyházasfalu

6.5. Gyalóka

6.6. Győr

6.7. Harka

6.8. Iván

6.9. Pereszteg

6.10. Pusztacsalád

6.11. Répcevis

6.12. Sopron

6.13. Sopronkövesd

6.14. Szakony

6.15. Újkér

6.16. Völcsej

6.17. Zsira

7. Hajdú-Bihar

7.1. Álmosd

7.2. Balmazújváros

7.3. Báránd

7.4. Debrecen

7.5. Egyek
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7.6. Esztár

7.7. Földes

7.8. Görbeháza

7.9. Hajdúböszörmény

7.10. Hajdúnánás

7.11. Hajdúszoboszló

7.12. Hortobágy

7.13. Hosszúpályi

7.14. Kaba

7.15. Kismarja

7.16. Kokad

7.17. Létavértes

7.18. Monostorpályi

7.19. Nádudvar

7.20. Nagyhegyes

7.21. Nyíracsád

7.22. Nyíradony

7.23. Nyírmártonfalva

7.24. Polgár

7.25. Püspökladány

7.26. Szerep

7.27. Tiszacsege

7.28. Tiszagyulaháza

7.29. Újszentmargita

7.30. Újtikos

7.31. Vámospércs

8. Heves

8.1. Aldebrő

8.2. Andornaktálya

8.3. Demjén

8.4. Eger

8.5. Felsőtárkány

8.6. Kápolna

8.7. Novaj

8.8. Ostoros

9. Jász-Nagykun-Szolnok

9.1. Abádszalók

9.2. Berekfürdő

9.3. Karcag

9.4. Kenderes

9.5. Kisújszállás

9.6. Kunhegyes

9.7. Kunmadaras

9.8. Nagyiván

9.9. Tiszafüred
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9.10. Tiszaigar

9.11. Tiszaörs

9.12. Tiszaszentimre

9.13. Törökszentmiklós

9.14. Túrkeve

10. Komárom-Esztergom

10.1. Annavölgy

10.2. Bajót

10.3. Héreg

10.4. Kerékteleki

10.5. Mogyorósbánya

10.6. Nagysáp

10.7. Nyergesújfalu

10.8. Szárliget

10.9. Tát

10.10. Tokod

11. Nógrád

11.1. Sámsonháza

12. Pest

12.1. Aszód

12.2. Domony

12.3. Nagykovácsi

12.4. Remeteszőlős

12.5. Zsámbék

13. Somogy

13.1. Ádánd

13.2. Alsóbogát

13.3. Andocs

13.4. Bábonymegyer

13.5. Balatonberény

13.6. Balatonboglár

13.7. Balatonendréd

13.8. Balatonfenyves

13.9. Balatonföldvár

13.10. Balatonkeresztúr

13.11. Balatonlelle

13.12. Balatonmáriafürdő

13.13. Balatonőszöd

13.14. Balatonszabadi

13.15. Balatonszárszó

13.16. Balatonszemes

13.17. Balatonszentgyörgy

13.18. Balatonújlak

13.19. Balatonvilágos

13.20. Bálványos



6844 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 164. szám 

13.21. Bárdudvarnok

13.22. Bedegkér

13.23. Berzence

13.24. Bodrog

13.25. Bolhó

13.26. Bonnya

13.27. Böhönye

13.28. Buzsák

13.29. Csákány

13.30. Csombárd

13.31. Csömend

13.32. Csurgó

13.33. Csurgónagymarton

13.34. Felsőmocsolád

13.35. Fiad

13.36. Fonyód

13.37. Főnyed

13.38. Gadány

13.39. Gamás

13.40. Gyékényes

13.41. Gyugy

13.42. Hács

13.43. Heresznye

13.44. Hetes

13.45. Hollád

13.46. Igal

13.47. Iharosberény

13.48. Inke

13.49. Kánya

13.50. Kapoly

13.51. Karád

13.52. Kelevíz

13.53. Kereki

13.54. Kéthely

13.55. Kisbárapáti

13.56. Kisberény

13.57. Kőröshegy

13.58. Kötcse

13.59. Lakócsa

13.60. Látrány

13.61. Lengyeltóti

13.62. Libickozma

13.63. Lulla

13.64. Magyaregres

13.65. Marcali
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13.66. Mernye

13.67. Mesztegnyő

13.68. Mezőcsokonya

13.69. Miklósi

13.70. Nágocs

13.71. Nagybajom

13.72. Nagyberény

13.73. Nagycsepely

13.74. Nagyszakácsi

13.75. Nemesdéd

13.76. Nemeskisfalud

13.77. Nemesvid

13.78. Nikla

13.79. Nyim

13.80. Ordacsehi

13.81. Osztopán

13.82. Öreglak

13.83. Őrtilos

13.84. Pamuk

13.85. Péterhida

13.86. Pogányszentpéter

13.87. Polány

13.88. Porrog

13.89. Porrogszentkirály

13.90. Potony

13.91. Pusztakovácsi

13.92. Pusztaszemes

13.93. Ságvár

13.94. Sávoly

13.95. Segesd

13.96. Sérsekszőlős

13.97. Siófok

13.98. Siójut

13.99. Som

13.100. Somogyacsa

13.101. Somogybabod

13.102. Somogyegres

13.103. Somogygeszti

13.104. Somogyjád

13.105. Somogymeggyes

13.106. Somogysámson

13.107. Somogysárd

13.108. Somogysimonyi

13.109. Somogyszentpál

13.110. Somogyszob
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13.111. Somogytúr

13.112. Somogyudvarhely

13.113. Somogyvár

13.114. Somogyzsitfa

13.115. Szántód

13.116. Szegerdő

13.117. Szentborbás

13.118. Szólád

13.119. Szőkedencs

13.120. Szőlősgyörök

13.121. Tab

13.122. Tapsony

13.123. Táska

13.124. Teleki

13.125. Tengőd

13.126. Tikos

13.127. Torvaj

13.128. Tótújfalu

13.129. Varászló

13.130. Várda

13.131. Vése

13.132. Visz

13.133. Vörs

13.134. Zákányfalu

13.135. Zala

13.136. Zamárdi

13.137. Zics

14. Szabolcs-Szatmár-Bereg

14.1. Ajak

14.2. Anarcs

14.3. Apagy

14.4. Aranyosapáti

14.5. Baktalórántháza

14.6. Balsa

14.7. Barabás

14.8. Berkesz

14.9. Beszterec

14.10. Csaroda

14.11. Csegöld

14.12. Demecser

14.13. Dombrád

14.14. Döge

14.15. Fényeslitke

14.16. Gacsály

14.17. Garbolc
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14.18. Gávavencsellő

14.19. Gégény

14.20. Gemzse

14.21. Gulács

14.22. Gyulaháza

14.23. Gyüre

14.24. Hetefejércse

14.25. Hodász

14.26. Ibrány

14.27. Ilk

14.28. Jánd

14.29. Jármi

14.30. Jéke

14.31. Kántorjánosi

14.32. Kék

14.33. Kékcse

14.34. Kemecse

14.35. Kérsemjén

14.36. Kisar

14.37. Kisléta

14.38. Kisvárda

14.39. Kisvarsány

14.40. Komoró

14.41. Laskod

14.42. Levelek

14.43. Lövőpetri

14.44. Mátészalka

14.45. Méhtelek

14.46. Mezőladány

14.47. Nagycserkesz

14.48. Nagyhalász

14.49. Nagyhódos

14.50. Nagyvarsány

14.51. Napkor

14.52. Nyírbéltek

14.53. Nyírbogát

14.54. Nyírbogdány

14.55. Nyírderzs

14.56. Nyíregyháza

14.57. Nyírgelse

14.58. Nyíribrony

14.59. Nyírjákó

14.60. Nyírkarász

14.61. Nyírkércs

14.62. Nyírlövő
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14.63. Nyírlugos

14.64. Nyírmada

14.65. Nyírmeggyes

14.66. Nyírparasznya

14.67. Nyírtass

14.68. Nyírtelek

14.69. Nyírtét

14.70. Olcsva

14.71. Olcsvaapáti

14.72. Ópályi

14.73. Őr

14.74. Panyola

14.75. Pap

14.76. Papos

14.77. Paszab

14.78. Pátroha

14.79. Pátyod

14.80. Petneháza

14.81. Porcsalma

14.82. Pusztadobos

14.83. Rakamaz

14.84. Ramocsaháza

14.85. Rápolt

14.86. Rétközberencs

14.87. Rohod

14.88. Rozsály

14.89. Sényő

14.90. Szabolcs

14.91. Szabolcsbáka

14.92. Szabolcsveresmart

14.93. Székely

14.94. Tákos

14.95. Timár

14.96. Tiszaadony

14.97. Tiszabercel

14.98. Tiszadada

14.99. Tiszadob

14.100. Tiszaeszlár

14.101. Tiszakanyár

14.102. Tiszakerecseny

14.103. Tiszalök

14.104. Tiszanagyfalu

14.105. Tiszarád

14.106. Tiszaszalka

14.107. Tiszatelek
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14.108. Tiszavid

14.109. Tisztaberek

14.110. Tivadar

14.111. Tornyospálca

14.112. Tyukod

14.113. Újdombrád

14.114. Újfehértó

14.115. Újkenéz

14.116. Ura

14.117. Vaja

14.118. Vállaj

14.119. Vámosatya

14.120. Vásárosnamény

14.121. Vasmegyer

15. Tolna

15.1. Értény

15.2. Iregszemcse

15.3. Magyarkeszi

15.4. Újireg

16. Vas

16.1. Alsóújlak

16.2. Andrásfa

16.3. Apátistvánfalva

16.4. Balogunyom

16.5. Bejcgyertyános

16.6. Bérbaltavár

16.7. Boba

16.8. Borgáta

16.9. Bozzai

16.10. Bő

16.11. Bögöt

16.12. Bögöte

16.13. Bucsu

16.14. Bük

16.15. Cák

16.16. Celldömölk

16.17. Chernelházadamonya

16.18. Csehi

16.19. Csehimindszent

16.20. Csempeszkopács

16.21. Csénye

16.22. Csepreg

16.23. Csipkerek

16.24. Csönge

16.25. Dozmat
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16.26. Döbörhegy

16.27. Döröske

16.28. Duka

16.29. Egervölgy

16.30. Egyházashollós

16.31. Egyházasrádóc

16.32. Felsőcsatár

16.33. Gencsapáti

16.34. Gérce

16.35. Gersekarát

16.36. Gór

16.37. Gyanógeregye

16.38. Gyöngyösfalu

16.39. Győrvár

16.40. Halastó

16.41. Hegyfalu

16.42. Hegyháthodász

16.43. Hegyhátsál

16.44. Hegyhátszentpéter

16.45. Horvátlövő

16.46. Horvátzsidány

16.47. Hosszúpereszteg

16.48. Ikervár

16.49. Iklanberény

16.50. Ják

16.51. Jákfa

16.52. Jánosháza

16.53. Káld

16.54. Kám

16.55. Karakó

16.56. Katafa

16.57. Keléd

16.58. Kemeneskápolna

16.59. Kemenessömjén

16.60. Kemenesszentmárton

16.61. Kemestaródfa

16.62. Kenéz

16.63. Kissomlyó

16.64. Kisunyom

16.65. Kiszsidány

16.66. Köcsk

16.67. Körmend

16.68. Kőszeg

16.69. Kőszegdoroszló

16.70. Kőszegpaty
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16.71. Kőszegszerdahely

16.72. Lócs

16.73. Lukácsháza

16.74. Magyarnádalja

16.75. Magyarszecsőd

16.76. Magyarszombatfa

16.77. Megyehíd

16.78. Meggyeskovácsi

16.79. Mersevát

16.80. Mesterháza

16.81. Mesteri

16.82. Meszlen

16.83. Mikosszéplak

16.84. Molnaszecsőd

16.85. Nagygeresd

16.86. Nagymizdó

16.87. Nagysimonyi

16.88. Nagytilaj

16.89. Nárai

16.90. Narda

16.91. Nemesbőd

16.92. Nemescsó

16.93. Nemeskeresztúr

16.94. Nemeskocs

16.95. Nemeskolta

16.96. Nemesládony

16.97. Nemesrempehollós

