
 MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2019. december 30., hétfő

 Tartalomjegyzék

360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 10479

361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokra vonatkozó kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról 10583

24/2019. (XII. 30.) NVTNM rendelet A Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő 
kijelölése érdekében 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 10720

6/2019. (XII. 30.) MK rendelet A Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és 
a díjfizetés módjáról 10720

7/2019. (XII. 30.) MK rendelet A filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és 
a korhatár besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint 
az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási 
költségek megállapításáról 10725

8/2019. (XII. 30.) MK rendelet A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes 
szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről 10729

66/2019. (XII. 30.) AM rendelet Az agrárminiszter feladatkörébe tartozó, egyes agrártámogatások 
keretösszegét érintő módosításokról 10734

67/2019. (XII. 30.) AM rendelet Az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű 
előirányzatok módosításáról 10738

52/2019. (XII. 30.) BM rendelet A katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk 
szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos 
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 10746

34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet A közneveléssel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 10747

36/2019. (XII. 30.) IM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a határon átnyúló tartási ügyekben 
a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény 
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet módosításával összefüggő módosításáról 10753

49/2019. (XII. 30.) ITM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról szóló  
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról 10756



10478 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 

 Tartalomjegyzék

24/2019. (XII. 30.) PM rendelet Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről 
szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosításáról 10803

521/2019. (XII. 30.) KE határozat Bírói felmentésről 10804

522/2019. (XII. 30.) KE határozat Bírói felmentésről 10804

523/2019. (XII. 30.) KE határozat Bírói kinevezésről 10804

138/2019. (XII. 30.) ME határozat Főiskolai tanárok kinevezéséről 10805



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10479

III. Kormányrendeletek

A Kormány 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1.  alcím tekintetében a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi  LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul 
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  alcím tekintetében a  hadigondozásról szóló 1994.  évi XLV.  törvény 28.  § a) és b)  pontjában és 28/A.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.  törvény 48. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
d), q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11.  alcím tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés c), h), i) és 
j) pontjában, valamint 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 12.  alcím tekintetében a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b), c), f ), g), 
k), l), m), r) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15.  alcím tekintetében a  bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 1., 2., 5. és 15.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 17.  alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény 
30. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 19. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.  törvény 50/A. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 20.  alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2001. és 2002.  évi költségvetéséről szóló 2000.  évi CXXXIII.  törvény 109.  § 
(1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21.  alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 88.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 22.  alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 58.  § 
(10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
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a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.  törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 24. alcím tekintetében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény 290. § (1) bekezdés 
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 26.  alcím tekintetében a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 27.  alcím tekintetében Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.  évi CXXXIX.  törvény 
88. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 29. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 30.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31.  alcím tekintetében a  bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény 307.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 33.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34.  alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35.  alcím és a  3.  melléklet tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § 
(7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 36. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 37. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 39.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 3. és 
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.  törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 41.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 42.  alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 43.  alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. és 
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 46. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § 4. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 47.  alcím tekintetében környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 48.  alcím tekintetében a  természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 49.  alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 50. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
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az 51.  alcím tekintetében az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.  évi XXVIII.  törvény 49.  § (3)  bekezdés e)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 52.  alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (1)  bekezdés 34.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 53.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 36.  §-ában és 110.  § 
(7) bekezdés 1., 6., 9. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 54. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 55.  alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 56.  alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 7.  §-ának 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 57.  alcím tekintetében a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 58.  alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 59. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 60. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 61.  alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés b) és k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 62.  alcím tekintetében a  kisajátításról szóló 2007.  évi CXXIII.  törvény 41.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 63. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 64.  alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (1)  bekezdés f ) és 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 65. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 66.  alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 67. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 68.  alcím tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés d) és h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 69. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 70. és a 71. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 72. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 73. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pont 
2.3. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 74. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 
4.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 75. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), h) pontjában, valamint 
a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI.  törvény 53.  § 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 76. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában 
és a  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.  évi CXXXIX.  törvény 88.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 77. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f ) pontjában, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI.  törvény 53.  § a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 78. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi 
CCII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,



