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III. Kormányrendeletek

A Kormány 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelete
a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány vasúti vizsgaközpontként a  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot jelöli ki (a továbbiakban: vasúti vizsgaközpont), amely a tevékenységét országos működési 
területtel végzi.

 (2) A vasúti vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:
a) az alapvizsga és az időszakos vizsga lebonyolítása,
b) az alapképzés és az időszakos oktatás szakmai irányítása,
c) részvétel az a) pont szerinti feladatokkal kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
d) együttműködés a feladatkörével kapcsolatos tevékenységet folytató hazai és határon túli civil szervezetekkel, 

érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.

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

3. § (1) A  vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 338/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján vizsgaközpontként kijelölt 
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: feladatátadó) és 
a  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: 
átvevő) a  vasúti vizsgaközponttal összefüggő feladat átadás-átvétellel összefüggő kérdések rendezése érdekében 
egymással, 2020. január 1-jei fordulónappal 2020. május 31. napjáig megállapodást köt. A  megállapodásban 
rendezni kell különösen a  feladat átadás-átvétellel összefüggésben az  átadás-átvételre kerülő feladatokat, 
a feladatok ellátásához kapcsolódó jogosultságokat, kötelezettségeket, a feladatokhoz szükséges tárgyi és személyi 
feltételek kérdéskörét.

 (2) A  feladatátadó a  vasúti vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához maradéktalanul szükséges eszközök  
– ideértve különösen az informatikai eszközöket – használatát 2020. május 31. napjáig biztosítja az átvevő részére.

4. §  Ez a  rendelet a  közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők 
minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (4) bekezdésének 
való megfelelést szolgálja.

5. §  Hatályát veszti a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 338/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelete
a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről

A Kormány a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1)  bekezdés r)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, a  hajózási üzemeltetési 
vezetők, valamint a  kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetőjének vizsgáztatásával kapcsolatos 
feladatok ellátására a  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(a továbbiakban: hajózási vizsgaközpontot) jelöli ki, amely a tevékenységét országos működési területtel végzi.

2. §  A hajózási vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:
a) végzi az  úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, továbbá a  hajózási 

üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetője vizsgáztatását,
b) részt vesz az a) pont szerinti vizsgáztatással kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
c) együttműködik a  feladatkörével kapcsolatos tevékenységet végző hazai és határon túli civil szervezetekkel, 

érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.

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

4. § (1) Az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, továbbá a hajózási üzemeltetési vezetők, 
valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetőjének vizsgáztatását 2020. január 1. napjától a hajózási 
vizsgaközpont végzi. A vizsgáztatási feladatokat átadó közlekedésért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter), 
valamint a  hajózási vizsgaközpont e  feladatok átadásával összefüggően felmerülő kérdéseket 2020. május 31. 
napjáig megállapodásban rögzítik. A megállapodásban rendezni kell különösen a feladatok ellátásához kapcsolódó 
jogosultságokat, kötelezettségeket, a feladatokhoz szükséges tárgyi feltételeket, valamint a feladat ellátását szolgáló 
jogviszonyok kérdését.

 (2) A  miniszter a  hajózási vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához maradéktalanul szükséges eszközök  
– ideértve különösen az  informatikai eszközök, hálózatok, az  irodai eszközök, a  vizsgáztatás lefolytatásához 
szükséges eszközök, vizsgatermek – használatát a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokról szóló kormányrendelet, valamint a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 
kormányrendelet alapján 2020. december 31. napjáig biztosítja.

 (3) A miniszter a hajózási vizsgaközpont számára biztosítja a tevékenységének ellátásához szükséges, a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő 
szervezetekről, valamint a  központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 
miniszteri rendelet hatálya alá tartozó közlekedési informatikai szakrendszerek használatát.

 (4) A folyamatban lévő eljárásokban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakat, eljárási díjakat a feladat átadás-átvétel 
nem érinti, az ügyfelek részéről ezzel kapcsolatban újabb kötelezettség nem keletkezik. Ezen díjbevételek a hajózási 
vizsgaközpont bevételét képezik azzal, hogy 2020. január 1. napjáig az átadó miniszter előtti eljárással kapcsolatban 
befizetett díjak tekintetében a miniszter és a hajózási vizsgaközpont 2020. február 28. napjáig egymással elszámol. 
A 2020. január 1. napját követően indult és a hajózási vizsgaközpont által lefolytatandó eljárásokért fizetendő díjak 
a hajózási vizsgaközpont bevételét képezik.

5. §  Ez a rendelet a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i 2017/2397/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 17. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

6. §  Hatályát veszti a  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés 1. pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelete
a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével 
összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 40. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 21.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 15.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. és 41. alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 7. és 41.  alpontjában, 
a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1)  bekezdés s)  pontjában, a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 17. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 8.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az utánképzés folytatására az kaphat az illetékes közlekedési hatóságtól engedélyt, valamint a vizsgaközponttól 
a programok megtartására megbízást, aki az adott programhoz az 1. számú mellékletben előírt személyi és tárgyi 
feltételeket teljesíti.”

 (2) Az R1. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  utánképzést végzők tevékenységét – különösen a  tevékenység végzéséhez meghatározott feltételek és 
előírások megtartását – a vizsgaközpont rendszeresen ellenőrzi, amelyet az ellenőrzés alá vont szervezet, személy 
tűrni köteles, azt nem akadályozhatja. Ha a  vizsgaközpont – az  általa végzett ellenőrzés során feltárt – bármely, 
jogszabályban vagy az  engedélyben előírt feltétel hiányát vagy az  utánképzés nem kielégítő szakmai színvonalát 
állapítja meg, erről tájékoztatja a közlekedési hatóságot.”

2. §  Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  utánképzés teljesítéséről és a  3.  § szerinti vizsga sikeres letételéről a  vizsgaközpont igazolást ad ki, amely 
tartalmazza
a) az utánképzésen részt vevő nevét, születési helyét és idejét, továbbá anyja nevét,
b) az utánképzés teljesítésének igazolását,
c) a teljesített utánképzést elrendelő határozat számát és az elrendelés okát,
d) a kiállítás dátumát,
e) – az utánképzésen részt vevő kérésére kiadott papíralapú dokumentum esetében – a vizsgaközpont 
ügyintézőjének aláírását, a vizsgaközpont bélyegzőjét.”

3. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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4. §  Az R1.
a) 2. § (1) és (2) bekezdésében a „közlekedési hatóság” szövegrészek helyébe a „vizsgaközpont” szöveg,
b) 1. számú melléklet „I. program” alcím harmadik bekezdésében a „15 fő” szövegrész helyébe a „20 fő” szöveg,
c) 1. számú melléklet „III. program” alcím negyedik bekezdésében, „IV. program” alcím negyedik bekezdésében, 

„VI. program” alcím negyedik bekezdésében és „VII. program” alcím negyedik bekezdésében a  „12 fő” 
szövegrész helyébe a „15 fő” szöveg,

d) 3. számú melléklet első bekezdésében a  „közlekedési hatóság által működtetett” szövegrész helyébe 
a „vizsgaközpont által működtetett” szöveg,

e) 3. számú melléklet első bekezdésében a  „közlekedési hatóság vezetője bízza meg” szövegrész helyébe 
a „vizsgaközpont bízza meg” szöveg,

f ) 6. számú melléklet 4.  pontjában a „közlekedési hatóság számlájára” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont 
számlájára” szöveg

lép.

5. §  Hatályát veszti az R1.
a) 4. számú mellékletében az „a gyakorlati utánképzési vizsga tartására feljogosított” szövegrész,
b) 5. számú melléklete,
c) 6. számú melléklet 5. pontja.

2. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről,  
az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok  
összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés  
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az  e  tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.  mellékletében foglalt táblázat 
1. sorában a „36. § (1) bekezdés és 37. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „37. § (5) bekezdés” szöveg lép.

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással  
összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
a) 8.  mellékletében foglalt táblázat 5. sorában a  „hosszúságot és magasságot” szövegrész helyébe 

a „hosszúságot vagy magasságot” szöveg,
b) 11/E. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a „36. § (1) bekezdés, 37. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe 

a „37. § (5) bekezdés” szöveg
lép.

4. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 
szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A vizsgaközpont vizsgaszabályzatban határozza meg
a) a képző szervek tanuló részére készített írásos tájékoztatójának tartalmi követelményeit,
b) a vizsgára jelentkezés rendjét,
c) a vizsgázó értesítési rendjét,
d) a vizsgák szervezési rendjét,
e) a vizsgán meg nem jelenés következményeit.”
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9. §  Az R2. 6/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Testület elnökből és 8 tagból áll. A Testület elnökét és tagjait a miniszter kéri fel. A Testület tagjai függetlenek, 
feladatkörükben nem utasíthatóak. A Testület elnökének és tagjainak névsorát a közlekedési hatóság a honlapján 
közzéteszi.”