16.98. Nick

16.99. Nyőgér

16.100. Olaszfa

16.101. Ólmod

16.102. Orfalu

16.103. Oszkó

16.104. Ölbő

16.105. Pácsony

16.106. Pecöl

16.107. Peresznye

16.108. Petőmihályfa

16.109. Porpác

16.110. Pósfa

16.111. Pusztacsó

16.112. Püspökmolnári

16.113. Rábahídvég

16.114. Rábapaty

16.115. Rábatöttös
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16.116. Rádóckölked

16.117. Répcelak

16.118. Répceszentgyörgy

16.119. Rum

16.120. Salköveskút

16.121. Sárfimizdó

16.122. Sárvár

16.123. Sé

16.124. Simaság

16.125. Sitke

16.126. Sorkifalud

16.127. Sorkikápolna

16.128. Sorokpolány

16.129. Sótony

16.130. Söpte

16.131. Szakonyfalu

16.132. Szarvaskend

16.133. Szeleste

16.134. Szemenye

16.135. Szentgotthárd

16.136. Szentpéterfa

16.137. Szombathely

16.138. Tanakajd

16.139. Táplánszentkereszt

16.140. Telekes

16.141. Tokorcs

16.142. Tompaládony

16.143. Tormásliget

16.144. Torony

16.145. Tömörd

16.146. Uraiújfalu

16.147. Vámoscsalád

16.148. Vásárosmiske

16.149. Vasasszonyfa

16.150. Vasegerszeg

16.151. Vashosszúfalu

16.152. Vaskeresztes

16.153. Vassurány

16.154. Vasvár

16.155. Vasszécseny

16.156. Vasszilvágy

16.157. Vát

16.158. Velem

16.159. Velemér

16.160. Vép
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16.161. Zsédeny

16.162. Zsennye

17. Veszprém

17.1. Ábrahámhegy

17.2. Adorjánháza

17.3. Ajka

17.4. Alsóörs

17.5. Apácatorna

17.6. Aszófő

17.7. Badacsonytomaj

17.8. Badacsonytördemic

17.9. Bakonypölöske

17.10. Balatonakali

17.11. Balatonalmádi

17.12. Balatoncsicsó

17.13. Balatonederics

17.14. Balatonfőkajár

17.15. Balatonfüred

17.16. Balatonfűzfő

17.17. Balatonhenye

17.18. Balatonkenese

17.19 Balatonrendes

17.20. Balatonszepezd

17.21. Balatonszőlős

17.22. Balatonudvari

17.23. Barnag

17.24. Bazsi

17.25. Berhida

17.26. Borszörcsök

17.27. Borzavár

17.28. Csabrendek

17.29. Csajág

17.30. Csopak

17.31. Csögle

17.32. Dabronc

17.33. Devecser

17.34. Dörgicse

17.35. Egeralja

17.36. Felsőörs

17.37. Gógánfa

17.38. Gyepükaján

17.39. Gyulakeszi

17.40. Halimba

17.41. Hárskút

17.42. Hegyesd
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17.43. Hegymagas

17.44. Herend

17.45. Hetyefő

17.46. Hidegkút

17.47. Hosztót

17.48. Iszkáz

17.49. Kapolcs

17.50. Káptalanfa

17.51. Káptalantóti

17.52. Karakószörcsök

17.53. Kékkút

17.54. Kerta

17.55. Királyszentistván

17.56. Kisapáti

17.57. Kisberzseny

17.58. Kiscsősz

17.59. Kispirit

17.60. Kisszőlős

17.61. Kolontár

17.62. Kővágóörs

17.63. Köveskál

17.64. Küngös

17.65. Lesencefalu

17.66. Lesenceistvánd

17.67. Lesencetomaj

17.68. Litér

17.69. Lókút

17.70. Lovas

17.71. Márkó

17.72. Megyer

17.73. Mencshely

17.74. Mindszentkálla

17.75. Monostorapáti

17.76. Monoszló

17.77. Nagyalásony

17.78. Nagypirit

17.79. Nagyvázsony

17.80. Nemesgulács

17.81. Nemeshany

17.82. Nemesvámos

17.83. Nemesvita

17.84. Noszlop

17.85. Nyirád

17.86. Óbudavár

17.87. Oroszi
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17.88. Öcs

17.89. Örvényes

17.90. Ősi

17.91. Paloznak

17.92. Papkeszi

17.93. Pécsely

17.94. Pétfürdő

17.95. Pula

17.96. Pusztamiske

17.97. Raposka

17.98. Révfülöp

17.99. Rigács

17.100. Salföld

17.101. Sáska

17.102. Somlószőlős

17.103. Somlóvásárhely

17.104. Somlóvecse

17.105. Sümeg

17.106. Sümegprága

17.107. Szentantalfa

17.108. Szentbékkálla

17.109. Szentgál

17.110. Szentimrefalva

17.111. Szentjakabfa

17.112. Szentkirályszabadja

17.113. Szigliget

17.114. Szőc

17.115. Tagyon

17.116. Taliándörögd

17.117. Tapolca

17.118. Tés

17.119. Tihany

17.120. Tótvázsony

17.121. Tüskevár

17.122. Ukk

17.123. Úrkút

17.124. Uzsa

17.125. Várpalota

17.126. Vászoly

17.127. Veszprém

17.128. Veszprémfajsz

17.129. Veszprémgalsa

17.130. Vid

17.131. Vigántpetend

17.132. Vilonya
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17.133. Vöröstó

17.134. Zalaerdőd

17.135. Zalagyömörő

17.136. Zalahaláp

17.137. Zalameggyes

17.138. Zalaszegvár

17.139. Zánka

18. Zala

18.1. Alibánfa

18.2. Almásháza

18.3. Alsónemesapáti

18.4. Alsópáhok

18.5. Alsórajk

18.6. Babosdöbréte

18.7. Bagod

18.8. Balatongyörök

18.9. Balatonmagyaród

18.10. Bánokszentgyörgy

18.11. Batyk

18.12. Bázakerettye

18.13. Becsehely

18.14. Becsvölgye

18.15. Belezna

18.16. Bezeréd

18.17. Bocfölde

18.18. Bocska

18.19. Bókaháza

18.20. Boncodfölde

18.21. Borsfa

18.22. Bödeháza

18.23. Börzönce

18.24. Búcsúszentlászló

18.25. Bucsuta

18.26. Csapi

18.27. Csatár

18.28. Cserszegtomaj

18.29. Csertalakos

18.30. Csömödér

18.31. Dióskál

18.32. Dobri

18.33. Dobronhegy

18.34. Döbröce

18.35. Dötk

18.36. Egeraracsa

18.37. Egervár
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18.38. Eszteregnye

18.39. Esztergályhorváti

18.40. Felsőpáhok

18.41. Felsőrajk

18.42. Fityeház

18.43. Fűzvölgy

18.44. Gáborjánháza

18.45. Galambok

18.46. Garabonc

18.47. Gelse

18.48. Gelsesziget

18.49. Gétye

18.50. Gombosszeg

18.51. Gősfa

18.52. Gutorfölde

18.53. Gyenesdiás

18.54. Gyűrűs

18.55. Hagyárosbörönd

18.56. Hernyék

18.57. Hévíz

18.58. Homokkomárom

18.59. Hosszúvölgy

18.60. Hottó

18.61. Iborfia

18.62. Iklódbördőce

18.63. Kacorlak

18.64. Kallósd

18.65. Karmacs

18.66. Kehidakustány

18.67. Kemendollár

18.68. Keménfa

18.69. Kerecseny

18.70. Kerkaszentkirály

18.71. Keszthely

18.72. Kilimán

18.73. Kisbucsa

18.74. Kisgörbő

18.75. Kiskutas

18.76. Kispáli

18.77. Kisrécse

18.78. Kisvásárhely

18.79. Kissziget

18.80. Kustánszeg

18.81. Lakhegy

18.82. Letenye
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18.83. Lickóvadamos

18.84. Ligetfalva

18.85. Lovászi

18.86. Magyarszentmiklós

18.87. Magyarszerdahely

18.88. Miháld

18.89. Mihályfa

18.90. Mikekarácsonyfa

18.91. Milejszeg

18.92. Misefa

18.93. Molnári

18.94. Murakeresztúr

18.95. Nagybakónak

18.96. Nagygörbő

18.97. Nagykanizsa

18.98. Nagykapornak

18.99. Nagykutas

18.100. Nagylengyel

18.101. Nagypáli

18.102. Nagyrada

18.103. Nagyrécse

18.104. Nemesapáti

18.105. Nemesbük

18.106. Nemeshetés

18.107. Nemesrádó

18.108. Nemessándorháza

18.109. Nemesszentandrás

18.110. Óhíd

18.111. Oltárc

18.112. Orbányosfa

18.113. Ormándlak

18.114. Orosztony

18.115. Ozmánbük

18.116. Pacsa

18.117. Padár

18.118. Páka

18.119. Pakod

18.120. Pálfiszeg

18.121. Pat

18.122. Pethőhenye

18.123. Petrikeresztúr

18.124. Petrivente

18.125. Pókaszepetk

18.126. Pölöske

18.127. Pölöskefő
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18.128. Pötréte

18.129. Pusztamagyaród

18.130. Rezi

18.131. Rigyác

18.132. Sand

18.133. Sárhida

18.134. Sármellék

18.135. Semjénháza

18.136. Sénye

18.137. Sormás

18.138. Söjtör

18.139. Surd

18.140. Sümegcsehi

18.141. Szalapa

18.142. Szécsisziget

18.143. Szentgyörgyvár

18.144. Szentkozmadombja

18.145. Szentpéterúr

18.146. Szepetnek

18.147. Tekenye

18.148. Teskánd

18.149. Tilaj

18.150. Tormafölde

18.151. Tornyiszentmiklós

18.152. Tótszentmárton

18.153. Tótszerdahely

18.154. Türje

18.155. Újudvar

18.156. Valkonya

18.157. Vállus

18.158. Várfölde

18.159. Várvölgy

18.160. Vasboldogasszony

18.161. Vindornyafok

18.162. Vindornyalak

18.163. Vindornyaszőlős

18.164. Vonyarcvashegy

18.165. Vöckönd

18.166. Zalaapáti

18.167. Zalabér

18.168. Zalaboldogfa

18.169. Zalacsány

18.170. Zalaegerszeg

18.171. Zalaigrice

18.172. Zalaistvánd
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18.173. Zalakaros

18.174. Zalakomár

18.175. Zalaköveskút

18.176. Zalamerenye

18.177. Zalasárszeg

18.178. Zalaszabar

18.179. Zalaszántó

18.180. Zalaszentbalázs

18.181. Zalaszentgrót

18.182. Zalaszentgyörgy

18.183. Zalaszentiván

18.184. Zalaszentjakab

18.185. Zalaszentlászló

18.186. Zalaszentlőrinc

18.187. Zalaszentmárton

18.188. Zalaszentmihály

18.189. Zalaújlak

18.190. Zalavár

18.200. Zalavég

18.201. Zebecke

A honvédelmi miniszter 10/2019. (X. 4.) HM rendelete
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló  
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 18.  pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 
48/B. § (1a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összege megegyezik]
„d) a Korm. R.
da) 2/A.  § (4)  bekezdése szerinti állomány és a  Korm. R. 2.  § (1b)  bekezdése szerinti védőnők esetében  
a  Korm. R. 7.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bértábla szerinti összeg 2019. július 1-jei változásából 