10482 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 

a 79.  alcím tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi 
LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 80. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.  törvény 15. § (12) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 81. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 82.  alcím tekintetében a  Nemzeti Földalapról szóló 2010.  évi LXXXVII.  törvény 32.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 83.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 84.  alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 40.  § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 85. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 86. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 87.  alcím tekintetében a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010.  évi 
CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 88. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 89. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.  törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 90.  alcím tekintetében az  atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 67.  § x)  pont xi)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 91.  alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 92.  alcím tekintetében az  önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.  évi II.  törvény 3.  § (9)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 94.  alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 95.  alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c) pontjában és a 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 96. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.  törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.  törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában, 
valamint a  korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 97. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 98.  alcím tekintetében a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény 45.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazása alapján,
a 99.  alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés d) és i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 100.  alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 101. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 103. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének 
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104.  alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 29.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában, 
valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (4)  bekezdés 13.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 106.  alcím tekintetében az  Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi 
CXII. törvény 11. § b) pontjában,
a 107.  alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés h) és l)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. és 
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 109.  alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 
23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 111.  alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112.  alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 
46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 114. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 115.  alcím tekintetében a  nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 116. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 5. és 21. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 117.  alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 118. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi 
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a)–m) és o)–p) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 119.  alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény 34.  § (3)  bekezdés f )  pontjában és g)  pont 
gh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 120.  alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 121. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 122. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 123.  alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 124.  alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 7.  § (4) és 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 125. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 126.  alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
1.5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 127. alcím tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 128. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 129. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 130. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 131. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 132. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 133. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 134. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 135.  alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 47.  § 
(1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről 
szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 136.  alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi 
CCXXII. törvény 105. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 137.  alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 88.  § (1)  bekezdés 5. és 14.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 138. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 139. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.  törvény 15. § (4) bekezdés 
a)  pontjában, valamint az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény 16.  § (15)  bekezdés e) és 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 140.  alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005.  évi XCV.  törvény 32.  § (4)  bekezdés d)  pontjában, valamint az  egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 141. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 142.  alcím tekintetében az  energiahatékonyságról szóló 2015.  évi LVII.  törvény 44.  § a)–g) és i)–n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 143.  alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 38.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 144. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 145.  alcím tekintetében a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 106.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 146.  alcím, valamint a  33. és 34.  melléklet tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § 
(1)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  146.  § (4)  bekezdés tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk 
(3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 146. § (6) bekezdés tekintetében a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (4)  bekezdés 8.  pontjában és az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében –,
a 147.  alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 198.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 148.  alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 149.  alcím tekintetében a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 80.  § e)  pontjában, valamint 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 150.  alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 151.  alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 152.  alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1a) és 
(1e) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 153. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 154. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § 
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 155. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 156.  alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.  évi 
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CCXL. törvény 434. § (1) bekezdésében, a  jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában, a bűncselekmények 
áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi CXXXV.  törvény 46.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 
(3)  bekezdésében, a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 106.  § (1)  bekezdés i)  pontjában, 
valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 157.  alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában, 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.  törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 
XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kapott felhatalmazás alapján,
a 158.  alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 7.  alpontjában, 
a  víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény 88.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 159.  alcím tekintetében az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.  évi XXVIII.  törvény 49.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 
a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004.  évi XVIII.  törvény 57.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, az  erdőről, az  erdő 
védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 112.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, az  élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről 
szóló 2013.  évi CII.  törvény 71.  § 1.  pontjában, az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 90.  § (5)  bekezdés 
c)–e)  pontjában, a  pálinkaellenőrző  alcím tekintetében a  pálinkáról, a  törkölypálinkáról és a  Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 
2008.  évi LXXIII.  törvény 15.  § (1)  bekezdésében, a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 66.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában, valamint a  a kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 160.  alcím tekintetében az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 90.  § (5)  bekezdés d)  pontjában, az  épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 29.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 161.  alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 15.  § 
(4)  bekezdésében, a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 162.  alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (5)  bekezdésében, 
valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 163.  alcím tekintetében fogyasztóvédelemről szóló 1997.  évi CLV.  törvény 55.  § (1)  bekezdés h)  pontjában, valamint 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 164.  alcím tekintetében a  természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 165.  alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi 
CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 166. alcím tekintetében védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 167.  alcím tekintetében településkép védelméről szóló 2016.  évi LXXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés d)–f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 168. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 169. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 170. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 171. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 172. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 173. alcím tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010.  évi CXVII.  törvény 13.  § (1)  bekezdés a)–e), h)–k) és 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 174. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 175. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 176. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés 
b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 177.  alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 178.  alcím tekintetében a  hivatalos statisztikáról szóló 2016.  évi CLV.  törvény 47.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 179.  alcím tekintetében a  természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 180.  alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016.  évi XXIX.  törvény 139.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 181.  alcím tekintetében a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 182. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 
46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 183. alcím tekintetében jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 184. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 185. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 186.  alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 112.  § 
(1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 187.  alcím tekintetében a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.  évi 
CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 188. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 189. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 190. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 191.  alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 139.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 192. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 193. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint 
93. § (1a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 194.  alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (1)  bekezdés 1. és 2.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 195.  alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1c)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 196. alcím tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 197.  alcím tekintetében a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes 
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768  számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018.  évi XLIX.  törvény 20.  § (2)  bekezdés 
b)–f ) pontjában,
a 198. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 199.  alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (2)  bekezdés 1., 4. és 5.  pontjában, 
valamint (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 200.  alcím tekintetében az  állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019.  évi 
LVI. törvény 9. § (1) bekezdés b)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 201.  alcím tekintetében a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.  évi CLVI.  törvény 10.  § h) és 
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló  
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 5/B. § (2)–(2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„(2) A  keresetkiegészítéssel kapcsolatos ügyekben országos illetékességgel a  Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal jár el. A keresetkiegészítést a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
(2a) A  keresetkiegészítés iránti hatósági ügyben eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tekintetében 
felügyeleti szervként a  Magyar Államkincstár központi szerve jár el, és a  közigazgatási hatósági ügyekkel 
összefüggésben gyakorolja a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában és kizárólag 
ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket.
(2b) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal keresetkiegészítéssel kapcsolatos feladatkörének gyakorlásával 
összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi 
ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja 
a (2) és (2a) bekezdésben meghatározottak kivételével.”

 (2) Az R1.
a) 5/C.  § (2)  bekezdésében a „Tatabányai Járási Hivatal” szövegrész helyébe a „Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal” szöveg,
b) 5/E.  § (9) és (10)  bekezdésében a „Tatabányai Járási Hivatalt” szövegrész helyébe a „Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatalt” szöveg,
c) 5/H. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a  „nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

d) 5/I.  § (2)  bekezdésében, 5/L.  § (2)  bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” 
szöveg,

e) 5/K. § (1) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg
lép.

2. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges 
kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az  állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 
szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében a „járási 
hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

3. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. 
(XI.  6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 1.  § (2)  bekezdésében az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban járási hivatal)” szövegrész helyébe 
az „az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)” 
szöveg lép.

 (2) Az R2. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (3) Hatályát veszti az R2.

a) 4. § (3) bekezdésében a „járási hivatali” és a „járási hivatallal” szövegrész,
b) 3.  számú melléklet I 17–26. Ingatlanra bejegyzett jogok és tények pont 13.  alpontjában a „fellebbezés és” 

szövegrész.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)
a) 17. § (1) bekezdésében az „első fokon jár el” szövegrész helyébe az „eljáró hatóságok” szöveg,
b) 22.  § (4)  bekezdésében az  „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal, a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
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járási (fővárosi kerületi) hivatala,” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal, a kormányablak” szöveg,

c) 25.  § (3)  bekezdésében az  „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal, a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatala,” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal, a kormányablak” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti az R3.

a) 10/A. §-ában, 12. § (1) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
b) 11. § e) pontjában a „vagy a járási hivatal” szövegrész,
c) 15/A. § (1) bekezdésében az „első fokon” szövegrész.

5. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló  
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A  hadigondozásról szóló 1994.  évi XLV.  törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  hadigondozotti ügyekben hadigondozási hatóság a  fővárosi és megyei kormányhivatal hadigondozott 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala.
(2) Az  (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében, illetve a  Hdt. 1.  § (1a)  bekezdésében meghatározott 
esetben a hadigondozási hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.”

 (2) Az R4.
a) 2.  § (2) és (4)  bekezdésében, 4.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (2)  bekezdésében, 7.  § 

(2)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, valamint 15.  § (4)  bekezdésében az  „az elsőfokú” szövegrész 
helyébe az „a” szöveg,

b) 12. § (4) bekezdésében és 14/A. § (3) bekezdésében az „Az elsőfokú” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
c) 14/A. § (2) bekezdésében az „az elsőfokú” szövegrészek helyébe az „a” szöveg,
d) 17. § (2) bekezdés b) pontjában az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 9. § f )–i) pontjában” 

szövegrész helyébe az „a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában” szöveg,

e) 2. mellékletében az „Első- vagy másodfokú” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
f ) 4., 5. és 6. mellékletében az „ELSŐFOKÚ” szövegrész helyébe az „A” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az R4. 8. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 16. § (2) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész.

6. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló  
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A keresőképtelenség illetve a keresőképesség elbírálására és igazolására az Ebtv. 45. § (2) bekezdése alapján jogosult:]
„d) az  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 
kormányhivatal),”

 (2) Az R5. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § A  baleseti táppénz folyósítás időtartamának egy éven túli meghosszabbítására javaslatot az  orvosszakértői 
feladatkörében eljáró kormányhivatal tehet.”

 (3) Az R5. 7. § (5a) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) Az  (5)  bekezdés szerint kezdeményezett felülvizsgálat elbírálása során nem járhat el ugyanazon 
kormányhivatal, amely kormányhivatal szakértő főorvosának vagy felülvéleményező főorvosának döntése 
a felülvizsgálat tárgyát képezi. A felülvizsgálat iránti kérelem áttételéről a kormányhivatal gondoskodik.”

 (4) Az R5.
a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „járási hivatallal” szövegrész helyébe a „kormányhivatallal” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál” szöveg,
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c) 7. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
d) 7.  § (5)  bekezdésében az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatalánál” szövegrész helyébe az  „az orvosszakértői feladatkörében eljáró 
kormányhivatalnál” szöveg,

e) 8.  § (1) és (2)  bekezdésében az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői feladatkörében eljáró 
kormányhivatalhoz” szöveg,

f ) 9.  § (1)  bekezdésében az „A fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az „Az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatal” 
szöveg

lép.

7. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.)
a) 3. § (1) bekezdésében az „a telephely” szövegrész helyébe az „a felszámoló útján a telephely” szöveg,
b) 3. § (5) bekezdésében a „nyilatkozó” szövegrész helyébe a „nyilatkozó a felszámoló útján” szöveg
lép.

 (2) Az R6. 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Hatályát veszti az R6. 16. § (1) bekezdése.

8. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Hatályát veszti a  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklet III. pont 1.63. alpontja.

9. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A  közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R7.) 3.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  közfürdő fekvése szerint illetékes kormányhivatal a  folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén évente 
egyszer, az időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény megkezdése előtt a közfürdőt tápláló összes vízből 
külön-külön vízmintát vesz. A  vízminták vételére és az  azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra az  ivóvízvizsgálatokra 
előírt szabályok az irányadók.”

 (2) Az R7.
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” 

szövegrész helyébe a  „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

b) 3.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a „népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt 
(a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg,

c) 3. § (4) bekezdés d) pontjában a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
d) 3. § (6) bekezdésében a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.

10. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R8.) I. Fejezete a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § Nincs szükség a  gyámhatóság jóváhagyására, ha a  jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy közjegyzői 
eljárásban elbírálták, vagy a közjegyző előtt a hagyatéki eljárás folyamatban van.”
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 (2) Az R8. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szülőket tájékoztatni kell arról, hogy a  (2)  bekezdésben meghatározott megállapodásukat közös 
megegyezéssel módosíthatják.”

 (3) Az R8. a 26/C. §-át követően a következő alcím címmel és 26/D. §-sal egészül ki:
„A tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentésével összefüggő gyámhatósági feladatok
26/D.  § (1) A  gyámhivatal a  tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében 
történő foglalkoztatásának bejelentését követően ellenőrzi a  bejelentésben foglaltakat, és meghallgatja 
a Gyvt. 128. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket.
(2) A gyámhivatal megtiltja a foglalkoztatást, ha az ellentétes a gyermek érdekével.
(3) Ha a gyámhivatal a gyermek foglalkoztatásának kezdő időpontját követően szerez tudomást olyan tényről, amely 
alapján a  foglalkoztatás a  gyermek érdekével ellentétes, haladéktalanul felhívja hatósági ellenőrzés lefolytatására 
a munkaügyi ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező szervet.”

 (4) Az R8. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás kérdésében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kijelölt gyámhivatal) – ha nem indult a szülői 
felügyeleti jog megszüntetése iránti per – soron kívül jár el.”

 (5) Az R8. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A települési önkormányzat jegyzője az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén tájékoztatja 
az anyát arról, hogy
a) a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és
b) a  kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére a  Gyár. 22.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján bármely 
gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt 
is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.”

 (6) Az R8. 61/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61/A. § (1) A gyámhivatal
a) egyedülálló apaként történő örökbefogadás esetén a  gyermek számára az  örökbefogadást engedélyező 
határozatban [46. § (1) bekezdés f ) pontja],
b) ha az  örökbefogadás felbontása révén az  örökbefogadás csak az  örökbe fogadó anya vonatkozásában szűnik 
meg,
a gyermek számára képzelt személyt állapít meg anyaként.
(2) A települési önkormányzat jegyzője
a) a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek vagy nagykorú 
személy számára és
b) az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára
képzelt személyt állapít meg anyaként.”