10. §  Az R2. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § A  Közlekedési Szakértői Testületnek a  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló  
248/2019. (X. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően felkért elnöke és tagjai a feladataikat a megbízatási 
idejük lejártáig ellátják.”

11. §  Az R2.
a) 3. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és (3a) bekezdésben” szöveg,
b) 3. § (3a) bekezdésében a „végzi” szövegrész helyébe az „országosan végzi” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdésében a „kirendelt tolmács” szövegrész helyébe a „megbízott tolmács” szöveg,
d) 6.  § (1)  bekezdésében az „ellenőrzése során” szövegrész helyébe az „ellenőrzése és szakfelügyelete során” 

szöveg,
e) 6.  § (1a)  bekezdésében a „képzésfelügyeleti” szövegrész helyébe a „képzésfelügyeleti és vizsgafelügyeleti” 

szöveg,
f ) 6.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „közlekedési hatóság” szövegrész helyébe a  „közlekedési hatóság vagy 

a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által” szöveg, a „közlekedési hatóság a képzési” 
szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság vagy a miniszter a képzési” szöveg,

g) 6/B. § (5) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „kilenc” szöveg
lép.

5. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szünetel a vezetésre való jogosultság:)
„e) a  vizsga érvénytelenítése megállapításának napjától az  érvényes vizsgaigazolás közlekedési igazgatási 
hatóság előtti bemutatásáig, ha a  járművezetői vizsgát a  közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott 
vizsgaközpont a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 
szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján érvénytelenítette.”

6. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (2) bekezdése a következő 26–28. ponttal egészül ki:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)
„26. a  közlekedési ágazat hatósági jellegű szakképzései tekintetében – jogszabályban meghatározott szakmai 
képzések és szakképesítések követelményrendszere alapján – szaktanfolyamok, továbbképzések tantárgyai, 
tantervei, vizsgakövetelményei meghatározása, vizsgabiztosok kinevezése és tanfolyami képzés ellenőrzése;
27. a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzései, továbbképzései, utánképzései és 
vizsgáztatásai tekintetében – vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzési, továbbképzési, utánképzési, 
vizsgáztatási, képesítési követelményrendszer figyelembevételével –
a) a tantervek, a tantárgyak, tantervi óraszámok,
b) az elméleti és gyakorlati vizsgakövetelmények, az  alkalmazandó vizsgafeladatok, a  vizsgáztatásra alkalmas 
vizsgahelyszínek és vizsgaútvonalak,
c) az alkalmazható tansegédletek,
d) a képzések, továbbképzések, vizsgák lebonyolításának, ellenőrzésének, szakfelügyeletének rendje, ügyvitele és 
módszerei,
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e) – a  Közlekedési Szakértői Testület szakmai állásfoglalására figyelemmel – az  e-learning rendszerű oktatásban 
alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerek minősítésének és tanúsításának módja,
f ) – a Közlekedési Szakértői Testület szakmai állásfoglalására figyelemmel – az e-learning tananyagok minősítésének 
és tanúsításának módja,
g) az e-learning rendszerű oktatásban való részvétel dokumentálásának módja, különös tekintettel 
az adatrögzítésre, az archiválásra és az adattartalomra,
h) a képzés, továbbképzés, vizsgáztatás tárgyi feltételeinek alkalmazására vonatkozó technológiai és műszaki 
követelmények,
i) az egyes tantárgyak hallgatása vagy vizsgatárgyak teljesítése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, 
végzettségek köre,
j) az elméleti és gyakorlati vizsgáztatás ellenőrzéséhez szükséges adatok köre és tartalma, ezek közlekedési hatóság 
részére történő továbbításának rendje
meghatározása;
28. a  képzések, továbbképzések, vizsgák lebonyolításának, ellenőrzésének, szakfelügyeletének, rendjének, 
ügyvitelének és módszereinek, a  tanfolyamon való részvétel és vizsgára bocsátás feltételeinek meghatározása, 
továbbá a  képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez kötelezően előírt dokumentumok körének, 
a szakfelügyelet módszertanának, valamint a vizsgaigazolás tartalmának meghatározása”
(során.)

14. § (1) Az R3. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:
„10/A. A vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése
12/A.  § A  Kkt. 18.  § (15)  bekezdése szerinti felügyeleti szervként a  Kormány országos illetékességgel a  minisztert 
jelöli ki.”

 (2) Az R3. a következő 10/B–10/C. alcímmel egészül ki:
„10/B. A vasúti vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése
12/B.  § A  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 36.  § (10)  bekezdése szerinti felügyeleti szervként 
a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki.
10/C. A hajózási vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése
12/C.  § A  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26/D.  § (1)  bekezdése szerinti felügyeleti szervként 
a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki.”

15. §  Hatályát veszti az R3.
a) 5. § b) és c) pontja,
b) 8. § (2) bekezdés 1. pontja.

7. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN)  
csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló  
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A  Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat 
kihirdetéséről, valamint a  belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

 (2) Hatályát veszti az R4. 3. melléklet 2. pont a) alpontjában a „ , vizsgáztatással” szövegrész.

8. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 
284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 
284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  vizsgaközpont 2020. december 31. napjáig jogosult a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatások igénybevételére, a  használatból eredő költségek 
tekintetében a vizsgaközpont e kormányrendelet alapján a központi szolgáltatóval elszámol.
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(4) A  vizsgaközpont és a  közlekedésért felelős miniszter 2019. december 31. napjáig elszámol egymással 
az  utánképzési tevékenységgel összefüggő díjak tekintetében, azzal, hogy a  közlekedésért felelős miniszter 
az  utánképzési rendszer szakmai irányítására és fejlesztésére fordítandó összeget a  vizsgaközpont részére 
visszahagyja.”

18. §  Az R5. 2. § (3) bekezdésében a „9. §-ban” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdésében” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 14. § (2) bekezdése, a 15. § b) pontja és a 16. § 2020. január 1. napján lép hatályba.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet „II. program” alcím negyedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A foglalkozások a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti gyakorlati oktatásnak minősülnek. A  foglalkozások során 
a jármű felelős vezetője a foglalkozásvezető.”

2. melléklet a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  közlekedési ismeretekben, képzettségben meglévő hiányosságok feltárása a  közlekedési jogszabályok és 
a járművezetés elmélete tárgyköréből a közlekedésért felelős miniszter által összeállított feladatlappal, számítógép 
segítségével történik. A feladatlap megoldására a kötelezett 50 percet fordíthat.”

3. melléklet a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az R4. 3. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki.
„4. A  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja a  Szabályzatban 
meghatározott, a 8.2. fejezet szerinti vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat.”
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A Kormány 249/2019. (X. 24.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 112.  § (3)  bekezdés a)  pontja 
a következő ae) alponttal egészül ki:
(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében
felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért, e tekintetben)
„ae) a  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. útján gondoskodik a  minőségi jogalkotás és a  kormányzati 
döntés-előkészítési és döntéshozó folyamatok egységes és kizárólagos informatikai támogatását, valamint 
egyes kapcsolódó hatósági tevékenységek informatikai támogatását biztosító integrált jogalkotási rendszernek  
– a  rendszert használó nem kormányzati szervek feladat- és hatáskörét nem érintő – üzemeltetéséről, 
működtetéséről és fejlesztéséről,”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 250/2019. (X. 24.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340.  § 
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. és 5.  § tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 32/E.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A külszolgálati ellátmány
a) alapellátmányból, alapellátmány-kiegészítésből és beosztási pótlékból, továbbá – a  (4a)  bekezdésben 
meghatározott esetben – határrendészeti kiegészítésből áll, valamint
b) az (5a) bekezdésben meghatározott esetben missziós kiegészítéssel egészíthető ki.”

2. §  Az R. 32/E. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  más ország határrendészeti tevékenysége hatékonyságának erősítése céljából három hónapot meg nem 
haladó időtartamra külföldre vezényelt állomány a  végrehajtott feladatokkal járó egészségügyi kockázatok, 
illetve a  fokozott megterheléssel járó, határterületen történő feladatvégzés ellentételezéseként havi 200 euró 
határrendészeti kiegészítésre jogosult.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. és a 2. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
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4. §  A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010.  (XII.  22.) 
Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „legfőbb ügyész és a  miniszterelnök” szövegrész helyébe 
a „miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti a  terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.8. pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 251/2019. (X. 24.) Korm. rendelete
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló  
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A beutalót az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalás
a) a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja – ide nem értve a fogorvos által kezdeményezett szakkonzíliumot –,
b) a 3. § (4) bekezdés b) pontja vagy
c) a 3. § (5)–(7) bekezdése
alapján történik.
(1b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazható, ha a beutalás időpontjában az EESZT nem elérhető.”