eredő növekmény,
db) 2/A.  § (5)  bekezdése szerinti állomány esetében a  Korm. R. 8.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy 
bérnövekmény-tábla szerinti összeg 2019. július 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összegével.)

2. §  Az R. 48/D. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összegét]
„d) a Korm. R.
da) 2/A.  § (4)  bekezdése szerinti egészségügyi munkakör-csoportba sorolt beosztást betöltő, az  (1)  bekezdés 
hatálya alá tartozó állomány és a  Korm. R. 2.  § (1b)  bekezdés hatálya alá nem tartozó védőnők esetében  
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a  Korm. R. 7.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bértábla szerinti összeg 2019. július 1-jei változásából 
eredő növekmény,
db) 2/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi munkakör-csoportba sorolt beosztást betöltő, az (1) bekezdés hatálya 
alá tartozó állomány esetében a  Korm. R. 8.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bérnövekmény-tábla 
szerinti összeg 2019. július 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összege határozza meg.)

3. §  Az R. a következő 103. §-sal egészül ki:
„103.  § (1) E  rendeletnek a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.)  
HM rendelet módosításáról szóló 10/2019. (X. 4.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 
rendelkezéseit 2019. július 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A  2019. július 1. és a  Módr6. hatálybalépése közötti időszakra megállapított illetménynövekményt legkésőbb 
a Módr6. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.”

4. §  Az R.
a) 48/B. § (1a) bekezdés b) pontjában a „növekmény és” szövegrész helyébe a „növekmény,” szöveg,
b) 48/B. § (1a) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „növekmény” szövegrész helyébe a „növekmény és” szöveg,
c) 48/D. § (3) bekezdés b) pontjában a „bérkiegészítés és” szövegrész helyébe a „bérkiegészítés,” szöveg,
d) 48/D. § (3) bekezdés c) pontjában a „növekmény” szövegrész helyébe a „növekmény és” szöveg
lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A pénzügyminiszter 13/2019. (X. 4.) PM rendelete
a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjról

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 64. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  pénzügyminiszter (a  továbbiakban: miniszter) Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjat (a  továbbiakban: 
díj) adományozhat a  pénzügyi tudatosság fejlesztése során kimagasló tevékenységet végző, vagy kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó, vagy kivételes, egyedi eredményeket elérő
a) tanuló vagy hallgató,
b) általános vagy középfokú iskolai pedagógus, valamint
c) általános vagy középfokú iskola (a továbbiakban: oktatási intézmény)
részére.

2. §  A díj évente egy alkalommal kerül odaítélésre.

3. §  A díjban részesülő személy, illetve oktatási intézmény oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjhoz tartozó pénzjutalom 
összege tanuló vagy hallgató esetén 150  000 Ft, pedagógus esetén 500  000 Ft, oktatási intézmény esetén 
2 000 000 Ft.

4. §  A  díj adományozására az  oktatási intézmények fenntartói, az oktatási intézmények vezetői vagy az  oktatási 
intézmények iskolai szintű szülői munkaközössége tehet javaslatot.
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5. § (1) A díj adományozására irányuló javaslat tartalmi, valamint formai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A  díj adományozására vonatkozó javaslatokat a  miniszter által felkért legalább 5 fős bizottság értékeli, amelyről 

előterjesztést készít a miniszter számára.
 (3) Az előterjesztés alapján a miniszter dönt a díj adományozásáról.

6. §  A  díjra jelölt az  adományozásról szóló kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, 
2. melléklet szerinti nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

7. §  A  díjakat ünnepélyes keretek között a  miniszter vagy az  általa megbízott államtitkár, közigazgatási államtitkár 
adja át.

8. §  A  díjat ugyanaz a  személy vagy oktatási intézmény 3 éven belül csak egyszer kaphatja meg, újabb díj 
adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a  javasolt személy vagy szervezet 
a korábban adományozott díjat követően ért el.

9. § (1) Nem adományozható díj annak,
a) aki jogerős büntetőítélet vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
b) aki ellen büntetőeljárás, fegyelmi eljárás vagy etikai eljárás van folyamatban,
c) aki etikai büntetésben részesült, az etikai büntetést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 

egy évig.
 (2) Aki az  (1)  bekezdésben foglaltak ellenére díjban részesült, attól a  miniszter a  díjat a  tudomásszerzést követően 

azonnal visszavonja.
 (3) A  díj adományozásáról, visszavonásáról szóló miniszteri közleményt a  Hivatalos Értesítőben történő közzétételt 

követően, az ott megjelent adattartalommal egyezően a Pénzügyminisztérium honlapján közzé kell tenni.
 (4) A  díj adományozásáról, visszavonásáról a  Pénzügyminisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a  díjban 

részesített nevét, tanuló vagy hallgató esetén az  oktatási intézményt, pedagógus esetén munkahelyét, az  átadás 
időpontját, valamint az esetleges visszavonás indokát és időpontját.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 13/2019. (X. 4.) PM rendelethez

Javaslat
(természetes személy esetén)

a Pénzügyminiszternek
a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj adományozására:

A díj adományozására javasolt neve:  .............................................................................................................................................................
Születési helye:  .......................................................................................................................................................................................................
Születési ideje (év, hó, nap):  ..............................................................................................................................................................................
Anyja neve:  ..............................................................................................................................................................................................................
Iskolai végzettsége (pedagógus esetén):  .....................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye (pedagógus esetén):  ...............................................................................................................................................
Oktatási intézmény (tanuló/hallgató esetén):  ............................................................................................................................................
Lakóhelye:  ................................................................................................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma és e-mail-címe:  ........................................................................................................................................................
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A jelölt korábban kapott kitüntetése, elismerése:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
A javaslat indokolása (maximum 1000 karakter):
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

Dátum:

 Javaslattevő aláírása:  ............................................................................................................................................................
 Javaslattevő neve:  .................................................................................................................................................................
 Javaslattevő beosztása/munkaköre:  ..............................................................................................................................
 Javaslattevő munkahelye:  ..................................................................................................................................................
 Iskolai szintű szülői munkaközösség javaslata esetén a vezető aláírása:  ..........................................................
 Iskolai szintű szülői munkaközösség vezetőjének neve:  ........................................................................................