 (7) Az R8. 91/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  gyámhivatal a  családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról szóló, véglegesítő záradékkal 
ellátott határozatot a véglegessé válást követően közli a családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatallal (a továbbiakban: családtámogatási feladatkörében eljáró kormányhivatal).”

 (8) Az R8. 91/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91/F.  § Ha a  nevelési-oktatási intézmény vezetője jelzi a  család- és gyermekjóléti központnak, hogy az  óvodai 
nevelésben való részvételre kötelezett gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma 
az  adott nevelési évben elérte az  ötöt, vagy a  gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai 
foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet, a család- és gyermekjóléti központ
a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a  jelzést a  gyermekvédelmi 
szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a szociális intézmény vezetője, 
büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a  javítóintézet igazgatója, levélben tájékoztatja a  családi 
pótlék jogosultját az  adott nevelési évben a  huszadik óvodai nevelési napnak vagy az  adott tanítási évben 
az  ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás igazolatlan elmulasztásának 91/G.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 
jogkövetkezményeiről.”
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 (9) Az R8. 104. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az érdemi határozat elleni jogorvoslati kérelemben a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleményének felülvizsgálatát kérték, a  gyámhivatal a  keresetlevél kézhezvételét követően a  szakmai 
vélemény felülvizsgálata érdekében megkeresi az  országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot. A  gyámhivatal 
az  országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleményét haladéktalanul továbbítja a  közigazgatási 
perben illetékes bíróság részére.”

 (10) Az R8.
a) 21.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és a)  pontjában, 21.  § (2)  bekezdésében, 21.  § (3)  bekezdés 

a)  és b)  pontjában, 21.  § (4)  bekezdésében, 26/C.  § (1) és (2)  bekezdésében, 60.  § (1)  bekezdésében, 61.  § 
(3) bekezdésében és 61/B. §-ában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője” 
szöveg,

b) 21.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és 61.  § (1)  bekezdésében a „gyámhivatal” szövegrészek helyébe 
a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg,

c) 26/C.  § (1)  bekezdésében a  „gyámhivatallal” szövegrész helyébe a  „települési önkormányzat jegyzőjével” 
szöveg,

d) 26/C.  § (2)  bekezdésében a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzőjének” 
szöveg,

e) 60. § (2) és (3) bekezdésében a „gyámhivataltól” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzőjétől” 
szöveg,

f ) 73. § (1) bekezdés h) pontjában a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárnak” szöveg,
g) 91/B. § (5) bekezdésében, 91/D. § (6) bekezdésében, 91/J. § (1) bekezdésében és 130/A. § (1b) bekezdésében 

a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
h) 91/C.  § (4)  bekezdésében, 91/D.  § (2)  bekezdésében és 130/A.  § (1d)  bekezdésében a  „járási hivatallal” 

szövegrész helyébe a „kormányhivatallal” szöveg,
i) 91/D. § (4) bekezdés c) pontjában és 91/J. § (2) bekezdés b) pontjában a „járási hivatalt” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatalt” szöveg,
j) 91/G. § (2) bekezdés b) pontjában a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál” szöveg,
k) 91/G. § (3) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
l) 146.  § (5)  bekezdésében a  „végszámadást elfogadó határozata” szövegrész helyébe a  „végelszámolásról 

hozott döntése” szöveg,
m) 154. § (2) bekezdés a) pontjában a „betétben” szövegrész helyébe az „ügyvédi letétben” szöveg,
n) 164. §-ában az „– a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság útján –” szövegrész helyébe a „– felügyeleti szerv 

útján –” szöveg
lép.

 (11) Hatályát veszti az R8.
a) 5/A. §-a,
b) 21. § (3) bekezdésében a „vagy a gyámhivatal” szövegrész,
c) 26/C. § (1) bekezdésében a „gyámhivatali” szövegrész,
d) 33/A. §-a,
e) 91/B. § (3) bekezdése,
f ) 97/A. §-a,
g) 133. § (1) bekezdés b) pontja,
h) 156. § (2) bekezdés c) pontja,
i) 158. § (5) bekezdésében a „határozattal” szövegrész,
j) 172. § (3) bekezdése.

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

11. § (1) A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv a  kormányhivatal. A  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként 
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.”
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 (2) Az R9.
a) 2. § (3) bekezdésében az „A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szervként ellátott hatósági ügyeiben a Központ 

jár el fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és” szövegrész helyébe az „Az általános hatáskörű nyugdíj-
megállapító szerv hatósági ügyeiben a Központ jár el” szöveg,

b) 3.  § (2)  bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatalának – nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként 
eljáró – VIII. Kerületi Hivatala (a  továbbiakban: kijelölt fővárosi kerületi hivatal) országos illetékességgel 
jár el első fokon” szövegrész helyébe az „A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala kizárólagos illetékességgel jár el” szöveg,

c) 59/C. §-ában az „első fokú határozattal szembeni fellebbezési idő lejártáig” szövegrész helyébe a „határozat 
vele való közlésétől számított 15 napon belül” szöveg,

d) 66.  § (3)  bekezdésében, 72/B.  § (1e)  bekezdésében, 72/B.  § (1f )  bekezdésében az „a  kormányhivatal” 
szövegrész helyébe az „az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv” szöveg,

e) 73/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „az első fokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az R9.
a) 1. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 2. § (2) bekezdése,
c) 2. § (4) bekezdésében az „és a járási hivatal” szövegrész,
d) 3. § (1) bekezdésében az „első fokon” szövegrész,
e) 3. § (3) bekezdése,
f ) 64. § (1) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
g) 81. § (1) bekezdésében az „első fokon” szövegrész,
h) 1. számú melléklete.

12. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

12. § (1) A  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R10.) 5/A. § 
(2)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az  „egészségbiztosítási pénztári 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R10.
a) 5/A. § (3) bekezdése,
b) 8. § (1) bekezdésében a „VIII. Kerületi Hivatala” szövegrész,
c) 21. § (6) bekezdésében az „a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatallal,” szövegrészek.

13. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a  kormányhivatalt jelöli ki a  12.  § 
(4)  bekezdésében meghatározott feladatok kivételével az  Ebtv. 27.  § (1), (2), (5) és (7)  bekezdésében, 35.  § 
(5)  bekezdésében, 50.  §-ában, 62.  § (1a)  bekezdésében, 65.  § (2)  bekezdésében, 68/A.  § (4)  bekezdésében, 
69.  §-ában, 70.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 70.  § (4)  bekezdésében, 72.  §-ában, 77.  § (3)  bekezdésében, 80.  §  
(3)–(5) bekezdésében, valamint 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”

 (2) Az R11. 12/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint 
a  nemzetközi egyezmények szerinti formanyomtatványt az  érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére 
a kormányhivatal vagy a NEAK bocsátja ki, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról 
szóló uniós rendeletek szerinti Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a  továbbiakban: EU-Kártya) az  érvényes 
jogviszonnyal rendelkező biztosított részére a kormányhivatal, a kormányablak, valamint a NEAK bocsátja ki.”
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 (3) Az R11. 12/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  Tbj. szerint külföldinek minősülő biztosított részére a  foglalkoztatója a  foglalkoztatás megkezdése 
előtt –  az  erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon – a  székhelye szerint illetékes 
egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivataltól kéri a TAJ kiadását. A kormányhivatal a NEAK 
által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ szám képzését, és az adatátadást 
követően a  képzett TAJ számról, valamint a  TAJ számot igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről 
értesíti a  foglalkoztatót. A TAJ számot igazoló hatósági igazolványt a  foglalkoztatott az  ország területén bármely 
egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál átveheti.”

 (4) Az R11. 12/A. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A  TAJ számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
alkalmazott természetes személy részére – nem magyar állampolgár esetén a  foglalkoztatási szerv, magyar 
állampolgár esetében pedig a foglalkoztató megkeresésére – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
kormányhivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ képzését, 
és az  adatátadást követően a  képzett TAJ számról az  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
kormányhivatal értesíti az  állami foglalkoztatási szervet, illetve a  foglalkoztatót. A  kormányhivatal az  értesítésben 
a „kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult” szöveggel korlátozza az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultságot.”

 (5) Az R11. 31/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  biztosított a  méltányossági kérelmet a  foglalkoztatójához nyújthatja be. A  táppénz folyósítására vonatkozó 
kérelemhez csatolni kell az  orvosi igazolást és javaslatot, az  orvosi szakvéleményt a  keresőképtelenség 
várható időtartamáról, valamint az  Ebtv. 50.  § (3)  bekezdésében foglalt méltányosságból megállapítható 
gyermekápolási táppénzt, kivéve a  méltányosságból igényelt pénzbeli ellátás tekintetében a  kifizetőhely vagy 
a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult. A foglalkoztató a biztosított 
méltányossági kérelmét a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a székhelye szerint illetékes 
kormányhivatalhoz.”

 (6) Az R11.
a) 1.  § (7a)  bekezdés b)  pontjában, 42.  § (2)  bekezdésében a  „járási hivatalt” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatalt” szöveg,
b) 1.  § (7e)  bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási pénztári feladatkörében 

eljáró XIII. Kerületi Hivatalát” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalát” szöveg,
c) 12. § (11) és (12) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi 

Hivatala” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
d) 12.  § (11)  bekezdésében az „a  Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalával” szövegrész 

helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalával” szöveg,
e) 12/A.  § (1)  bekezdésében, 44.  § (1)  bekezdésében, 45.  § (6)  bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek 

helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
f ) 11.  § (10)  bekezdésében, 12/A.  § (3)  bekezdésében, 12/A.  § (10)  bekezdés nyitó szövegrészében, 12/A.  § 

(11)  bekezdésében, 39.  § (3)  bekezdésében, 42.  § (2) és (4)  bekezdésében, 45.  § (5)  bekezdésében a „járási 
hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

g) 37/A.  § (3)  bekezdésében, 38.  § (3)  bekezdésében, 49/E.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „járási hivatalhoz” 
szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,

h) 11.  § (12)  bekezdésében, 38.  § (1)  bekezdésében, 43.  § (5)  bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész 
helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,

i) 49/E.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „fővárosi és megyei kormányhivatal bármely járási hivatalához” 
szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg

lép.
 (7) Hatályát veszti az R11.

a) 1.  § (1)  bekezdésében az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára,” szövegrész,

b) 1. § (6) bekezdésében az „és a (7) bekezdés szerinti járási hivatalt” szövegrész,
c) 1. § (7) bekezdése,
d) 1. § (7c) bekezdésében az „és a járási hivatalt együtt” szövegrész,
e) 1. § (7f ) és (7g) bekezdése,
f ) 1. § (8a) bekezdése,
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g) 2. § (2) bekezdés h) pontjában az „első és másodfokon eljáró” szövegrész,
h) 37. § (6) bekezdésében az „első fokon történő” szövegrész.