 (2) A Vhr. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  EESZT útján kiállított beutaló esetében a  beutaló orvos a  beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki 
a  beutalóról. Az  igazolás az  elektronikus beutaló adattartalmát és az  elektronikus beutaló EESZT azonosítóját 
tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában.”

 (3) A Vhr. 4/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  EESZT útján kiállított beutaló esetén, ha az  EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt nem elérhető, 
az  ellátás a  (2)  bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen esetben az  adatok rögzítésére 
vonatkozó kötelezettséget az  üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését 
követő négy napon belül kell teljesíteni.”

2. §  A Vhr. 50. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) A  4/A.  § (2)  bekezdésétől eltérően 2021. december 31-ig minden, az  EESZT útján kiállított beutaló esetében 
kötelező papíralapú igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni.”

3. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 252/2019. (X. 24.) Korm. rendelete
a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs 
és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 
módosításáról

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

1. §  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és a  Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha év közben változás történik a Felelős Személy személyében, továbbá szervezeti átalakulás vagy megszűnés 
esetén, a  távozó Felelős Személy a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét a  változással érintett 
pénzügyi év kezdő időpontjától a  változás hatályba lépésének időpontjáig tartó időszak vonatkozásában teljesíti, 
a  nyilatkozatát az  újonnan kijelölt Felelős Személynek átadja, aki azt az  éves beszámolóhoz mellékeli saját 
nyilatkozatával együtt.”

2. § (1) A Korm. rendelet 11. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Felelős Személy a  szabálytalansági gyanút megalapozó körülmények előzetes vizsgálata alapján dönt 
a  szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az  eljárás mellőzéséről. A  szabálytalansági eljárás megindításának 
kérdésben a Felelős Személy a szabálytalansági gyanú bejelentésétől számított 10 munkanapon belül dönt, indokolt 
esetben egy alkalommal a határidő 10 munkanappal meghosszabbítható.
(3) Ha a szabálytalansági gyanú alapján szabálytalansági eljárás indul, az eljárás megindításáról és a szabálytalansági 
gyanút megalapozó körülményekről a  Felelős Hatóság értesíti a  kedvezményezettet. A  szabálytalanság-felelős 
a  tájékoztatás megküldését követő 5 munkanapon belül a  szabálytalansági gyanút rögzíti a  szabálytalansági 
elektronikus nyilvántartó rendszerben.
(4) A szabálytalansági eljárás időtartama a Felelős Személy (2) bekezdés szerinti döntésétől számított 45 nap, amely 
indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A szabálytalansági eljárás időtartamába nem számít bele
a) a kedvezményezett észrevételezésére biztosított,
b) a szabálytalansági gyanúról történő tájékoztatás és a személyes meghallgatás időpontja között eltelt, és
c) a tényállás tisztázásához szükséges további helyszíni vizsgálat lefolytatására vagy írásbeli adatszolgáltatás 
teljesítésére meghatározott
időtartam.
(5) Ha a szabálytalanság megállapításához valamely hatóság előzetes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást 
mindaddig fel kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkező hatóság a döntését meg nem hozta. A felfüggesztés 
időtartama az elintézési határidőbe nem számít bele.”

 (2) A Korm. rendelet 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Felelős Hatóság a  szabálytalansági gyanú észlelésével egyidejűleg a  támogatás kifizetését, vagy az  előleg 
terhére elszámolásra benyújtott, szabálytalansággal érintett költségtételek jóváhagyását felfüggeszti. A  kifizetés, 
valamint a  jóváhagyás felfüggesztéséről és a  felfüggesztés megszüntetéséről a kedvezményezettet haladéktalanul 
tájékoztatni kell.”

3. §  A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabálytalansági eljárás eredményéről – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a szabálytalanság-felelős 
szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít, amely tartalmazza)
„g) a  meghallgatott személyek megnevezését, a  meghallgatásról készült emlékeztető és – ha az  eljárás 
keretében helyszíni vizsgálatra került sor – a  helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyvnek az  eljárást végző, 
a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévő személyek aláírásával ellátott példányát;”

4. §  A Korm. rendelet 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  miniszter az  eljárás során a  kérelmezőtől további – a  szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás 
tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges – tájékoztatást kérhet, amelyet a kérelmező haladéktalanul 
teljesít. A  tájékoztatási kötelezettség teljesítésének időtartama a  jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe 
nem számít be, amelyre a kérelmezőt a tájékoztatáskérést tartalmazó felszólítás alkalmával figyelmeztetni kell.”
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5. §  A Korm. rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § E rendeletnek a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm.  rendelet 
módosításáról szóló 252/2019. (X. 24.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód.r.) megállapított 11.  §  
(2)–(6)  bekezdését, 12.  § (1)  bekezdés g)  pontját és 13.  § (9)  bekezdését a  Mód.r. hatálybalépését követően 
megindított szabálytalansági eljárások esetében kell alkalmazni.”

6. §  A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  A Korm. rendelet
 1. 2. § 12. pontjában a „Támogatási Szerződés” szövegrész helyébe a „támogatási szerződés” szöveg,
 2. 9. §-ában az „ellenőrzésében részt vevő” szövegrész helyébe az „ellenőrzését végző” szöveg,
 3. 12.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe az „emlékeztető, illetve jegyzőkönyv” 

szöveg,
 4. 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe az „emlékeztető” szöveg,
 5. 12.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a jegyzőkönyvtervezetnek” szövegrészek helyébe az „az emlékeztető 

tervezetének” szöveg,
 6. 12.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és (3)  bekezdésében az  „a jegyzőkönyvtervezet” szövegrész helyébe  

az „az emlékeztetőtervezet” szöveg,
 7. 12. § (3) bekezdésében az „a jegyzőkönyv” szövegrész helyébe az „az emlékeztető” szöveg,
 8. 1. melléklet 1.1. alcím 10. pontjában az „Összköltség” szövegrész helyébe a „Teljes költség” szöveg,
 9. 1. melléklet 1.3.1. alcímében a „közbeszerzési törvény” szövegrészek helyébe a „Kbt.” szöveg,
10. 1.  melléklet 1.3.2. alcím e)  pontjában a  „támogatott projekt” szövegrész helyébe a  „támogatott projekt 

előkészítése, megvalósítása” szöveg,
11. 1.  melléklet 1.3.5. alcím 2.  pontjában a „közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)” szövegrész 

helyébe a „Kbt.” szöveg,
12. 1. melléklet 2.2. alcímében az „a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Sztv.)” szövegrész 

helyébe az „az Sztv.” szöveg,
13. 1. melléklet 2.2. alcímében a „feltételeknek.” szövegrész helyébe a „feltételeknek. Az  ingatlanvásárlás, építés, 

terület-előkészítés, eszközbeszerzések, immateriális javak beszerzése esetében az  eszközt a  projekt fizikai 
befejezéséig használatba kell venni, és legkésőbb a  zárójelentés benyújtásáig az  Sztv. szerint aktiválni kell. 
Nyilvántartó lapot kell vezetni róla, amelyről egyértelműen megállapíthatóak a  használatbavétel adatai és 
az eszközre elszámolt értékcsökkenési leírás összege.” szöveg,

14. 1. melléklet 2.3. alcímében az „a projekt során” szövegrész helyébe a „legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig” 
szöveg,

15. 1. melléklet 2.6. alcímében a „közbeszerzésekről szóló törvényben” szövegrész helyébe a „Kbt.-ben” szöveg,
16. 1. melléklet 5.1. alcím 2. pont a) alpontjában az „összköltsége” szövegrész helyébe a „teljes költsége” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 5. § (4) bekezdésében az „, és azt az audit hatóságnak megküldi” szövegrész,
b) 11.  § (1)  bekezdésében az  „A Felelős Hatóság az  értesítés alapján szabálytalansági eljárást folytat le.” 

szövegrész,
c) 1. melléklet 1.3.2. alcím h) és l) pontja,
d) 1. melléklet 2.2.1.2. alcíme,
e) 1.  melléklet 2.2.2. alcímében az „A beszerzett eszközt a  projekt fizikai befejezéséig fizikailag használatba 

kell venni és számvitelileg aktiválni kell. Tárgyi eszközkartont kell vezetni róla, amiről egyértelműen 
megállapíthatóak a  használatbavétel adatai és az  eszközre elszámolt értékcsökkenési leírás összege. 
Az  eszköz használatbavételét követően felmerült, a  megvalósítási időszakon belüli eszköz-biztosítási díj 
elszámolható az Sztv.-ben és az Áhsz.-ben foglaltak szerint.” szövegrész.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 252/2019. (X. 24.) Korm. rendelethez

 1. A Korm. rendelet 1. melléklet 1.1. alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Beruházási jellegű projekt: a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 3.  § (4)  bekezdés 
7. pontja szerinti valamely tevékenység vagy tevékenységek megvalósítására irányuló projekt.”