Javaslat
(nem természetes személy esetén)

a Pénzügyminiszternek
a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj adományozására:

A díj adományozására javasolt intézmény neve:  .......................................................................................................................................
Képviselője:  .............................................................................................................................................................................................................
Székhelye/címe:  .....................................................................................................................................................................................................
Értesítési címe:  .......................................................................................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma és e-mail-címe:  ........................................................................................................................................................
A jelölt korábban kapott elismerése:  .............................................................................................................................................................
A javaslat indokolása (maximum 1000 karakter):
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

Dátum:

 Javaslattevő aláírása:  ............................................................................................................................................................
 Javaslattevő neve:  .................................................................................................................................................................
 Javaslattevő beosztása/munkaköre:  ..............................................................................................................................
 Javaslattevő munkahelye:  ..................................................................................................................................................
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2. melléklet a 13/2019. (X. 4.) PM rendelethez

Nyilatkozat 
(természetes személy esetén)

Alulírott
1. hozzájárulok ahhoz, hogy a  Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj adományozását előkészítő eljárásban 

a Pénzügyminisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja 
neve), lakcímadataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes 
adataimat (iskolai végzettség, jelenlegi munkahely, oktatási intézmény, értesítési telefonszám, e-mail-cím) 
nyilvántartsa, és

2. kijelentem, hogy velem szemben a  Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjról szóló 13/2019. (X. 4.)
PM rendelet 9. §-ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Dátum:

  ........................................................................................ 
  a díjra jelölt / törvényes képviselő aláírása

Nyilatkozat 
(nem természetes személy esetén)

Alulírott, mint a  ............................................................................................................................................................................... képviselője,
hozzájárulok ahhoz, hogy a  Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj adományozását előkészítő eljárásban 
a Pénzügyminisztérium az általam képviselt ......................................................................................... (nem természetes személy) 
azonosító adatait (név, székhely vagy bejegyzett cím, elérhetőségek, képviselő neve) nyilvántartsa.

Képviseleti jogköröm alapja:

Dátum:

  ........................................................................................ 
  a díjra jelölt képviselőjének aláírása
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2019/4. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5018/2019/4.
A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt, a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró
Az indítványozó: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
 (1201 Budapest, Kossuth L. tér 1.)
Az ügy tárgya: telekadó mértékének törvényességi vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

– megállapítja, hogy a  Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 2014. január 1. – 2017. április 26. között hatályos a helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII. 7.) önkormányzati 
rendelet 2. § (2) bekezdése törvénysértő volt;

– megállapítja, hogy a  törvénysértő rendelkezés nem alkalmazható a  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság előtt folyamatban lévő 30.K.30.759/2018. számú eljárásban, valamint valamennyi, a  jelen határozat 
hivatalos lapban való közzétételének időpontjában, valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben;

– a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a  2017. április 27-től 
hatályos a  helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 2.  § (2)  bekezdése jogszabály-
ellenességének megállapítására és az alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói indítványt elutasítja;

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy határozatának közzétételére, a  kézbesítést követő nyolc napon belül, az  önkormányzati 

rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] A felperes 1/1 arányban tulajdonosa a  Budapest XX. kerületi …/35 hrsz.-ú, 24 524 m2 területű, „kivett beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlannak. A  Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal a  hatósági 
nyilvántartás adatai alapján a 2017. május 22. napján kelt AD–6912/6/2017. számú határozatában a felperes terhére 
24 524 m2 adóköteles telekterület után az alábbiak szerint állapította meg a telekadó összegét:
–  a 2014–2016. évekre: egységesen 7 381 724 Ft/év,
–  a 2017. évre:
 580 m² adóalap után (övezet: Zkp-Kk-1.) a 2017. 01. 01. – 04. 30. közötti időszakra 50 969 Ft,  

a 2017. 05. 01. – 12. 31. közötti időszakra 0 Ft
 15 578 m² adóalap után (övezet: Ek-1) a 2017. 01. 01. – 04. 30. közötti időszakra 1 562 993 Ft,  

2017. 05. 01. – 12. 31. közötti időszakra 2 077 067 Ft
 8438 m² adóalap után (övezet: Vi–3/SZ3) 2 539 838 Ft,
 tehát összesen 28 376 039 Ft telekadót állapított meg. Megállapította továbbá, hogy a 2018. évtől a telekadó 

éves összege az Ek-1 övezeti besorolású telekrész után 3 115 600 Ft, a Vi-3/SZ3 övezeti besorolású telekrész 
után 2 539 838 Ft, összesen 5 655 438 Ft.

 [2] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a  2017. július 28. napján kelt BP/1008/07846-2/2017. számú 
határozatával az  elsőfokú határozatot helybenhagyta. Rögzítette, hogy az  elsőfokú adóhatóság a  bevallásban 
szereplő adóalap és az  adómérték figyelembevételével jogszerűen határozta meg a  2014. 01. 01. – 2017.  12.  31. 
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közötti időszakban fizetendő telekadó összegét. Az  alperes a  határozat meghozatala során többek között a  helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 17–20.  §-át, 52.  §-át, Budapest Főváros XX.  kerület 
Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a  2013. 01. 01. – 2017. 04. 26. között hatályos, illetve 
a  11/2017.  (IV. 26.) önkormányzati rendelettel módosított, 2017. 04. 27-től hatályos, a  helyi telekadóról szóló 
41/2012. (XII. 7.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) alkalmazta.

 [3] A felperes keresetet nyújtott be az  alperes határozatának bírósági felülvizsgálata iránt a  2013–2017. évekre 
megállapított telekadó vonatkozásában. Kérte elsődlegesen a  határozatnak az  elsőfokú határozatra is kiterjedő 
hatályon kívül helyezését, másodlagosan megváltoztatását oly módon, hogy a felperest nem terheli a határozatban 
megállapított telekadó fizetési kötelezettség. A  telekadó megállapításának jogalapját és az  érintett ingatlan 
beépíthetőségét vitatta. Álláspontja szerint az ingatlan 2016-ig nem volt beépíthető, így az építési tilalom alatt álló 
ingatlannak minősül, ezért területének 50%-a mentes az adó alól. Hivatkozott arra, hogy az adókivetés jogalapjául 
szolgáló Ör. 2013. 01. 01. – 2017. 04. 26. között, illetve 2017. 04. 27-től jelenleg is hatályos 2. § (2) bekezdése a Htv. 
6. § c) pontjába ütközik, ezért megsemmisítése indokolt.

 [4] Előadta, hogy az  alperes által a  2011–2012–2013. évekre megállapított telekadó fizetési kötelezettség tárgyában 
hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt per volt folyamatban. A  26.K.33.009/2016/3. számú ítéletében 
a  bíróság megállapította, hogy a  felperest telekadó fizetési kötelezettség nem terheli. A  bíróság ítélete a  Kúria 
2016.  június 14-én kelt Köf.5016/2016/4. sz. határozatán alapult, amely megállapította, hogy a  2013. január  1-jén 
hatályba lépett Ör. 2.  §-ának (2)  bekezdése törvénysértő, mert differenciálás nélkül egységes adómértéket 
határoz meg, ezért ellentétes a  Htv. 6.  § c)  pontjával. A  Kúria kimondta, hogy a  törvénysértő rendelkezések nem 
alkalmazhatók a  felperessel szemben, tehát a  2012. és 2013. évekre az  érintett ingatlanra a  helyi adó kivetésének 
anyagi jogi alapja megszűnt.

 [5] Mivel az alperes a  jelen perrel érintett 2014–2016. adóévekre és 2017-re az Ör. módosításáig, azaz 2017. 04. 26-ig 
a  korábban törvénysértőnek kimondott Ör. alapján állapította meg a  felperesre az  adófizetési kötelezettséget, 
ezért az a felperes szerint a későbbi időszakra sem alkalmazható. Az Ör. 2017. 04. 27-től hatályos 2. § (2) bekezdése 
is a  Htv. 6.  § c)  pontjába ütközik, mivel az  formálisan ugyan tükrözi a  telkek közti eltéréseket, de ténylegesen 
nem alkalmas a  telkek közti értékkülönbségek megjelenítésére. Hangsúlyozta, hogy a  helyi sajátosságok 
figyelembevételével történő differenciálásnak a telek hasznosíthatóságához, közművesítettségéhez, a rekultivációs 
szükségességéhez, a  területi fekvéshez kell igazodnia. Mindezekre figyelemmel kérte a  Kúria Önkormányzati 
Tanácsa eljárásának kezdeményezését.

 [6] Az alperes ellenkérelmében a  kereset elutasítását kérte, minden vonatkozásban fenntartotta a  határozatában 
foglaltakat. A  korábbi folyamatban volt eljárásban az  ingatlan értékelésével kapcsolatban készített szakértői 
véleményt jelen eljárásban nem tartotta irányadónak, azt vitatta.

 [7] A bíróság a  perben igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt rendelt ki, aki erdészeti igazságügyi szakértő 
bevonásával, helyszíni szemle alapján készített szakvéleményében megállapította az  ingatlan forgalmi értékét, 
az  alábbi megállapításokat tette: a  felperesi ingatlan jelenlegi állapotában erdőtelepítésre, illetve az  övezeti 
előírásnak megfelelő használatra nem alkalmas. Az  ingatlan környezeti kármentése csak olyan jelentős kiadással 
valósítható meg, hogy az ingatlan jelen állapotában forgalomképtelennek tekinthető.

A bíróság indítványa és az önkormányzat védirata

 [8] A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 30.K.30.759/2018/61. számú végzésében indítványozta annak 
megállapítását, hogy az  Ör. 2014. január 1., 2015. január 1., 2016. január 1., 2017. január 1. és április 28. napján 
hatályos 2. § (2) bekezdése jogszabálysértő, ezért jelen perben nem alkalmazható.

 [9] A bíróság álláspontja szerint az Ör. 2. § (2) bekezdésének a 2013. 01. 01. – 2017. 04. 26. között hatályos rendelkezése 
azáltal, hogy differenciálás nélkül egységes adómértéket határoz meg, ellentétes a 2016. 12. 31-ig hatályos Htv. 6. § 
c) pontjával, illetve a jelenleg hatályos Htv. 7. § g) pontjával. Ezt támasztja alá a Kúria Köf.5016/2016/4. sz. határozata 
is, amely a 2012. és 2013. évekre a felperessel szemben nem találta alkalmazhatónak az Ör. fenti rendelkezését.

 [10] A 2017. 04. 27-től hatályos Ör. 2. § (2) bekezdése pedig azért sérti a Htv. 7. § g) pontját, mert figyelmen kívül hagyja 
a  helyi sajátosságokra és az  adóalanyok teherbíró képességére vonatkozó differenciálási kötelezettséget. Nincs 
tekintettel ugyanis arra, hogy az ingatlan pozitív vagyoni értékkel nem bír, a telek beépítésre, illetve erdőtelepítésre 
jelen állapotában nem alkalmas, és az alkalmassá tétele csak jelentős költséggel megvalósítható, valamint arra sem, 
hogy hasznosítása erősen korlátozott.
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 [11] A bíróság a  fentiekre figyelemmel a  Kúriának az  önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes 
eljárását kezdeményezte; egyben a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/C.  § (3)  bekezdése 
alapján a per tárgyalását a nemperes eljárás befejezéséig felfüggesztette.