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok 
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A  gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R12.) 11/E. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  újonnan létrejött bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve 
a  területi gyermekvédelmi szakszolgálat – vezetője az  intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő véglegessé 
vált bejegyzését követően, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a  javítóintézet vezetője az  intézménynek 
a  Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését követően, a  köznevelés információs 
rendszere (a  továbbiakban: KIR) honlapján keresztül kezdeményezi az  intézmény számára az  intézmény hatjegyű 
köznevelési azonosítójának kiadását, és egyidejűleg megküldi az  Oktatási Hivatal számára a  bölcsőde, mini 
bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – esetében 
a  szolgáltatói nyilvántartásra történő bejegyzésről szóló véglegessé vált határozatot, a  területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat és a  javítóintézet esetében az  intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát és a  törzskönyvi 
nyilvántartásba vételről szóló határozatot.
(2) Az  új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a  területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat – vezetője a  bölcsőde, mini bölcsőde és a  gyermekvédelmi szakellátási intézmény 
– kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének véglegessé 
válását, az  új területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet vezetője az  intézménynek a  törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozat kézhezvételét követő öt napon belül, a  KIR honlapján 
keresztül megadja
a) az  intézmény fenntartójának hivatalos nevét, székhelyének  címét, képviseletére jogosult személy nevét, 
beosztását, elérhetőségeit,
b) az  új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a  területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat – ágazati azonosítóját,
c) az új bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet
ca) hivatalos nevét és székhelyének címét,
cb) intézményvezetője nevét, elérhetőségeit,
cc) azon feladatellátási helyének (telephelyének) esetében, ahol legalább 1 fő pedagógus munkakörben való 
foglalkoztatása történik, a  feladatellátási hely (telephely) hivatalos nevét,  címét, szolgáltató tevékenység formáját, 
kapcsolattartójának nevét, elérhetőségeit, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámát, továbbá ágazati 
azonosítóját, ha az különbözik az intézmény ágazati azonosítójától.”

 (2) Az R12. 11/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Változásbejelentéskor az  (1)  bekezdésben foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
az  intézményvezető a  bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a  területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat – esetén az  adatmódosításról szóló, véglegessé vált határozatot, a  területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet módosított alapító okiratát, illetve a  bejelentés okát tartalmazó 
döntést küldi meg postai úton az Oktatási Hivatalnak, ha az a (2) bekezdésben meghatározott adatokban változást 
eredményez.”

15. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A  bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R13.) 13. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( A bányaüzemi kutatásra, feltárásra, kitermelésre, illetve meddőhányó hasznosítására, az ezekkel egyidőben vagy ezek 
befejeztével végzett tájrendezésre vonatkozó műszaki üzemi terv szöveges része tartalmazza)
„i) a káros környezeti hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges intézkedéseket;”
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 (2) Az R13. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Nem kell a műszaki üzemi terv módosítását kérni, ha a haszonanyag kitermelt mennyisége, vagy az értékesített 
meddő mennyisége a tárgyévre engedélyezett mennyiséget 25%-kal nem haladja meg, és a kitermelés tekintetében 
az igénybevételre engedélyezett ingatlanon kívül más ingatlan igénybevételére nem kerül sor.”

 (3) Az R13. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  bányavállalkozó a  műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységgel vagy a  tervezett 
létesítménnyel érintett idegen ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságát a következőkkel igazolhatja
a) az  ingatlan tulajdonosával vagy vagyonkezelőjével megkötött, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett, az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó megállapodás,
b) az  ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, 
az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata, vagy
c) a jogosultságot megállapító végleges hatósági határozat vagy jogerős bírósági ítélet.”

 (4) Hatályát veszti az R13.
a) 1. § (1)–(3) és (5) bekezdése,
b) 8. § (6) bekezdésében a „vagy bejelentés alapján végzett felszíni előkutatás adatai” szövegrész,
c) 13. § (2) bekezdése,
d) 13. § (3) bekezdés a) pontja,
e) 13.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „az igénybevételre tervezett külszíni területek tulajdonjogi (használati) 

helyzetének,” szövegrész,
f ) 13. § (3) bekezdés e) pontjában az „és a műszaki felügyeleti ellenőrzések rendjét” szövegrész,
g) a  14.  § (3)  bekezdésében az  „– amennyiben a  környezetvédelmi, egységes környezethasználati vagy 

környezetvédelmi működési engedély hatálya ennél nem rövidebb –” szövegrész.

16. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R14.) 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány családtámogatási ügyekben eljáró hatóságként a  fővárosi és megyei kormányhivatalt 
(a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki.”

 (2) Az R14. 1/B. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Cst. 2. § a) pont aa), ab), ae) és af ) alpontja szerinti személy esetében családtámogatási ügyben – kivéve, ha 
jogszabály másként rendelkezik, vagy az  ügyet jogszabály családtámogatási kifizetőhely hatáskörébe utalta  – 
a kormányhivatal jár el.
(2) A Cst. 2. § a) pont ac) és ad) alpontja szerinti személy esetében
a) az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a kormányhivatal;
b) az a) pontba nem tartozó családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos, hatósági döntést igénylő eljárásokban
ba) ha a  kérelmező vagy a  kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az  Osztrák 
Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e  családtagok valamelyike életvitelszerűen az  Osztrák 
Köztársaságban tartózkodik, vagy az  ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, a  11. számú 
mellékletben meghatározott kormányhivatal az ott meghatározott illetékességgel,
bb) egyéb esetben Budapest Főváros Kormányhivatala [a ba) és bb) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: 
EGT-s kormányhivatal];
c) az  a)  pontba nem tartozó családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos, hatósági döntést nem igénylő, kizárólag 
adatcserére vagy adatigazolásra irányuló eljárásban a Központ
jár el.
(3) A  Cst. 22.  §-a szerinti méltányossági ügyekben a  kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes 
kormányhivatal vezetője jár el.”

 (3) Az R14. 1/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/C.  § (1) A  Cst. szerinti, a  kormányhivatal, a  családtámogatási kifizetőhely hatáskörébe utalt ügyekben, 
valamint a  Budapest Főváros Kormányhivatala által ellátott ügyekben a  Központ jár el felügyeleti szervként, 
továbbá e  közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja a  központi államigazgatási szervekről, 
valamint, a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 
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2.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés g)  pontjában 
meghatározott hatásköröket.
(2) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok családtámogatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben 
a  Ksztv.  2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket 
szakmai irányító miniszterként a  család- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter gyakorolja az  (1)  bekezdésben 
meghatározottak kivételével.”

 (4) Az R14. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  gyermekgondozást segítő ellátás méltányosságból történő megállapítására, meghosszabbítására irányuló 
eljárásban a kormányhivatal vezetője jár el.”

 (5) Az R14. 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kormányhivatal az  egy évnél hosszabb időtartamra megállapított gyermekgondozást segítő ellátás 
jogosultsági feltételeit évente felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a gyermekgondozást 
segítő ellátás – méltányossági alapon történő megállapításának – jogosultsági feltételei már nem állnak fenn, úgy 
a kormányhivatal intézkedik az ellátás megszüntetéséről.”