 2. A Korm. rendelet 1. melléklet 1.1. alcíme a következő 6a. ponttal egészül ki:
„6a. Fenntartási időszak: egy adott beruházásra, illetve a  Felelős Hatóság által egyedileg megjelölt, beruházásnak 
nem minősülő beszerzett eszközre nézve előírt üzemeltetési kötelezettség időtartamából a  projekt fizikai 
befejezésének időpontját követően még hátralévő időszak.”

 3. A Korm. rendelet 1. melléklet 1.1. alcím 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Üzemeltetési kötelezettség időtartama: az  üzemeltetési kötelezettség tárgyának a  Sztv. szerinti aktiválásával 
kezdődő, a  fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjét szabályozó BM rendeletben meghatározott 
időtartam lejártáig tartó időszak.”

 4. A Korm. rendelet 1. melléklet 1.3.2. alcíme a következő m) ponttal egészül ki:
(A kedvezményezett köteles a  projekt megvalósítása során az  Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokat és 
alapvető elveket, továbbá az  Európai Unió horizontális politikáinak szempontjait, különösen a  fenntartható fejlődés, 
az esélyegyenlőség, a környezetvédelem, közbeszerzési és versenyjogi szabályokat érvényesítve eljárni.
Csak olyan költségek számolhatóak el és csak olyan költségekre fizethető ki támogatás, amelyek megfelelnek a következő 
feltételeknek:)
„m) olyan közbeszerzés vagy a  Kbt. 9.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti beszerzés keretében merültek fel, 
amelynek egészére nézve a  Felelős Hatóság, illetve a  jogszabályban közbeszerzési ellenőrzésre feljogosított más 
szerv támogató tartalmú tanúsítványt, jelentést vagy írásos véleményt állított ki.”

 5. A Korm. rendelet 1. melléklet 1.3.5. alcím 3–5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az előző pontban foglaltakon kívüli, nettó 1 000 000 forintot elérő vagy meghaladó értékű beszerzések esetén 
kedvezményezettnek a  beszerzési eljárás során a  szokásos piaci ár igazolására legalább három, azonos tárgyú 
és azonos igényeket/feltételeket megszabó, egymástól, valamint a  kedvezményezettől független gazdasági 
szereplőktől származó írásos ajánlatot kell bekérnie. A nyertes ajánlattevő kiválasztása során a kedvezményezettnek 
a  versenyt és a  költséghatékonysági szempontokat megfelelően biztosítania kell, és a  beérkezett ajánlatok 
alapján azt a  gazdasági szereplőt kell nyertesnek nyilvánítania, aki az  eljárást megindító felhívásban feltüntetett 
értékelési szempont szerint a  legkedvezőbb érvényes ajánlatot nyújtotta be. A  kedvezményezett köteles vizsgálni 
az  ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát. A  kedvezményezett ezen kötelezettsége nem áll fenn 
olyan beszerzése tekintetében, amely a  közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával 
és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alkalmazása esetén kivételnek 
minősülne a  legalább három ajánlat bekérésének kötelezettsége alól. Ilyen esetben a  kedvezményezett a  4.  pont 
megfelelő alkalmazásával járhat el.
4. A  nettó 1 000 000 forintot el nem érő, de az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendeletben az  áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés esetén 
az  írásbeliségre meghatározott legkisebb összeget meghaladó értékű beszerzés esetén – a  szokásos piaci 
ár igazolásához – elegendő egy írásos ajánlat bekérése, amelyet a  Felelős Hatóság részére be kell mutatni. 
A  nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök beszerzése esetén az  írásos ajánlat kiváltható a  beszerzés 
időpontjához képest hat hónapnál nem régebbi árlista bemutatásával (különösen a  forgalmazó cégek honlapja). 
E  pont rendelkezéseitől eltérni csak a  Felelős Hatóság egyedi engedélye alapján, a  beszerzendő eszköz vagy 
szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (különösen hatósági monopólium vagy közüzemi szolgáltatás 
esetén).
5. Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott 
értéket el nem érő értékű beszerzés esetén a kedvezményezettnek nem szükséges írásbeli ajánlatot bekérnie.”

 6. A Korm. rendelet 1. melléklet 1.3.5. alcím 7. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségek elszámolhatóságának feltételeként – eljárási formára és értékhatárra tekintet nélkül – a  kedvezményezett 
köteles)
„e) betartani a támogatási szerződésben foglaltakat.”

 7. A Korm. rendelet 1. melléklet 1.3.6. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„1.3.6. Elkülönített nyilvántartások vezetése
1. A számviteli nyilvántartásokat zárt informatikai rendszerben, kettős könyvvitellel kell vezetni. A kedvezményezett 
olyan számviteli nyilvántartást vezet, amely elkülönített módon (különösen elkülönített ügyletkódon) tartalmazza 
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a projekt keretében felmerült valamennyi, tételes, dokumentumalapú elszámolással érintett költséget és keletkezett 
bevételt, beleértve a Felelős Hatóság által biztosított támogatási összegeket is.
2. A  számviteli nyilvántartásban a  kiadásnak azonosíthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie. A  számviteli 
nyilvántartásnak a  hatályos számviteli, adó- és társadalombiztosítási szabályoknak való megfelelésen túl 
összhangban kell lennie a kedvezményezett szokásos költségszámítási módszereivel is.
3. Ha a Felelős Hatóság lehetőséget biztosít az egyszerűsített elszámolásra, akkor az 1. pontban foglaltaktól eltérően 
a kedvezményezett a saját számviteli szabályozásának megfelelően könyvel, de elkülönített számviteli nyilvántartást 
e tételek esetén nem kell vezetnie.
4. A projekt során beszerzett tárgyi eszközökről, immateriális javakról és készletekről nyilvántartást kell vezetni.
5. Devizában megvalósuló kifizetések esetében devizaanalitikát kell vezetni az  elszámolás és az  ellenőrzés 
megkönnyítése érdekében.
6. A  projektben csak olyan közvetlen költség számolható el, amelyet a  kedvezményezett feltüntet a  projekt 
elkülönített könyvelésében. A  3.  pont szerinti egyszerűsített elszámolás alkalmazása esetén a  Felelős Hatóság 
a pályázati kiírásban ettől eltérően rendelkezhet.”

 8. A Korm. rendelet 1. melléklet 1.4.1. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„1.4.1. Általános tartalék képzése
1. A működési célú támogatások és a közös műveletek vonatkozásában a projektben általános tartalék képezhető.
2. A  tervezett általános tartalék az  előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető, de 
elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére szolgál.
3. A tartaléknak a projekt összes elszámolható közvetlen költségéhez viszonyított maximális arányát – amely nem 
lehet több, mint 10% – a pályázati kiírásban kell meghatározni. Ettől kizárólag technikai segítségnyújtás keretében 
támogatott projektek esetén lehet eltérni.
4. A  tartalék csak a  Felelős Hatóság előzetes engedélyével a  projekt költségvetésén belül átcsoportosítással 
használható fel, a  felhasználásra vonatkozó igényt a  költségvetés módosítására vonatkozó bejelentéssel kell 
kezdeményezni.
5. A  tartalék felhasználása során figyelembe kell venni a  vonatkozó jogszabályokat (pl. a  Kbt., illetve a  Ptk. 
szerződésmódosításra vonatkozó előírásait), továbbá az Útmutatóban vagy a pályázati kiírásban rögzített százalékos 
vagy összegszerű korlátokat.
6. Módosítás következtében a  támogatási szerződésben rögzített támogatási összeg, valamint jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában a támogatási intenzitás nem növekedhet.”

 9. A Korm. rendelet 1. melléklet 2.4. alcím l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Harmadik féltől megrendelt, a  támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, Sztv. 3.  § (7)  bekezdés 1–2.  pontja 
szerinti igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége számolható el. Szolgáltatás költségei alatt 
az  Útmutató az  Sztv. 51.  § (2) és (3)  bekezdése által meghatározottakat érti a  következő eltéréssel: az  Útmutató 
6.  címében a  nem elszámolható költségek között felsorolt, egyébként az  Sztv. szerint a  szolgáltatás bekerülési értékébe 
beletartozó költségek nem elszámolhatóak.
Különösen a következő szolgáltatási tevékenységek számolhatók el:]
„l) Kizárólag a  projekt megvalósítása érdekében felmerült bérleti díj és kapcsolódó, egyedileg mérhető közüzemi 
díjak, valamint a célcsoport érdekében végzett tevékenységhez igénybe vett internet szolgáltatás díja.”