 [12] A Kúria a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése alapján 
alkalmazandó 42. § (1) bekezdése szerint az érintett Önkormányzatot felhívta az indítványra vonatkozó nyilatkozata 
megtételére.

 [13] Az Önkormányzat védiratában az  Ör. 2014. január 1., 2015. január 1., és 2016. január 1. napján hatályos 
rendelkezéseivel kapcsolatban észrevételt tenni nem kívánt, tekintettel a  Kúria Önkormányzati Tanácsának 
Köf.5016/2016/4. számú határozatára és az abban foglalt megállapításokra.

 [14] Felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy az Ör. 2017. április 27-től hatályos 2. § (2) bekezdése megfelelő differenciálást 
tartalmaz. A perbeli szakértő szakvéleményében minden adóévre megállapította az ingatlan rekultivációs költségét, 
és ezt a  költséget levonta az  ingatlan forgalmi értékéből, így minden érintett adóévre vonatkozóan negatív 
összegben határozta meg az  ingatlan forgalmi értékét, az  ingatlant szakvéleményében forgalomképtelennek 
tekinti. Az Önkormányzat szerint a helyi sajátosságok figyelembevételének kötelezettsége nem terjed ki arra, hogy 
a  jogalkotó figyelembe vegye egy konkrét ingatlan rekultivációs költségeit. Hivatkozott az  Önkormányzat a  Kúria 
Önkormányzati Tanácsának Köf.5.008/2017/4. számú határozatára. Álláspontja szerint, a  fentiek alapján a  Htv. 7.  § 
g) pontjának kiterjesztő értelmezését jelentené, ha a helyi sajátosságok körében az ingatlan rekultivációs költségeit 
figyelembe kéne vennie. A rendelet szükségszerűen normatív szinten áll, kifejezett egyéniesítésre nincs lehetőség. 
Amikor továbbá a  felperes az  ingatlan tulajdonjogát adásvétel jogcímén megszerezte, az egész területe turisztikai 
erdő jellegű övezetbe volt sorolva. Felperesnek tisztában kellett lennie az  ingatlan jellemzőivel és beépítési, 
hasznosítási lehetőségével, az  ehhez kapcsolódó gazdasági kockázatot maga köteles viselni, és nem terhelheti át 
a telekadót kiszabó hatóságra. Összességében tehát a Htv. 7. § g) pontja nem sérül az Ör. által. Ebben a tekintetben 
az Önkormányzat az indítvány elutasítását kérte.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

I.

 [15] Az indítvány részben megalapozott.
 [16] A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt tartalma szerint, a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján bírálta el.

II.

 [17] Az Ör. 2. § (1) bekezdése értelmében a telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.
 [18] Az Ör. 2013. 01. 01. – 2017. 04. 26. között hatályos 2. § (2) bekezdése szerint a telekadó évi mértéke a kerület egész 

területén egységesen 301 Ft/m2.
 [19] A 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel módosított Ör. 2017. 04. 27-től hatályos 2. § (2) bekezdése szerint:

a) belterületi telek esetén a telekadó évi mértéke a b), c), d) pontok kivételével 301 Ft/m²,
b) a  Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) XX. fejezet szerinti közjóléti elsődleges rendeltetésű 

erdőterületek (Ek-1, Ek-2), védelmi elsődleges rendeltetésű közjóléti erdőterület (Ek-3), valamint a  KÉSZ 
XXIII.  fejezet szerinti kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Ez) után a  telekadó évi mértéke 
200 Ft/m²,

c) a KÉSZ XX. fejezet szerinti védelmi erdőterület (Ev) után a telekadó évi mértéke 150 Ft/m²,
d) a KÉSZ XIX. fejezet zöldterületek, fásított közterek besorolású területe után a telekadó évi mértéke 0 Ft/m²,
e) külterületi telek esetén a telek adó évi mértéke 50 Ft/m².

 [20] Az Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. január 1-jei hatálybalépésről rendelkezik. A 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 
5. § (1) bekezdése szerint a rendelet a kihirdetését követő napon (2017. 04. 27.) lép hatályba, és a hatálybalépését 
követő napon hatályát veszti. A  módosított Ör. rendelkezés [2.  § (2)  bekezdés] tehát 2017. április 27. napjától 
hatályos.

 [21] A Kúria a Köf.5016/2016/4. számú határozatával az Ör. 2. § (2) bekezdésének törvénysértő voltát megállapította, és 
a folyamatban lévő, a 2012. adóévre vonatkozó eljárásban alkalmazási tilalmat mondott ki. A fentiekre figyelemmel 
jelen ügyben a  vizsgálandó önkormányzati rendelet a  2013. 01. 01. – 2017. 04. 26. között hatályos, valamint 
a 2017. 04. 27-től hatályos Ör.
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III.

 [22] A Kúria külön vizsgálta az Ör. 2014. január 1. – 2017. április 26. között hatályos állapotának törvényességét.

1.

 [23] A Kúria a  hasonló ügyekben (így egyebek között a  Köf.5027/2018. számú ügyben) az  indítvány alapján először 
az  adóterhelés abszolút mértékének kérdését, majd a  megállapítás során az  önkormányzati rendeletalkotási 
felhatalmazás gyakorlásának kereteit, illetve annak vizsgálhatóságát érinti.

 [24] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Köf.5001/2013. számú határozatában – az  Alkotmánybíróság határozataira 
utalással – megállapította, hogy „a vagyoni típusú adók célja az  arányos közteherviselés elvének megvalósítása: 
a vagyonadó alapja minden adóalany vonatkozásában ugyanaz, a vagyontömeg, jelen esetben az ingatlantulajdon. 
Az  adókötelezettség törvényi okból, a  tulajdonolt vagyontömegre tekintettel keletkezik.” Ez  azt jelenti, hogy 
a kötelezettség tartalma, mértéke a vagyontömeg értékéhez – amely egyben az adóalany teherviselő képességét is 
jelenti – igazodó kell legyen. „Ez az alapja a vagyonadók esetében az adózókkal szembeni azonos (önkormányzati) 
jogalkotói elbánásnak. E megállapítás normatív alapját elsődlegesen az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdése adja, 
e követelményt az önkormányzati jogalkotó esetében ugyanakkor a Htv. [jelen ügy idején is hatályos] 6. § c) pontja 
közvetíti” (Köf.5024/2016/5.).

 [25] A teherbíró képességhez igazodó közteherviselés Alaptörvény XXX.  cikkében megfogalmazott kötelezettsége 
– az Alkotmánybíróság arányos közteherviseléshez kapcsolódó gyakorlata alapján – többek között magában foglalja 
az adómérték arányosságát. Jóllehet a (helyi) jogalkotónak nagy a szabadsága abban, hogy milyen módon kötelezi 
az  adóalanyokat a  közterhekhez való hozzájárulásra, vagyoni típusú adók esetében azonban az  adó mértéke 
nem vezethet az  adó tárgyának elvonásához, illetve azzal kapcsolatos aránytalansághoz. A  teherbíró képességet 
meghaladó, a  vagyont elvonó, konfiskáló jellegű az  az adó, amely mértékénél fogva és az  adó tárgyát képező 
vagyontömeghez képest súlyosan aránytalan. Az  ilyen adó elveszti az  adóhoz mint jogintézményhez kapcsolódó 
jellegzetességeit, és lényegében szankciónak tekinthető, amely az adó intézményével összeegyeztethetetlen.

 [26] A Kúria Önkormányzati Tanácsának gyakorlata szerint az  az adómérték, amely évente a  vagyon értékének 
közel 60–70%-át teszi ki, súlyosan aránytalannak minősül, mivel belátható időn belül felemészti az  adótárgyat. 
A  Köf.5081/2012/4. számú ügyben pedig az  adótárgy értékének 70%-át kitevő adóteher minősült túlzónak azzal, 
hogy az  eloldódott a  vagyontömeg értékétől. A  Kúria Köf.5024/2016/5. számú határozatában a  telek értékének 
64%-át kitevő éves adómértéket minősítette konfiskálónak arra tekintettel, hogy a  következő adóévekben 
az adóteher összege meghaladta a telek értékét.

 [27] Jelen ügyben az adómérték által kiváltott terhelés nem állapítható meg, mert egyáltalán az ingatlan forgalmi értéke 
vitatott.

2.

 [28] A Kúria vizsgálata szokásosan kiterjed továbbá az ingatlanok közötti differenciálás szükségességének kérdésére is.
 [29] A Htv. 2016. december 31. napjáig hatályos 6.  § c)  pontja szerint az  önkormányzat adómegállapítási joga arra 

terjedt ki, hogy az  adó mértékét a  helyi sajátosságokhoz, az  önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és 
az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – a törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § 
a)  pontjában, a  22.  § a)  pontjában, a  26.  §-ában, a  33.  § a)  pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre 
a  KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a  2003. évre 
és az  adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztó árszínvonal-változásai szorzatával növelt összegére 
(a  felső  határ és a  felső határ növelt összege együtt adómaximum) figyelemmel – megállapítsa. Megállapítható 
tehát, hogy az  ingatlanok sajátosságai szerinti, így például a  belterület és a  külterület közötti differenciált 
adómegállapítás nem volt abszolút követelmény a Htv. 2016. december 31. napjáig hatályos 6. § c) pontja alapján. 
A  helyi sajátosságokat azonban figyelembe kellett venni akkor, ha az  azokból eredő eltérések lényeges hatással 
lehettek az adózói teherviselés arányosságára. Ilyenkor ugyanis az adóterhelés tekintetében indokolt különbséget 
tenni.