 (6) Az R14. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a visszafizetésre kötelező határozatot
a) kormányhivatal hozta, a kormányhivatal,
b) családtámogatási kifizetőhely hozta, a Központ
az (5) bekezdés szerinti méltányossági kérelemre induló eljárásban közreműködő hatóságként jár el.”

 (7) Az R14. 11. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (8) Az R14.

a) 1.  § (2a)  bekezdésében, 4/C.  § (4)  bekezdésében, 19.  § (9)  bekezdés b)  pontjában, 23.  § (1)  bekezdésében 
a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,

b) 5. § (6) és (6a) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés a) pontjában, 
9.  § (1b) és (1h)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 10/A.  § (2) és (3)  bekezdésében, 12.  §-ában, 19.  § 
(8) bekezdésében, 22/A. § (4) bekezdésében, 26. § (2a) bekezdésében, 27/F. § (3) bekezdésében, 27/G. §-ában, 
27/H. § (3) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

c) 7/A.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (5)  bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész 
helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,

d) 10/A. § (3) bekezdésében, 19. § (6) bekezdésében a „járási hivatallal” szövegrész helyébe a „kormányhivatallal” 
szöveg,

e) 11.  § (2)  bekezdésében, 28.  § (2)  bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” 
szöveg,

f ) 19. § (7) bekezdésében a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál” szöveg,
g) 22. § (6) bekezdésében, 22/A. § (3) bekezdésében, a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” 

szöveg
lép.

 (9) Hatályát veszti az R14.
a) 3. § a) pont ac) alpontja,
b) 5. § (6b) bekezdése,
c) 29. §-ában az „ , illetve a járási hivatal” szövegrész,
d) 13. számú melléklete.

17. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A  súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a  fogyatékossági támogatás folyósításának 
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  fogyatékossági támogatás iránti eljárásban fogyatékossági támogatási szervként a  fővárosi és 
megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki.”

 (2) Az R15. 3/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kormányhivatal fogyatékossági támogatással kapcsolatos feladatkörének gyakorlásával összefüggésben 
a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
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hatásköröket szakmai irányító miniszterként a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja 
a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével.”

 (3) Az R15. 4. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) A  fogyatékossági támogatás iránti ügyben a  kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes kormányhivatal jár el. A  Fot. 23.  § (2)  bekezdésében meghatározott személy esetén Budapest Főváros 
Kormányhivatala jár el.”

 (4) Az R15.
a) 6. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9/C. § (1) és (2) bekezdésében, 9/D. § (2) bekezdésében, 

9/E. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 15. §-ában, 18. §-ában, 19/A. § 
(3) és (4) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe 
a „kormányhivatal” szöveg,

c) 17.  § (1)  bekezdésében, 19/A.  § (2)  bekezdésében a  „járási hivatalnak” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatalnak” szöveg

lép.
 (5) Hatályát veszti az R15. 3. számú melléklete.

18. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi 
Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének 
engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R16.) 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1.  § (2)  bekezdése szerinti bejelentést a  tanácsadó Családvédelmi Szolgálat által végzett tevékenység 
folytatására szolgáló tanácsadó helye szerint illetékes, a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) felé kell megtenni.”

 (2) Az R16. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szolgáltató a  tevékenység megszüntetését, továbbá minden olyan változtatást, amely érinti a  működést 
köteles a megszüntetést, illetve a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni a járási hivatalnak.”

 (3) Az R16. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járási hivatal a tanácsadó Családvédelmi Szolgálatról nyilvántartást vezet.”

 (4) Az R16. 7. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A járási hivatal törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, amennyiben
a) a határidő elteltével a 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek nem tesz eleget,
b) a tevékenysége megszüntetését bejelenti,
c) az 1. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet hat hónap óta nem gyakorolja.”

 (5) Az R16.
a) 1. § (2) bekezdésében az „és a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik” szövegrész helyébe 

a „rendelkezik és a tevékenységet bejelentette” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében az „Az engedély kiadása iránti kérelmet” szövegrész helyébe az „A bejelentést” szöveg,
c) 6.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a  működési engedély kiadásakor meglévő” szövegrész helyébe 

az „e jogszabályban meghatározott” szöveg,
d) Melléklet  címében az  „Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő 

Családvédelmi Szolgálatra vonatkozó személyi” szövegrész helyébe az  „A Családvédelmi Szolgálatra 
vonatkozó személyi” szöveg

lép.
 (6) Hatályát veszti az R16.

a) 4. §-a,
b) 5.  § (1)  bekezdésében az  „  ,  és a  tanácsadó Családvédelmi Szolgálat működési engedélyében szerepel” 

szövegrész,
c) 6. § (1) bekezdésében a „működési engedélyében foglaltak szerinti” szövegrész,
d) 6. § (2) bekezdés b) pontja,
e) 6. § (3) bekezdése.
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19. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló  
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A  bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R17.) 3. § (5) bekezdésében a „járási földhivatalt” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságot” 
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R17.
a) 2. § (3) bekezdése és
b) Melléklete.