 10. A Korm. rendelet 1. melléklet 2.4. alcíme a következő q) ponttal egészül ki:
[Harmadik féltől megrendelt, a  támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, Sztv. 3.  § (7)  bekezdés 1–2.  pontja 
szerinti igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége számolható el. Szolgáltatás költségei alatt 
az  Útmutató az  Sztv. 51.  § (2) és (3)  bekezdése által meghatározottakat érti a  következő eltéréssel: az  Útmutató 
6.  címében a  nem elszámolható költségek között felsorolt, egyébként az  Sztv. szerint a  szolgáltatás bekerülési értékébe 
beletartozó költségek nem elszámolhatóak.
Különösen a következő szolgáltatási tevékenységek számolhatók el:]
„q) A  tárgyi eszköz használatbavételét követően felmerült, a  megvalósítási időszakon belüli eszköz-biztosítási díj 
elszámolható az Sztv.-ben és az Áhsz.-ben foglaltak szerint.”

 11. A Korm. rendelet 1. melléklet 2.4. alcíme a következő 2.4.2. alcímmel egészül ki:
„2.4.2. Ingatlanbérlet
Az ingatlanbérlet akkor támogatható, ha
a) közvetlen kapcsolat áll fenn a bérlet és az érintett projekt célkitűzései között,
b) az ingatlant nem uniós támogatásból vásárolták vagy építették, és
c) az ingatlant csak a projekt végrehajtására használják.
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Ha az ingatlant nem csak a projekt végrehajtására használják, a költségek csak a projekt céljára történő felhasználás 
arányában támogathatók.”

 12. A Korm. rendelet 1. melléklet 2.7. alcím b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A következő költségek számolhatóak el:)
„b) Szállásköltségek
A szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként, belföldi szállás esetében legfeljebb – áfa nélkül 
számított – 15 000 Ft/fő/éj, külföldi szállás esetében bruttó 150 euró/fő/éj mértékű költség számolható el. Belföldi 
szállás esetén magasabb összeg akkor számolható el, ha a kedvezményezett a magasabb összeget megindokolta, és 
azt a Felelős Hatóság elfogadta.”

 13. A Korm. rendelet 1. melléklet 2.8. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„2.8. Célcsoportot érintő speciális költségek
1. A  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó speciális rendeletekben rögzített személyi kör 
tekintetében az alábbi költségek számolhatóak el:
a) kisösszegű ösztönző,
b) képzési költségként
ba) a  célcsoport tagjai közül a  képzésben részt vevők körében a  képzés ideje alatt jelentkező azon költségek, 
amelyek a tőlük függő, a Ptk. szerinti hozzátartozó gondozása miatt merülnek fel,
bb) a  célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás – célcsoporthoz kapcsolódó speciális költségekhez, illetve 
egyéb a képzésük idejére fizetett díjazás –, így különösen megélhetési támogatás, a képzés ideje alatti munkaidőre 
fizetendő munkabér vagy kereset-kiegészítés (legfeljebb a  képzést megelőzően és az  alatt elért átlagkereset 
különbözete), a vonatkozó hazai jogszabályok alapján ezen kifizetések után fizetendő adókkal, járulékokkal együtt 
elszámolható; a  vonatkozó számításoknak tartalmazniuk kell a  résztvevők létszámát, a  juttatás egy főre és egy 
képzési időegységre vonatkozó összegét és az időtartamot (órákban),
c) beszerzés költségeként a  célcsoport számára a  projekt keretében célzottan beszerzett és kiosztott, illetve 
a célcsoport számára megtartott foglalkozásokon felhasznált termékek,
d) a célcsoport számára a projekt keretében célzottan beszerzett egyéb termékek és szolgáltatások, így különösen 
belépőjegyek, kirándulások költsége és az  ahhoz kapcsolódó szállás- és ellátási költségek, lakhatási célú projekt 
esetében a bérleti díj és a kapcsolódó rezsiköltség.
2. A  Belső Biztonsági Alapra vonatkozó speciális rendeletekben rögzített személyi kör tekintetében az  alábbi 
költségek számolhatóak el:
a) a bűncselekmények áldozatai számára nyújtott kis értékű anyagi juttatás,
b) képzési költségként a  célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás – célcsoporthoz kapcsolódó speciális 
költségekhez, illetve egyéb, a  képzésük idejére fizetett díjazás –, így különösen megélhetési támogatás, a  képzés 
ideje alatti munkaidőre fizetendő munkabér vagy kereset-kiegészítés (legfeljebb a képzést megelőzően és az alatt 
elért átlagkereset különbözete), a  vonatkozó hazai jogszabályok alapján ezen kifizetések után fizetendő adókkal, 
járulékokkal együtt elszámolható; a vonatkozó számításoknak tartalmazniuk kell a  résztvevők létszámát, a  juttatás 
egy főre és egy képzési időegységre vonatkozó összegét és az időtartamot (órákban).”
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A Kormány 253/2019. (X. 24.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat B:25 mezőjében megjelölt telekre a  beépítés egyedi szabályait 
a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, 
és
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:25 mezőjében megjelölt telken megvalósuló beruházás esetében a kerületi 
építési szabályzatnak az udvarméretre vonatkozó előírásait a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az udvarméret közbenső telekre vonatkozó szabályai új épület létesítése esetén
aa) általános esetben a  legkisebb udvarméret (a  továbbiakban: UM) minden irányban – utcai és nem utcai 
épületszárnyra merőlegesen egyaránt – UM = 1/2 ×  épület megengedett legmagasabb pontját meghatározó sík 
magassága (a továbbiakban: ÉLP),
ab) a  legkisebb csökkentett udvarméret (a  továbbiakban: UM CSÖKKENTETT) 12,0 méter lehet, amely a  b) és 
c) pontban foglalt szabályok esetén alkalmazható;
b) a nem utcai épületszárny ténylegesen létrejövő, udvarméret alapján számított legmagasabb pontja 
(a  továbbiakban: ÉLP SZÁMÍTOTT) legfeljebb a  csökkentett udvarméret 2,2-szerese lehet (ÉLP SZÁMÍTOTT = 
1,5 × UM CSÖKKENTETT) akkor,
ba) ha a telek szélessége 34 méternél kisebb, vagy
bb) ha a  létesülő épületszárny a  szomszédos egyedi védelem alatt álló épület tűzfalának teljes vagy 
részbeni takarása érdekében jön létre, és legmagasabb pontja nem haladja meg a  védett épület csatlakozó 
gerincmagasságát;
c) az egymással szemközti épületszárnyak legmagasabb pontjainak átlaga (a  továbbiakban: ÉLP ÁTLAGOS) vehető 
figyelembe akkor, ha a  szomszédos épületek eltérő magasságban csatlakozó gerincmagasságát és a  telekre 
vonatkozó ÉLP értékét a  nem utcai szárnyak legmagasabb pontjai nem haladják meg, és a  két szemközti szárny 
legmagasabb pontjainak átlaga nem haladja meg a  csökkentett udvarméret 2,2-szeresét (ÉLP ÁTLAGOS = 
1,5 × UM CSÖKKENTETT).”
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2. §  Az R. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2019. (X. 24.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr15.) megállapított 6/B.  §-át, 2.  mellékletében foglalt táblázat 24., 25., 26. és 27. sorát 
a Módr15. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 253/2019. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 24–27. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

24
Logisztikai beruházás Ecser 
belterületén

Ecser közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület  
1364, 1365, 1366, 1367/4, 1368, 1369 helyrajzi 
számú ingatlan 

Pest Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott

25
Ingatlanfejlesztésre irányuló 
beruházás Budapest 
belterületén

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület  
29286 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 
kormánymegbízott

26
Ipari park területének bővítése 
és fejlesztése Gyulán

Gyula közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület  
6638, 6639, 6640, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 
7247/1, 7247/3 helyrajzi számú ingatlanok

Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott
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27 Munkásszálló építése Miskolcon

Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 
4425/46/A/1, 4425/46/A/2, 4425/46/A/3, 
4425/46/A/4, 4425/46/A/5, 4425/46/A/6, 
4425/46/A/7, 4425/46/A/8, 4425/46/A/9, 
4425/46/A/10, 4425/46/A/11, 4425/46/A/12, 
4425/46/A/13, 4425/46/A/14, 4425/46/A/15, 
4425/46/A/16, 4425/46/A/17, 4425/46/A/18, 
4425/46/A/19, 4425/46/A/20, 4425/46/A/21, 
4425/46/A/22, 4425/46/A/23, 4425/46/A/24, 
4425/46/A/25, 4425/46/A/26, 4425/46/A/27, 
4425/46/A/28, 4425/46/A/29, 4425/46/A/30, 
4425/46/A/31, 4425/46/A/32, 4425/46/A/33, 
4425/46/A/34, 4425/46/A/35, 4425/46/A/36, 
4425/46/A/37, 4425/46/A/38, 4425/46/A/39, 
4425/46/A/40, 4425/46/A/41, 4425/46/A/42, 
4425/46/A/43, 4425/46/A/44, 4425/46/A/45, 
4425/46/A/46, 4425/46/A/47, 4425/46/A/48, 
4425/46/A/49, 4425/46/A/50, 4425/46/A/51, 
4425/46/A/52, 4425/46/A/53, 4425/46/A/54, 
4425/46/A/55, 4425/46/A/56, 4425/46/A/57, 
4425/46/A/58, 4425/46/A/59, 4425/46/A/60, 
4425/46/A/61, 4425/46/A/62, 4425/46/A/63, 
4425/46/A/64, 4425/46/A/65, 4425/46/A/66, 
4425/46/A/67, 4425/46/A/68, 4425/46/A/69, 
4425/46/A/70, 4425/46/A/71, 4425/46/A/72, 
4425/46/A/73, 4425/46/A/74, 4425/46/A/75, 
4425/46/A/76, 4425/46/A/77, 4425/46/A/78, 
4425/46/A/79, 4425/46/A/80, 4425/46/A/81, 
4425/46/A/82, 4425/46/A/83, 4425/46/A/84, 
4425/46/A/85, 4425/46/A/86, 4425/46/A/87, 
4425/46/A/88, 4425/46/A/89, 4425/46/A/90, 
4425/46/A/91, 4425/46/A/92, 4425/46/A/93, 
4425/46/A/94, 4425/46/A/95, 4425/46/A/96, 
4425/46/A/97, 4425/46/A/98, 4425/46/A/99, 
4425/46/A/100, 4425/46/A/101, 4425/46/A/102, 
4425/46/A/103, 4425/46/A/104, 4425/46/A/105, 
4425/46/A/106, 4425/46/A/107, 4425/46/A/108, 
4425/46/A/109, 4425/46/A/110, 4425/46/A/111, 
4425/46/A/112, 4425/46/A/113, 4425/46/A/114, 
4425/46/A/115, 4425/46/A/116, 4425/46/A/117, 
4425/46/A/118 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1612/2019. (X. 24.) Korm. határozata
az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról

A Kormány a  minőségi jogalkotás folyamatának magasabb szintű kiszolgálása és a  kormányzati döntés-előkészítési és 
döntéshozó folyamatok, valamint egyes kapcsolódó hatósági tevékenységek egységes és kizárólagos informatikai támogatása 
érdekében
 1.  elrendeli a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 

szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat szerinti Integrált Jogalkotási Rendszer (a továbbiakban: IJR) – az igazságügyi 
miniszter és a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által közösen meghatározott rendben és 
ütemben – próbaüzemben és legkésőbb 2020. augusztus 1-jével éles üzemben történő bevezetését, amelynek 
keretében
a) a  Kormány törvényalkotási programja, jogalkotási terve és a  jogszabály előkészítéséért felelős miniszter 

jogalkotási tájékoztatója megtervezésének és azok végrehajtása ellenőrzésének,
b) a Kormány és a Kormány tagjai jogalkotói hatáskörébe tartozó jogszabályok és az általuk megalkotásra kerülő 

közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyedi határozatok – ide nem értve a minősített adatot tartalmazó 
jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és egyedi határozatokat – előkészítésének,

c) a  Kormány ügyrendje és a  minisztériumok, munkaszervezetek szervezeti és működési szabályzatai szerinti 
véleményezésnek, egyeztetésnek, valamint a  szakmai és politikai döntés-előkészítő és döntéshozó szervek 
ülései megszervezésének, lebonyolításának és dokumentálásának,

d) a  szakmai és politikai döntés-előkészítő és döntéshozó szervek ülésein tárgyalt napirendi pontok 
nyomonkövetésének és a kiadott feladatok végrehajtása ellenőrzésének,

e) a  Kormány által kezdeményezett törvényjavaslatok és országgyűlési határozati javaslatok előkészítésének, 
az azokkal kapcsolatos b) alpont szerinti feladatoknak és azok Országgyűlés részére történő benyújtásának,

f ) a Magyar Közlönyben és a Hivatalos Értesítőben kihirdetésre, illetve közzétételre kerülő tartalmak kihirdetést, 
illetve közzétételt megelőző lektorálásának és kihirdetésre, illetve közzétételre átadásának

az IJR használatával kell eleget tenni;
Felelős: miniszterek 

Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő: a próbaüzem tekintetében az  igazságügyi miniszter, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda  

közigazgatási államtitkára által meghatározott rendben és ütemben
 az éles üzem tekintetében legkésőbb 2020. augusztus 1-jétől

 2.  felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon az  IJR használatába bevonandó felhasználók képzésének 
megindításáról;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2019. december 1.

 3.  felhívja a  minisztereket és Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát, hogy az  IJR bevezetéséhez 
szükséges intézkedések körében az  általuk vezetett minisztériumok és a  Miniszterelnöki Kormányiroda, illetve 
az általuk irányított vagy felügyelt költségvetési szervek tekintetében
a) saját szervezetükön belül biztosítsák az IJR használatát,
b) jelöljék ki a szervezeti adminisztrátorokat és az IJR használatába bevonandó felhasználókat,
c) a  kijelölt szervezeti adminisztrátorok útján gondoskodjanak a  felhasználók szolgáltatási és ellátási alapadat 

tár (a továbbiakban: SZEAT) adatainak IJR-be történő átadásának engedélyezéséről, illetve betöltéséről, 
valamint szerepköreik és jogosultságaik meghatározásáról,

d) tegyék lehetővé az IJR használatába bevont alkalmazottak oktatáson való részvételét,
e) szabályozott úton jelezzék az IJR használata keretében felmerült hibákat és fejlesztési javaslatokat,
f ) szükség szerint gondoskodjanak a jelenleg használt belső rendszereik IJR-hez illesztéséről;

Felelős: miniszterek 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára

Határidő: folyamatosan
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 4.  felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy folytasson egyeztetéseket az  IJR-nek a  törvényalkotás parlamenti 
informatikai alrendszere és a  NAIH alrendszer e  határozat szerinti összehangolt próbaüzembe állításáról és éles 
üzemben történő bevezetéséről, és egyben felkéri az  Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját és a  Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, hogy az  egyeztetésben személyesen vagy képviselőiken 
keresztül tevékenyen vegyenek részt;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: a próbaüzem tekintetében legkésőbb 2019. október 31. 

az éles üzembe történő bevezetés tekintetében legkésőbb 2019. december 31.
 5.  felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a  törvényalkotás parlamenti informatikai 

alrendszere és a  NAIH alrendszer üzemeltetési, működtetési és fejlesztési feladatai az  Országgyűlés Hivatala és 
a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – külön megállapodásban rögzített módon gyakorolt – 
egyetértésével, szoros együttműködésben és e  szervek feladat- és hatáskörének tiszteletben tartásával kerüljenek 
meghatározásra;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: folyamatosan 

a megállapodás megkötésére legkésőbb 2019. december 31.
 6.  felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy – szükség esetén a  Kormány más tagjának és a  Miniszterelnöki 

Kormányiroda közigazgatási államtitkárának bevonásával – az  IJR bevezetése, működtetése és fenntartása 
érdekében vizsgálja meg a  jogalkotással, jogszabály-előkészítéssel kapcsolatos és más szabályozási tárgyú 
jogszabályok, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök módosításának szükségességét, és tegyen javaslatot 
azoknak az IJR bevezetésével összefüggésben szükséges, valamint a jogalkotással összefüggő adminisztratív terhek 
csökkentését eredményező módosítására;

Felelős: igazságügyi miniszter 
érintett miniszterek 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára

Határidő: 2019. október 31.
 7.  felhívja

a) a  belügyminisztert mint a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) 
tulajdonosi joggyakorlóját, hogy a  NISZ Zrt. útján gondoskodjon az  IJR 1.  pont szerinti bevezetéséhez 
szükséges élesbe állításához és üzemeltetéséhez szükséges környezet biztosításáról, valamint a felhasználók 
SZEAT adatainak átadásáról,

b) az  igazságügyi minisztert mint a  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tulajdonosi joggyakorlóját, hogy 
gondoskodjon
ba) a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) mint elektronikus információbiztonsági 

hatóság megkereséséről a KÖFOP keretében támogatást nyert projektek kapcsán előírt elektronikus 
információbiztonsági elvárások teljesítésének ellenőrizhetősége és a  hatósági támogatás 
biztosíthatósága érdekében,

bb) az  NBSZ mint a  sérülékenységvizsgálatot kizárólagosan ellátó szerv megkereséséről az  IJR 1.  pont 
szerinti bevezetéséhez szükséges sérülékenységvizsgálat lefolytatása érdekében,

c) a belügyminisztert mint az NBSZ-t irányító minisztert, hogy az NBSZ útján gondoskodjon
ca) a b) pont ba) alpont szerinti megkeresés alapján a hatósági támogatás biztosításáról,
cb) a b) pont bb) alpont szerinti megkeresés alapján a sérülékenységvizsgálat lefolytatásáról;
Felelős: az a) és c) pont tekintetében a belügyminiszter 

a b) pont tekintetében az igazságügyi miniszter
Határidő: a felkérést követő legkésőbb 90 napon belül