 [30] A jelen üggyel összefüggésben már említett előzményi döntés, a Köf.5016/2016/4. számú határozat [17] bekezdése 
szerint az  Ör. 2.  § (2)  bekezdése törvénysértő volt, mert „a szabályozás az  önkormányzat illetékességi területén 
elterülő valamennyi telket egységes adómérték-rezsim alá helyezte a 2012. és 2013. adóévben az évi 301 forint/m2 
előírásával. Az  Önkormányzat ezzel mellőzte bármilyen jellegű sajátosság figyelembe vételét az  adókötelezettség 
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megállapításakor. A szabályozás ezen módja nem áll összhangban a Htv. 6. § c) pontjával, azzal a törvényi előírással, 
amely szerint az önkormányzatnak az adómérték megállapításakor figyelemmel kell lennie az illetékességi területe 
sajátosságaira, ami a  telekadó szabályozásakor értelemszerűen a  telkek értékére is kihatással lévő sajátosságokat 
jelenti.”

 [31] A 2014–2016. adóévekre ugyanaz a szabály (differenciálatlanul évi 301 forint/m2) volt érvényben. A Kúria a már nem 
hatályos rendelkezések esetében megsemmisítési jogával nem élhet, ezért a Köf.5016/2016/4. számú határozatában 
a törvénysértés tényét állapította meg. Általános alkalmazási tilalmat ugyanakkor itt nem mondott ki. A Kúria jelen 
döntésével viszont ugyanazon a  jogalapon, immár a Kp. alapján a törvénysértő rendelkezésekre fő szabály szerint 
alkalmazandó Kp. 147. § (1) bekezdése szerint kimondta az általános alkalmazás tilalmát.

 [32] A 2014–2016. adóévekre tehát, az  Ör.-ben a  differenciálás hiánya miatt, a  Htv. 6.  § c)  pontjába ütközően 
a törvényellenesség már önmagában is megállapítható volt, tekintet nélkül az adóteher túlzó voltának vizsgálatára.

IV.

 [33] A Kúria ugyancsak külön vizsgálta meg az  Ör. 2017. április 27-től hatályos állapotának törvényességét. 
Az  indítványozó bíróság helyesen rögzítette, hogy a  2014–2016. évekre megállapított telekadó jogalapjának 
vizsgálata során a 2016. 12. 31-ig hatályos Htv. 6. § c) pontja, míg a 2017. évre megállapított telekadó jogalapjának 
vizsgálata során már a 2017. 01. 01-től hatályos Htv. 7. § g) pontja az irányadó.

 [34] A 2017. január 1-jétől hatályos Htv. 7.  § g)  pontja szerint az  önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, 
hogy az  adóalap fajtáját, az  adó mértékét, a  rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, 
hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a  helyi sajátosságoknak, az  önkormányzat gazdálkodási 
követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének.

1.

 [35] Ebben az  esetben már kifejezetten vizsgálandó az  adóterhelés abszolút mértéke, amire nézve az  indítvány 
a  következőt tartalmazza. „A bíróság a  perben igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt rendelt ki, aki erdészeti 
igazságügyi szakértő bevonásával, helyszíni szemle alapján készített szakvéleményében megállapította az ingatlan 
forgalmi értékét, az alábbi megállapításokat tette: A felperesi ingatlan jelenlegi állapotában erdőtelepítésre, illetve 
az  övezeti előírásnak megfelelő használatra nem alkalmas. Az  ingatlan környezeti kármentése csak olyan jelentős 
kiadással valósítható meg, hogy az ingatlan jelen állapotában forgalomképtelennek tekinthető.”

 [36] Az indítvány nem részletezi tovább az  ingatlanérték kérdését, amit eszerint 0 Ft-ként kellene számításba venni. 
A védirat az, amelyik bemutatja a szakértői vélemény telekérték-megállapításának elemeit, valamint a szükségesnek 
tartott kármentesítés nagyságrendjét. Hivatkozással a  Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.008/2017/4. számú 
határozatára, a körülmény, miszerint az ingatlan környezetszennyezés miatt mentesítésre szorul, nem adhat alapot 
arra, hogy a  telekadó mérték meghatározásakor az  érintett önkormányzatnak kivételt kellett volna képeznie 
az  adott ingatlan rendeltetése szerint. Más, egyedi eljárásban (ingatlanügy, kárfelelősség stb.) ez  az állapot 
természetesen figyelembe vételre kerülhet.

 [37] Jelen ügyet illetően azonban lényeges az  indítvány szerepe. A  Kp. 140.  § (1)  bekezdése szerint az  indítványra 
a keresetlevél szabályait kell alkalmazni. A Kp. 37. § (1) bekezdés f ) pontja alapján ezért az indítványnak tartalmaznia 
kell a  közigazgatási tevékenységgel (az önkormányzati szabályozással) okozott jogsérelmet, az  annak alapjául 
szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával. Mindezzel kerülhet megalapozásra a jogalkotási mulasztással 
vagy törvénysértéssel való összefüggés fennállása. A  kifejezetten erre irányuló kifejtés hiányában az  indítvány 
állítása nem lehet kellően megalapozott.

2.

 [38] Az indítvány szerint a  2017. 04. 27-től hatályos Ör. 2.  § (2)  bekezdése továbbá figyelmen kívül hagyja a  helyi 
sajátosságokra és az adóalanyok teherbíró képességére vonatkozó differenciálási kötelezettséget.

 [39] A védirat azonban részletezi a  módosítás nyomán a  rendeletbe került különböző differenciáló szabályokat 
a  módosított Ör. 2.  § (2)  bekezdés b)–e)  pontjaival egyezően. Valójában tehát a  jogi helyzet változott a  korábban 
hatályos Ör.-hez képest. A  Kúria rámutat, hogy az  indítványozó bíróság csak általánosságban utal a  differenciálás 
hiányára. Nem szembesíti az általa elvárt szempontot a módosítás folytán immár létezett csoportosító szabályokkal. 
Nem kérdőjelezi meg továbbá a szabályozás normatív voltát.
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 [40] A Htv. alkalmazandó 7.  § g)  pontja szerint további, a  korábbi adóévektől megkülönböztető sajátosság az  is, hogy 
a helyi adó tényállási elemeinek csak összességükben kell megfelelniük a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat 
gazdálkodási követelményeinek, továbbá az  adóalanyok széles körét érintően kell csak igazodniuk az  adóalanyok 
teherviselő képességéhez. A vitatott helyi sajátosság megnevezésén túl tehát az is igazolásra szorulna, hogy vajon 
az adóalanyok széles köre érintett-e hátrányosan az adott szempontot figyelmen kívül hagyó szabályozás miatt.

 [41] Az adóalanyok teherviselő képessége meghaladásának igazolása, törvényi követelményekkel ütköző módon, 
szükséges tartalmi feltétel az  indítványban az  általános szabályozás tartalmának esetleges megkérdőjelezéséhez. 
A  normakontroll eljárásban a  Kúriának ugyanis jellemzően nincs lehetősége közvetlenül bizonyítás lefolytatása 
útján az ilyen hiány pótlására. Jelen ügyben ezért a helyi sajátosságok általános meghatározása, mely jogellenesen 
hiányozna az Ör.-ből, nem került előtárásra az indítványozó részéről.

 [42] A 2017. adóévre vonatkozóan mind a  támadott Ör. tartalma, mind a  Htv. által adott szabályozási környezet 
releváns módon változott. A korábbi évekre vonatkozó jogi megállapítások tehát aggálymentesen ekkor már nem 
ismételhetők meg. Az új körülmények által kiváltott jogsérelem azonossága a Kúria szerint nem került meggyőzően 
bizonyításra az  indítványban. Sem az  ingatlanértékelés módja, sem a  szabályozásban szereplő differenciálás 
esetleges hibájának mibenléte, sem az adóalanyok meghatározott körének érintettsége nem került kifejtésre. Emiatt 
a  2014–2016. adóévek vonatkozásában kimondott törvénysértéssel ellentétben a  2017. április 27-étől hatályos 
Ör. 2. § (2) bekezdése tekintetében a Kúria törvényellenesség kimondása iránti indítványt e részében elutasította.

3.

 [43] Mivel az indítvánnyal érintett Ör. 2014. január 1. – 2017. április 26. között hatályos 2. § (2) bekezdése a differenciálás 
hiánya miatt a  Htv. 6.  § c)  pontjába, 2017. január 1. – 2017. április 26. között ugyanezért megállapíthatóan a  Htv. 
7. § g) pontjába is ütközött, a Kúria egyfelől a Kp. 146. § (1) bekezdése alapján kimondta a rendelkezés törvénysértő 
voltát, továbbá elrendelte a Kp. 147. § (1) bekezdése szerint az adott ügyben való és az általános alkalmazás tilalmát.

 [44] Az indítvánnyal érintett Ör. rendelkezés további hatályos állapota körében ugyanakkor, az  indítvány hivatkozott 
tartalma alapján a  benne foglalt érvek mibenléte és részletezettségi szintje alapján – megítélhető módon – 
törvényellenesség a továbbiakban már nem volt megállapítható.

 [45] Összességében a Kúria Önkormányzati Tanácsa ezért az indítványnak részben megfelelően az Ör. 2. § (2) bekezdését 
a  2014. január 1. – 2017. április 26. között hatályos állapotában törvénysértőnek mondta ki, és ezért általános 
alkalmazási tilalmat állapított meg a  Kp. 147.  § (1)  bekezdése alapján; míg másfelől a  2017. április 27-től hatályos 
Ör. 2. § (2) bekezdésére vonatkozóan az  indítványt – ebben a részében – elutasította a Kp. 142. § (2) bekezdésére 
hivatkozással.

A döntés elvi tartalma

 [46] Az önkormányzati rendelet normakontrolljára irányuló indítványnak tartalmaznia kell a bírói álláspont indokait, és 
teljeskörűen a törvényellenesség megállapítása iránti igényt alátámasztó bizonyítékokat is ebben kell szerepeltetni.

Záró rész

 [47] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
 [48] A Kp. 141.  § (4)  bekezdése alapján az  önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban 

a feleket teljes költségmentesség illeti meg, és saját költségeiket maguk viselik.
 [49] A Magyar Közlönyben történő közzététel a  Kp. 146.  § (2)  bekezdésén, a  helyben történő közzététel a  Kp. 142.  § 

(3) bekezdésén alapul.
 [50] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2019. szeptember 10.