 8.  felhívja az  igazságügyi minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  IJR önkormányzati 
alrendszerének 2020. február 1-jével próbaüzemben és – sikeres próbaüzem esetén – éles üzemben történő 
bevezetésével gondoskodjanak
a) a helyi önkormányzati rendeletek megalkotásának

aa) az IJR kialakításában részt vevő települési önkormányzatok tekintetében,
ab) a főváros, megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok önkormányzata tekintetében,
ac) valamennyi helyi önkormányzat tekintetében,
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b) a  helyi önkormányzati rendeletek egységes kihirdetésének és az  IJR éles üzemben történő bevezetésekor 
már kihirdetett és hatályos, illetve azt követően hatályba lépő önkormányzati rendeletek visszamenőleges 
rögzítésének

az IJR útján történő megvalósításáról akként, hogy a  2020. február 1. és az  IJR éles üzemben történő bevezetése 
közötti időszakban az  önkormányzati rendeleteknek a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény e  határozat 
közzététele napján hatályos 29.  § (2)  bekezdése és a  Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) 
Korm.  rendelet e  határozat közzététele napján hatályos 4.  § (5)  bekezdése szerinti közzétételére az  IJR-t kell 
használni;

Felelős: igazságügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont aa) alpontja szerinti próbaüzem tekintetében 2020. február 1.
 az a) alpont ab) alpontja szerinti próbaüzem tekintetében 2020. március 16.
 az a) alpont ac) alpontja szerinti próbaüzem tekintetében 2020. július 1.
 a b) alpont szerinti próbaüzem tekintetében 2020. július 1.
 az a) alpont szerinti éles üzem tekintetében 2020. augusztus 1.
 a b) alpont szerinti éles üzem tekintetében 2020. augusztus 1.

 9.  felhívja az  igazságügyi minisztert és a  pénzügyminisztert, hogy a  megfelelő egyeztetéseket követően készítsenek 
előterjesztést az  IJR éles üzemben történő tartós működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és 
továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évben, majd azt követően fenntartási időszakban jelentkező forrásigényről.

Felelős: igazságügyi miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2019. november 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1613/2019. (X. 24.) Korm. határozata
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből támogatott egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

 1. A Kormány egyetért
a) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.)  

Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az „ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 
59 db FLIRT típusú motorvonatra” tárgyú, az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott 
projekt megvalósításához szükséges hazai költségvetési támogatás összegének csökkentésével és 
forrásszerkezetének módosításával, az 1. melléklet szerint;

b) az „Elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtése” tárgyú, 
az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításához szükséges hazai 
költségvetési támogatás növelésével és forrásszerkezetének módosításával, a 2. melléklet szerint.

 2. Az „ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra” című projektjavaslatnak  
az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1101/2015. (III. 5.)  
Korm. határozat 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

 3. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra kerülő, 
az  elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos 
pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról szóló 1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 1.  melléklete 
helyébe a 4. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1613/2019. (X. 24.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1.

Kapcsolódó program 

megnevezése

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett Végrehajtó szerv

Eredeti Változás Változást követő

A projekt rövid 

bemutatása
2.

A projekt 

tervezett 

összköltsége

A projekt 

tervezett 

összköltsége

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz révén 

finanszírozott 

támogatás összege

Hazai 

költségvetési 

támogatás 

tervezett 

összege

A projekt 

tervezett 

összköltsége

A projekt 

tervezett 

összköltsége

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz révén 

finanszírozott 

támogatás összege

Hazai 

költségvetési 

támogatás 

tervezett 

összege

A projekt 

tervezett 

összköltsége

A projekt 

tervezett 

összköltsége

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz révén 

finanszírozott 

támogatás összege

Hazai 

költségvetési 

támogatás 

tervezett 

összege

(nettó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó Ft) (nettó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó Ft) (nettó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó Ft)

3.

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz

 ETCS L2 

fedélzeti 

berendezés 

felszerelése  

59 db FLIRT 

típusú 

motorvonatra

Magyar Állam

MÁV-START Vasúti 

Személyszállító 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

9 450 000 000 12 001 500 000 8 032 499 999 3 969 000 001 -1 942 250 146 -4 407 255 355 -1 650 912 623 -2 756 342 732 7 507 749 854 7 594 244 645 6 381 587 376 1 212 657 269

Az Egységes Európai 

Vonatbefolyásoló 

Rendszer  

(a továbbiakban: 

ETCS) elsődleges 

rendeltetése 

a vonatok 

közlekedésének 

felügyelete és a 

vasúti forgalom 

biztonságának a 

legkülönbözőbb 

üzemi helyzetekben 

történő garantálása. 

Az ETCS rendszer 

egy járműfedélzeti, 

és egy pályamenti 

alrendszerből áll. 

A projektjavaslat a 

fedélzeti eszközök 

beszerzésére 

irányul.
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2. melléklet az 1613/2019. (X. 24.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1.

Kapcsolódó program 
megnevezése

Projekt 
megnevezése

Kedvezményezett
Végrehajtó 

szerv

Eredeti Változás Változást követő

A projekt rövid 
bemutatása

2.

A projekt 
tervezett 

összköltsége

A projekt 
tervezett 

összköltsége

Európai 
Hálózatfinanszírozási 

Eszköz révén 
finanszírozott 

támogatás összege

Hazai 
költségvetési 

támogatás 
tervezett 
összege

A projekt 
tervezett 

összköltsége

A projekt 
tervezett 

összköltsége

Európai 
Hálózatfinanszírozási 

Eszköz révén 
finanszírozott 

támogatás összege

Hazai 
költségvetési 

támogatás 
tervezett 
összege

A projekt 
tervezett 

összköltsége

A projekt tervezett 
összköltsége

Európai 
Hálózatfinanszírozási 

Eszköz révén 
finanszírozott 

támogatás összege

Hazai 
költségvetési 

támogatás 
tervezett 
összege

(nettó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó Ft) (nettó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó Ft) (nettó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó, Ft) (bruttó Ft)

3.
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

 
Az alternatív 

üzemanyagtöltők 
adatainak és az  

e-Mobilitás 
szereplőinek 

egyedi 
azonosítóinak 

összegyűjtésére 
vonatkozó projekt

Magyar Állam

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.  

és IFKA 
Iparfejlesztési 

Közhasznú 
Nonprofit Kft.

52 845 000 52 845 000 42 276 000 10 569 000 0 14 268 150 0 14 268 150 52 845 000 67 113 150 42 276 000 24 837 150

A pályázat célja, 
hogy – az Európai 
Bizottság elvárásainak 
megfelelően – egységes 
adatbázis épülhessen 
fel az alternatív 
üzemanyagokkal 
kapcsolatos 
infrastruktúra 
töltőpontjaira 
vonatkozóan, 
valamint létrejöjjön 
egy egységes javaslat 
az elektromobilitás 
szereplői egyedi 
azonosításának 
rendszerére.
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3. melléklet az 1613/2019. (X. 24.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1101/2015. (III. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Projektjavaslat 

megvalósítója

(Végrehajtó szerv)

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége 

(Ft)

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege  

(Ft)

Hazai 

költségvetési 

támogatás 

tervezett 

összege 

(Ft)

Projektjavaslat rövid 

bemutatása

2.
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

ETCS L2 
fedélzeti 

berendezés 
felszerelése  
59 db FLIRT 

típusú 
motorvonatra

MÁV-START Vasúti 
Személyszállító 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

7 594 244 645 6 381 587 376 1 212 657 269

Az Egységes 
Európai 
Vonatbefolyásoló 
Rendszer  
(a továbbiakban: 
ETCS) elsődleges 
rendeltetése 
a vonatok 
közlekedésének 
felügyelete és  
a vasúti forgalom 
biztonságának  
a legkülönbözőbb 
üzemi 
helyzetekben 
történő 
garantálása. 
Az ETCS 
rendszer egy 
járműfedélzeti, és 
egy pályamenti 
alrendszerből áll. 
A projektjavaslat  
a fedélzeti 
eszközök 
beszerzésére 
irányul.

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, Uniós fejlesztések 
fejezetből biztosított forrás (bruttó, Ft)

  A B C D

1. Év Összesen
Végrehajtó Szervnél felmerülő 

költségek

Kedvezményezettnél felmerülő 

költségek

2. 2016 0 0 0

3. 2017 84 045 639 38 742 169 45 303 470

4. 2018 2 879 800 925 2 879 800 925 0

5. 2019 405 970 444 382 813 948 23 156 496

6. 2020 4 193 562 557 4 049 787 603 143 774 954

7. 2021 30 865 080 – 30 865 080

8. Összesen 7 594 244 645 7 351 144 645 243 100 000
”
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4. melléklet az 1613/2019. (X. 24.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Projektjavaslat 

megvalósítója

(Végrehajtó 

szerv)

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége 

(Ft)

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege  

(Ft)

Hazai 

költségvetési 

támogatás 

tervezett összege 

(Ft)

Projektjavaslat rövid 

bemutatása

2.
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

Az alternatív 
üzemanyagtöltők 

adatainak és 
az e-Mobilitás 
szereplőinek 

egyedi 
azonosítóinak 

összegyűjtésére 
vonatkozó projekt

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.  

és IFKA 
Iparfejlesztési 

Közhasznú 
Nonprofit Kft.

67 113 150 42 276 000 24 837 150

A pályázat célja, 
hogy – az Európai 
Bizottság 
elvárásainak 
megfelelően – 
egységes adatbázis 
épülhessen fel 
az alternatív 
üzemanyagokkal 
kapcsolatos 
infrastruktúra 
töltőpontjaira 
vonatkozóan, 
valamint 
létrejöjjön egy 
egységes javaslat 
az elektromobilitás 
szereplői egyedi 
azonosításának 
rendszerére.

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, Uniós fejlesztések 
fejezetből biztosított forrás (bruttó, Ft)

  A B C D E

1. Év Összesen

Végrehajtó Szervnél (Magyar 

Közút Nonprofit Zrt.) felmerülő 

költségek

Végrehajtó Szervnél (IFKA 

Iparfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft.) felmerülő 

költségek

Kedvezményezettnél felmerülő 

költségek

2. 2019 19 935 032 10 000 000 9 935 032 –

3. 2020 26 529 337 8 000 000 17 891 303 638 034

4. 2021 18 648 781 1 878 169 16 132 578 638 034

5. 2022 2 000 000 2 000 000 – –

6. Összesen 67 113 150 21 878 169 43 958 913 1 276 068
”
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A Kormány 1614/2019. (X. 24.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú („Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági  
Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című), valamint a KEHOP-5.2.2-16-2016-00063 azonosító 
számú („Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai 
korszerűsítése” című) projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint  
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
1.1. egyetért

a) a KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú, „Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című, valamint

b) a KEHOP-5.2.2-16-2016-00063 azonosító számú, „Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című

 projekt (a továbbiakban együtt: projektek) összköltségének növelésével és forrásszerkezetének 
módosításával, az 1. melléklet szerint,

1.2.  egyetért a projektek
a) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint, és
b) 1.  mellékletben foglalt táblázat G oszlopa szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 5. prioritása rendelkezésre álló 
kerete terhére történő finanszírozásával,

1.3.  egyetért azzal, hogy az  1.  pont b)  alpontja szerinti projekt esetén az  1.  mellékletben foglalt táblázat  
H:4 mezőjében meghatározott, az Európai Unió felé nem elszámolható költségigénye – az Uniós fejlesztések 
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a KEHOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 
kerüljön finanszírozásra,

1.4.  egyetért a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. október 31.

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

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:523 mezőjében a „0,24” szövegrész helyébe a „0,27” szöveg,
b) D:542 mezőjében a „0,20” szövegrész helyébe a „0,21” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1614/2019. (X. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M

1.

Projekt azonosító 
száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Módosítás előtti 
forrásszerkezet

Projekt 
módosítás előtti 

összköltsége 
összesen

(forint)

Változás Módosítást követő forrásszerkezet

Projekt 
módosítást 

követő 
összköltsége

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2. KEHOP
(forint)

Az Európai 
Unió 

felé nem 
elszámolható 

költség
(forint)

KEHOP
(forint)

Az Európai 
Unió 

felé nem 
elszámolható 

költség 
(forint)

Projekt 
összköltsége

(forint)

KEHOP
(forint)

Az Európai 
Unió felé nem 
elszámolható 

költség 
(forint)

3.
KEHOP-5.2.2-16- 

2016-00046 

Damjanich János 
Gimnázium és 

Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola épületenergetikai 

fejlesztése 

NFSI Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai Intézet 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
(konzorciumvezető),

Damjanich János 
Gimnázium és 

Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola 

240 000 000 – 240 000 000 +28 636 383 – +28 636 383 268 636 383 – 268 636 383

A projekt a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A szám alatti, 2209 helyrajzi számon 
nyilvántartott „Iskola Új épület” és „Szakmai oktató” épületeit érinti.  
Az épületek az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek,  
de a határolószerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó 
nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épület-szerkezettani 
követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. 
Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek 
utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését tartalmazza  
a hatályos, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló  
7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, 
törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb 
megtakarítására.

4.
KEHOP-5.2.2-16-

2016-00063 

Pécsi Szakképzési 
Centrum Zsolnay Vilmos 

Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

energetikai korszerűsítése

NFSI Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai Intézet 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
(konzorciumvezető),

Pécsi Szakképzési Centrum

200 000 000 – 200 000 000 +2 788 096 +9 474 253 +12 262 349 202 788 096 9 474 253 212 262 349

A projekt a Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 7623 Pécs, Rét utca 10. szám alatti, 3866 helyrajzi 
számon nyilvántartott épületét érinti. Az épület az építési kornak 
megfelelő technológiai színvonalon épült, de a határolószerkezetek és 
az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai 
kor hőtechnikai és épület-szerkezettani követelményeinek, így az épület 
jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső 
határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek 
korszerűsítését tartalmazza a hatályos, az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet követelményszintjének 
való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél 
magasabb megtakarítására.
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A Kormány 1615/2019. (X. 24.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program módosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) 6%-os eredményességi 

tartalékainak átcsoportosítására irányuló – a VEKOP monitoring bizottsága által jóváhagyott – módosítási javaslatot 
(a továbbiakban: javaslat) a részére benyújtott tervezet szerint,

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a javaslatnak az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: e határozat közzétételét követő harminc napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1616/2019. (X. 24.)  Korm. határozata
a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium felújításának és 
bővítésének befejezéséhez szükséges további támogatásról

A Kormány
 1. egyetért a  soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium felújítása és 

bővítése befejezésének további támogatásával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon  

– a  kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 
a  2021. évben szükséges 821 330 032 forint forrás rendelkezésre állásáról a  2021. évi központi költségvetés  
XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő:  a 2021. évi költségvetés tervezése során
 3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében a 2. pont 

szerinti forrás terhére adjon ki támogatói okiratot mindösszesen 820 919 572 forint összegben a Győri Egyházmegye 
mint kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig 
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:  a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1617/2019. (X. 24.) Korm. határozata
a 2019-ben Budapesten megrendezendő U23-as Birkózó Világbajnokság járművei számára az autóbusz 
forgalmi sáv használatáról

 1.  A  Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  2019-ben Budapesten megrendezendő U23-as 
Birkózó Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság) szervezését teljeskörűen ellátó Magyar Birkózó Szövetség 
bevonásával – a  Világbajnokság ideje alatt az  autóbusz forgalmi sávon a  közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 36. § (8) bekezdés b) pont bf ) alpontja alapján az autóbusz forgalmi sáv 
használatára jogosult járműveket kijelölje, és részükre az 1. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: e határozat közzétételét követően azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1617/2019. (X. 24.) Korm. határozathoz

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

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

 
 
 

1. melléklet az ………/2019.(…) Korm. határozathoz 
 

Az érintett járművek megjelölésére szolgáló jelzés (matrica), annak a járművön történő 
rögzítési módja, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalma és használatának ellenőrzése 
 
A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza. 
 

1.1. Kivitel:  öntapadó matrica 
1.2. Elhelyezés:  a jármű elején és a hátulján 
1.3. Ha a jármű szélvédőjén helyezik el: 

 
Méretek:  szélesség 10 cm 
                 magasság 10 cm 

 
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el: 

 
Méretek:  szélesség 30 cm 
                magasság 20 cm 
 

 
 

1. ábra 
 
2. Az 1. pontban meghatározott jelzést a jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy 
megfeleljen a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 97. §-a rendelkezéseinek.  
 
3. A jelzés (matrica) járműre történő felhelyezésre jogosító igazolás tartalma: 

 
„Az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosító igazolás” 

 
3.1. Jármű adatok: 

rendszám 
gyártmány 
típus 

3.2. A forgalmi engedély száma 
3.3. Az igazolás kiállításának kelte 

          1. ábra

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

 3.  A jelzés (matrica) járműre történő felhelyezésére jogosító igazolás tartalma:
„Az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”
3.1.  Járműadatok:

rendszám
 gyártmány
 típus
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3.2.  A forgalmi engedély száma
3.3.  Az igazolás kiállításának kelte
3.4.  A kiállító aláírása
3.5.  A kiállító bélyegzőjének helye
3.6.  Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap)
3.7.  Az 1. pontban meghatározott jelzés (matrica) színes lenyomata

 4.  Az igazolás használatának ellenőrzése:
Az igazolás és a  jelzés (matrica) használatát a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44.  § (2)  bekezdése 
szerint a rendőrség ellenőrzi.
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