Dr. Balogh Zsolt s. k., a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás s. k., előadó bíró, Dr. Dobó Viola s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 417/2019. (X. 4.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

az Osztrák–Magyar Monarchia hadtörténeti múltjának feltárására irányuló kutatásai, valamint nemzetközi 
tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Mag. Christian Ortner tábornok, udvari tanácsos, a bécsi Heeresgeschichtliches Museum igazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje 
katonai tagozata;

az Osztrák–Magyar Monarchia hadtörténeti múltjával, illetve a  XX. század hadtörténetével kapcsolatos kutatásai 
elismeréseként
Peter Steiner vezérkari ezredes, címzetes professzor, magister, a bécsi Heeresgeschichtliches Museum szakreferense 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. szeptember 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. szeptember 19.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04321-2/2019.
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A Kormány 1562/2019. (X. 4.) Korm. határozata
az Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének 
előmozdításáról

A Kormány
 1. egyetért a  II. világháború során és azt követően a  Szovjetunióba hurcolt magyar állampolgárok iratanyagának 

feldolgozását szolgáló „Szovjetunióba hurcolt magyarok adatbázisa 1944–1960 projekt” (a  továbbiakban: Projekt) 
megvalósításával;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Magyar Nemzeti Levéltár útján – gondoskodjon a  Projekt 
megvalósítása érdekében
a) a  Szovjetunióba került foglyokról vezetett kartonokból a  magyar állampolgárokra vonatkozó iratanyag 

feltárásáról, adatbázisban történő rögzítéséről és digitális másolatuk elkészítéséről, illetve elkészíttetéséről,
b) a felvett adatok és digitális másolatok magyarországi ellenőrzéséről és feldolgozásáról,
c) az adatbázis és a digitális másolatok kutathatóságának és közzétételének biztosításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont tekintetében 2020. december 31. 

a b) és c) alpontok tekintetében 2023. december 31.
 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  2.  pont a) és b)  alpontjában foglalt feladatok 

megvalósításához a 2019. évben szükséges 200 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet terhére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. pont a) és 
b) alpontjában foglalt feladatok megvalósításához a 2020. évben szükséges 50 000 000 forint rendelkezésre állásáról 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1563/2019. (X. 4.) Korm. határozata
a 2020. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Junior Grand Prix megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében 
szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Nemzetközi Korcsolyázó 

Szövetségnél megpályázza a  2020. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Junior Grand Prix (a  továbbiakban: Világkupa) 
megrendezését;

 2. támogatja, hogy a Világkupa rendezési jogának elnyerése esetén a Szövetség megrendezze a Világkupát;
 3. garanciát vállal a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés d) pontja alapján a Világkupa megrendezésére;
 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Világkupa rendezési jogának elnyerése esetén készítsen 

előterjesztést a  Világkupa megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről és a  részletes 
költségvetés megállapításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Világkupa rendezési jogának elnyerését követő 60 napon belül
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 5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján a Világkupa lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a Világkupa rendezési jogának elnyerése esetén, a Világkupa szervezésével és lebonyolításával 

egyidejűleg, folyamatosan
 6. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a  Világkupa rendezési jogának elnyerése esetén vizsgálja meg 

a  Világkupa kiemelt fontosságú rendezvényszervezési és kormányzati kommunikációs feladatainak a  Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal bevonásával történő megvalósíthatóságát.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a Világkupa rendezési jogának elnyerése esetén, a Világkupa szervezésével és lebonyolításával 

egyidejűleg, folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1564/2019. (X. 4.) Korm. határozata
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. ütemének megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról

A KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló beruházás megvalósítása érdekében a Kormány
 1. egyetért a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. ütemének (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításához szükséges 

mindösszesen 4 505 212 085 forint költségvetési forrás biztosításával, az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2019. évben – a tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 426 487 500 forint,
b) a 2020. évben 4 078 724 585 forint;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2019. évben szükséges – a  tranzakciós illetékkel és kincstári 
díjakkal együtt – 426 487 500 forint rendelkezésre állásáról 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, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. október 31.

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2020. évben szükséges 4 078 724 585 forint rendelkezésre 
állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  24. Sportlétesítmények 
fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban megjelölt forrással kapcsolatosan 
a  Király Szabadidősport Egyesülettel (nyilvántartási szám: 18-02-0199993, adószám: 18896596-1-18) támogatási 
jogviszony létesítéséről, a  fel nem használt támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettség és a  Beruházás 
határidőben történő befejezéséhez kapcsolódó garanciális elemek kikötésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a források rendelkezésre állását követő 15 napon belül

 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  2020. évre vonatkozóan a  Beruházással összefüggésben a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím,  
40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport terhére vállalható éven túli kötelezettségvállalás 
felső korlátját 4 078 724 585 forintban állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1565/2019. (X. 4.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak 
ellátása jogcímmel történő kiegészítéséről

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet 
XI.  Miniszterelnökség fejezet, 30.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.  Célelőirányzatok alcím, 28.  Üldözött 
keresztények segítésének feladatai jogcímcsoportnak az  5.  Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai 
feladatainak ellátása jogcímmel történő kiegészítését.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1566/2019. (X. 4.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 
fejlesztéséhez szükséges többlettámogatás biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1496/2015. (VII. 21.) Korm.  határozat [a  továbbiakban: 1496/2015. (VII. 21.) 
Korm. határozat] 3. pont a) alpontjának megvalósítása céljából
 1. egyetért a  nagykanizsai sport- és rendezvénycsarnok megvalósítása (a  továbbiakban: Beruházás) érdekében 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata mint kedvezményezett részére (a  továbbiakban: Önkormányzat) 
–  a  Modern Városok Program keretében a  nagykanizsai sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás 
biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 2080/2017. (XII. 28.) Korm.  határozat alapján megállapított 
költségvetési támogatáson felül – a 2021. évben 5 994 222 000 forint költségvetési többlettámogatás biztosításával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a Beruházás megvalósításához a 2021. költségvetési évben szükséges legfeljebb 5 994 222 000 forint biztosításáról 
a 2021. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben az 1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pont 
c) alpontjának megvalósítása érdekében tervezett forrás terhére;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy

a) a Beruházás megvalósításának érdekében kiadott támogatói okiratot az 1. pont szerinti többlet költségvetési 
támogatás biztosítása, valamint a  támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítása érdekében 
módosítsa,

b) a támogatói okirat módosítását követően a  2021.  évi többletforrást az  Önkormányzat részére támogatási 
előlegként folyósítsa.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében a 2021. évi forrás rendelkezésre állását követően 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1567/2019. (X. 4.) Korm. határozata
a Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr belterületi szakasz szabályozása érdekében szükséges előkészítési, tervezési 
feladatok forrásának biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a  Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr belterületi szakasz szabályozása érdekében szükséges beruházás 

(a  továbbiakban: Beruházás) előkészítésével, és jóváhagyja a Beruházás koncepcióját és helyszínét, az 1. melléklet 
szerint;

 2.  a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a belügyminisztert jelöli ki;
 3.  a  Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap terhére megvalósíthatósági tanulmány készítésére, hatástanulmány, 

szakvélemények, szakértői tanulmányok készítésére, helyszínvizsgálat lefolytatására, engedélyezési dokumentáció 
készítésére, illetve kivitelezési dokumentáció elkészítésére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére összesen 
37 500 000 forintot biztosít, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. december 31-ig kell megvalósítani;

 4.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében 37 500 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel 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 XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi 
Igazgatóságok cím javára, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: 2020. január 31.
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 7. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

 5.  egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti előkészítési fázisokat – amelynek keretében megvizsgálásra kerül a rekreációs 
célú, hajózást kiszolgáló kikötő létesítésének és a  gyalogos-kerékpáros híd megvalósításának a  lehetősége – 
a Beruházást az Országos Vízügyi Főigazgatóság valósítsa meg;

 6.  egyetért azzal, hogy a  Beruházás során létrejött építmények jövőbeni vagyonkezelője és üzemeltetője 
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság legyen;

 7.  felhívja a belügyminisztert, hogy
a)  készítsen jelentést a  3.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 

a felhasznált forrás összegéről;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2021. január 30.

b)  az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításának kérdésében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, 
forrásigény, ütemezés, a  felelősök, valamint a  hazai és európai uniós források bevonása lehetőségének 
bemutatásával.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2021. január 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1567/2019. (X. 4.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Beruházás megnevezése
A finanszírozni kívánt 

előkészítési fázisok

Bruttó 

előkészítési 

költség

(forint)

Az előkészítési fázisok 

megvalósítási határideje

Beruházás tervezett 

helyszíne

Beruházás során létrejött 

építmény jövőbeni 

vagyonkezelője, 

üzemeltetője 

2.

Hortobágy-Berettyó 
6,200–8,100 
folyamkilométer 
közötti, Mezőtúr 
belterületi szakasz 
szabályozása 
(Mederszabályozás, 
Csőzsilipek és 
gyaloghíd építése, 
valamint a meglévő 
zsilipek és átemelők 
vízoldali átépítése)

megvalósíthatósági 
tanulmány készítése, 
hatástanulmány, 
szakvélemények, 
szakértői tanulmányok 
készítése, 
helyszínvizsgálat 
lefolytatása, 
engedélyezési 
dokumentáció 
készítése, kivitelezési 
dokumentáció 
elkészítése

37 500 000 2020. december 31.

Mezőtúr 
belterület 5493 és 

6145 helyrajzi 
számú ingatlanok

Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság

3. Összesen 37 500 000
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2. melléklet az 1567/2019. (X. 4.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
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
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K6 Beruházások 37 500 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok

2 Központi tartalékok
375739 4 Beruházás Előkészítési Alap

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -37 500 000
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
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 37 500 000

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
teljesítésarányos

Magyar Államkincstár egyéb: 2020. január 31. 37 500 000 37 500 000

* 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

Vízügyi Igazgatóságok

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1568/2019. (X. 4.) Korm. határozata
a Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztéseinek támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a Tihanyi Bencés Apátság műemléki felújításával és egyes épületeinek fejlesztéseivel, valamint az apátság 

vendégháza bővítésének megvalósításával;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával a 2020. évben gondoskodjon 

az  1.  pontban meghatározott támogatási célok megvalósulása érdekében – a  kifizetésekhez kapcsolódó 
kincstári díjakkal együtt – összesen 457 016 184 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 
7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával a 2021. évben gondoskodjon 
az  1.  pontban meghatározott támogatási célok megvalósulása érdekében – a  kifizetésekhez kapcsolódó kincstári 
díjakkal együtt – összesen 2 312 809 827 forint biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség 
fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási célok megvalósítása 
érdekében
a) a 2.  pont szerinti forrás terhére adjon ki – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá nem tartozó – támogatói okiratot 456 787 790 forint 
támogatási összegben;

b) a 3.  pont szerinti forrás terhére módosítsa az  a)  alpont alapján kiadott támogatói okiratot, további  
2 311 654 000 forint támogatási összeg biztosításának érdekében

a Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség kedvezményezett részére, elszámolási kötelezettség, 
a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a) alpont tekintetében a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
 a b) alpont tekintetében a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1569/2019. (X. 4.) Korm. határozata
az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett 
tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges többlet forrásigény biztosításáról

A Kormány – figyelemmel az  ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges támogatással kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1068/2019. (II. 27.) Korm. határozatra –
 1. egyetért az  ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett 

tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához (a  továbbiakban: beruházás) szükséges többlet központi 
költségvetési forrás biztosításával;

 2. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott beruházás 
megvalósításáról;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a beruházás megvalósítása érdekében gondoskodjon
a) a 2020. évben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára 525 000 000 forint,

b) a 2021. évben a központi költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok 
támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára 1 100 000 000 forint

biztosításáról.
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a) alpont tekintetében a 2020. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében 

a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1570/2019. (X. 4.) Korm. határozata
a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és 
működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési 
rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1525/2013. (VIII. 12.) 
Korm. határozat] 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A Kormány
a) felkéri az  autonóm államigazgatási szervek vezetőit, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
elnökét, a  legfőbb ügyészt, a  Magyar Nemzeti Bank elnökét, a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alap vezérigazgatóját, a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, az  Országos Bírósági Hivatal elnökét, 
valamint az  Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökét, hogy erre irányuló megkeresés esetén biztosítson szakterülete 
vonatkozásában szakértőt a HIKOM ülésére,
b) felhívja a  HIKOM vezetőjét, hogy szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, a  HIKOM tárgyévet 
megelőző évi tevékenyégéről és a  védelmi felkészítés feladatainak tárgyévet megelőző évi végrehajtásáról 
a Kormány részére szóló jelentésben számoljon be.”

 2.  Az 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 3.  Ez a határozat a közzétételét követő harmincadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1570/2019. (X. 4.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A HIKOM a honvédelmi felkészülés időszakában a következő döntés-előkészítő feladatokat látja el:
a) a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő feladatok 
összehangolása, szakmai egyeztetése,
b) a rendkívüli állapotra, a megelőző védelmi helyzetre, a váratlan támadásra (a továbbiakban együtt: honvédelmi 
típusú különleges jogrend) történő felkészülés, valamint a  válságok katonai kezelése során a  polgári-katonai-
rendvédelmi együttműködés összehangolása, a végrehajtás támogatása,
c) a  honvédelmi típusú különleges jogrendben bevezethető rendkívüli intézkedések előkészítése, szakmai 
egyeztetése,
d) javaslattétel a  NATO Válságreagálási Rendszer fejlesztésére, éves felülvizsgálatára, valamint az  egyes 
válságreagálási intézkedések módosítására vonatkozó nemzeti álláspont kidolgozására,
e) a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerrel összefüggő feladatok 
összehangolása, szakmai egyeztetése,
f ) javaslattétel a  NATO válságreagálási intézkedések szövetségi szintű bevezetésének és visszavonásának 
kezdeményezésére, továbbá a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések 
bevezetésére, felfüggesztésére és visszavonására,
g) a  nemzetközi válságkezelési, valamint a  honvédelmi igazgatási gyakorlatok tervezésének, előkészítésének és 
végrehajtásának összehangolása,
h) a honvédelmi érdekből létfontosságú infrastruktúra védelmével összefüggő ágazati feladatok összehangolása,
i) javaslattétel a  nemzetgazdaság védelmi célú felkészítésére, a  gazdaság mozgósítására vonatkozó kormányzati 
döntésekre, a javaslatok szakmai egyeztetése,
j) a Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos tervezés összehangolása, szakmai egyeztetése, valamint az igények 
kielégítésének figyelemmel kísérése,
k) a  központi és területi védelmi igazgatási szervek intézkedési tervrendszere kidolgozásának, felülvizsgálatának 
figyelemmel kísérése,
l) a  NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a  polgári 
veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló kormányhatározat szerinti feladatok kivételével 
a NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatokkal, valamint a NATO Védelmi Tervezési Kérdőívére adandó 
nemzeti válaszok kidolgozásával összefüggő feladatok összehangolása, szakmai egyeztetése,
m) a  NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a  polgári 
veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló kormányhatározat szerinti feladatok kivételével 
a honvédelmi feladatokkal, valamint a szövetséges katonai műveletek tervezésével és végrehajtásával összefüggő 
polgári felkészültség szakmai követelményeinek és feladatainak meghatározásával és végrehajtásával, az  erre 
irányuló felkészüléssel, e  tárgykörben a  NATO részére adandó információkkal, a  nemzeti ellenálló képesség egyes 
összetevőinek kialakításával és fejlesztésével, továbbá a  hibrid hadviselés elleni felkészüléssel összefüggésben 
felmerülő kérdések szakmai egyeztetése,
n) az országos légiriasztási rendszer kialakításával, fejlesztésével, működtetésével kapcsolatos koncepció, valamint 
jelentés véleményezése.”

 2.  Az 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. A  HIKOM honvédelmi típusú különleges jogrend esetén, a  honvédelmi miniszter erre vonatkozó döntése 
esetén honvédelmi veszélyhelyzetben, továbbá nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettség teljesítése 
érdekében, a honvédelmi igazgatási feladatokra vonatkozóan javaslatokat dolgoz ki, biztosítja a javaslatok szakmai 
egyeztetését, a javaslatokat a feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánytag részére felterjeszti a Nemzetbiztonsági 
Kabinet, a Honvédelmi Tanács vagy a Kormány részére történő előterjesztése érdekében.”

 3.  Az 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1. melléklet 2–4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. A HIKOM vezetője a honvédelmi miniszter által kijelölt szakmai felsővezető vagy politikai felsővezető.
3. A HIKOM vezetőjének a helyettese a HIKOM vezetője által kijelölt szakmai vezető.
4. A HIKOM tagjai:
a) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, a miniszterelnök kabinetfőnöke, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, az  agrárminiszter, a  belügyminiszter, az  emberi erőforrások minisztere, az  igazságügyi miniszter, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a pénzügyminiszter 
által kijelölt,
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b) az  Információs Hivatal főigazgatója, az  Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója, a  Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat főigazgatója, a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója, valamint a  Terrorelhárítási Információs és 
Bűnügyi Elemző Központ főigazgatója által kijelölt,
c) az  országos rendőrfőkapitány, a  Terrorelhárítási Központ főigazgatója, az  Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság főigazgatója, valamint a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója által kijelölt, továbbá
d) a HIKOM vezetője által felkért,
a delegáló szervezet hivatalos álláspontjának képviseletére feljogosított és a  delegáló szervezet állományába 
tartozó, legalább főosztályvezetői vagy annak megfelelő kinevezéssel, beosztással rendelkező szakértő.”

 4.  Az 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1. melléklete a következő 4a. ponttal egészül ki:
„4a. A HIKOM tagja helyettesítéséről a 4. pont szerinti delegáló személy köteles gondoskodni.”

 5.  Az 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1. melléklete a következő 7a. és 7b. ponttal egészül ki:
„7a. Ha Magyarország NATO tagságából adódó szövetségesi kötelezettség teljesítése érdekében ez  indokolt, 
a honvédelmi miniszter erre irányuló döntése alapján a HIKOM vezetője a HIKOM ülését 24 órán belüli időpontra is 
összehívhatja.
7b. A  HIKOM tagját delegáló szervezet hivatali szervezetének vezetője köteles gondoskodni a  kijelölt személynek 
a HIKOM vezetője által meghatározott időpontban történő megjelenéséről. Ilyen esetben a HIKOM összehívásáról és 
annak indokairól a honvédelmi miniszter a Kormányt a soron következő ülésén tájékoztatja.”

 6.  Az 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1. melléklete a következő 13. ponttal egészül ki:
„13. A HIKOM vezetője a HIKOM feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben jogosult képviselni a HIKOM-ot más 
szervek előtt.”
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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.


	A Kormány 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelete
	a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

	A Kormány 232/2019. (X. 4.) Korm. rendelete
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	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelete
	a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 17/2019. (X. 4.) NVTNM rendelete
	a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló

	Az agrárminiszter 46/2019. (X. 4.) AM rendelete
	a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról, valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet m

	A honvédelmi miniszter 10/2019. (X. 4.) HM rendelete
	a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

	A pénzügyminiszter 13/2019. (X. 4.) PM rendelete
	a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjról

	A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2019/4. számú határozata
	 

	A köztársasági elnök 417/2019. (X. 4.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A Kormány 1562/2019. (X. 4.) Korm. határozata
	az Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdításáról

	A Kormány 1563/2019. (X. 4.) Korm. határozata
	a 2020. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Junior Grand Prix megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1564/2019. (X. 4.) Korm. határozata
	a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. ütemének megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

	A Kormány 1565/2019. (X. 4.) Korm. határozata
	a központi költségvetés címrendjének a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímmel történő kiegészítéséről

	A Kormány 1566/2019. (X. 4.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztéséhez szükséges többlettámogatás biztosításáról

	A Kormány 1567/2019. (X. 4.) Korm. határozata
	a Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr belterületi szakasz szabályozása érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról

	A Kormány 1568/2019. (X. 4.) Korm. határozata
	a Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztéseinek támogatásáról

	A Kormány 1569/2019. (X. 4.) Korm. határozata
	az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges többlet forrásigény biztosításáról

	A Kormány 1570/2019. (X. 4.) Korm. határozata
	a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról
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