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

20. § (1) A  lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R18.) 1.  § (4)  bekezdés 
18. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. kormányhivatal: a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a  támogatott lakás 
fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal), Pest megye és 
a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala;”

 (2) Az R18. 5/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha az  igénylő házaspár nem tesz eleget a  megelőlegező kölcsönszerződést – (2)  bekezdés szerinti  – 
lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettségének, a  hitelintézet levélben felszólítja 
a  támogatott személyt, hogy a  szerződéskötésnek a  felszólítás szerinti 15 napos határidőn belül tegyen eleget. 
Ennek elmulasztása esetén a  szerződés a  felszólítást követő 16. napon a  támogatott személy nyilatkozattételének 
elmulasztásával megvalósuló ráutaló magatartásával létrejön. A  hitelintézet a  felszólítást és a  megelőlegező 
kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító – a támogatott személy aláírását nem tartalmazó – 
szerződést, annak létrejöttét követő legfeljebb 10 napon belül megküldi a támogatott személy és a kormányhivatal 
részére. A  kormányhivatal határozattal megállapítja a  megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) 
kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét, majd a határozat véglegessé válását követően megkeresi a támogatott 
lakás fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot (a  továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) a  támogatási 
összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az  azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 
támogatott lakásra történő bejegyeztetése iránt. A kormányhivatal az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt 
biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) 
kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét megállapító végleges határozat megküldésével egyidejűleg értesíti 
a  hitelintézetet. A  hitelintézet a  kormányhivatal értesítésének kézhezvételét követő havi elszámolásában jogosult 
a  megelőlegező kölcsön és az  5/B.  § (3)  bekezdése szerinti időpontot követően az  államot megillető jelzálogjog, 
illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséig felmerült, támogatott személyt terhelő kamat 
és költség összegének igénylésére.”

 (3) Az R18. 5/A. § (2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2e) Amennyiben az  e  rendelet 2008. június 30-át megelőzően hatályos 5/A.  § (2)  bekezdése alapján kötött 
megelőlegező kölcsönszerződések esetén az  igénylő házaspár a vállalt gyermek születését követően a hitelintézet 
írásbeli felszólítását követő 30 napon belül nem működik együtt a  kedvezményt biztosító jelzálogjog, valamint 
elidegenítési és terhelési tilalom állam javára az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében, 
a  hitelintézet a  felszólító levelét és az  ügy iratait másolatban megküldi a  kormányhivatalnak. A  kormányhivatal 
határozattal megállapítja a kedvezmény gyermek születésének időpontjában történő igénybevételét és a határozat 
véglegessé válását követően megkeresi a  támogatott lakás fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot 
a  támogatási összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjognak, valamint az  azt biztosító elidegenítési és 
terhelési tilalomnak a  támogatott lakásra, a  21.  § (1)  bekezdése szerinti időszakból még hátralévő időtartamra 
történő bejegyezése iránt. A  kormányhivatal a  jelzálogjog, valamint az  azt biztosító elidegenítési és terhelési 
tilalom állam javára történő bejegyzéséről a  bejegyzést követő 15 napon belül az  e  bekezdés szerinti végleges 
határozatának megküldésével egyidejűleg értesíti a hitelintézetet.”

 (4) Az R18. 18. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Ha az  igénylést vagy a  gyermekvállalás nem teljesítésének 24.  § (5)  bekezdése vagy 5/A.  § (11)  bekezdése 
szerinti igazolását a  hitelintézet elutasítja, az  igénylő a  közvetlen támogatásra, illetőleg a  kamattámogatásra 
jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a  kormányhivatalhoz az  írásbeli 
elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10499

– a kormányhivatal megkeresésére – a hitelintézet 8 napon belül csatolni köteles a kérelem elutasítását megalapozó 
iratok másolatát.”

 (5) Az R18. 18. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A kormányhivatal a támogatottnál a közvetlen támogatás, a kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét, 
valamint az 5/A. § (8) bekezdése szerinti törlesztési kötelezettség teljesítését hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja. 
Ha a  kormányhivatal a  hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a  támogatott jogosulatlanul vette igénybe 
a támogatást, vagy az 5/A. § (8) bekezdése szerinti törlesztési kötelezettségét 90 napot meghaladóan és legalább 
három havi törlesztőrészletet meghaladó mértékben nem teljesíti, akkor határozatban intézkedik a támogatás vagy 
az  5/A.  § (8)  bekezdése szerinti tartozás és kamata – igénybevétel napjától számított késedelmi kamattal növelt 
összegének – visszatérítése iránt. Ez esetben a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti kamat.”

 (6) Az R18. 25. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) A  kormányhivatal a  miniszter által átadott megkeresés alapján, hatósági jogkörben eljárva, határozattal 
megállapítja a  megtérítési kötelezettség teljesítését, majd a  határozat véglegessé válását követően megkeresi 
a támogatott lakás fekvése szerint ingatlanügyi hatóságot az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító 
elidegenítési és terhelési tilalom megtérítési kötelezettséggel érintett lakásra történő bejegyezése iránt.”

 (7) Az R18. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kormányhivatalnak a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e  rendelet alapján ellátott feladatkörei 
gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi 
és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.”

 (8) Az R18.
a) 1.  § (6)  bekezdésében, 5/B.  § (4)  bekezdésében, 9.  § (8a)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdés b)  pont 

bb) alpontjában, 20. § (8) bekezdésében, 21. § (3), (3b), (5), (11)–(12) és (14) bekezdésében, 21/A. § (1), (5), 
(6), (8), (11) bekezdésében, 21/B. § (2) bekezdésében, 24. § (6) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek 
helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

b) 5/A.  § (2b), (2d), (8a), (13a)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában, 19.  § (4)  bekezdés 
b)  pontjában, 21.  § (7c) és (14)  bekezdésében a  „járási hivatalt” szövegrész helyébe a  „kormányhivatalt” 
szöveg,

c) 18. § (11) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „Kormányhivataltól” szöveg,
d) 18.§ (16)  bekezdésében, 21/A.  § (10)  bekezdésében, 44.  § (2a), (2c) és (4)  bekezdésében a „járási hivatal, 

valamint Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
e) 19.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a „járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész 

helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
f ) 21.  § (4)  bekezdés d)  alpontjában és (7a)  bekezdésében, 44.  § (2)  bekezdésében a  „járási hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
g) 21/A. § (6) bekezdésében a „járási hivatali” szövegrész helyébe a „kormányhivatali” szöveg,
h) 44. § (2) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,
i) 44. § (2b) bekezdésében a „járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg
lép.

 (9) Hatályát veszti az R18. 19. § (2) bekezdés ac) alpontjában, 25. § (2b) bekezdésében a „járási” szövegrész.

21. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 
szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 
50/2001.  (IV. 3.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal talajvédelmi feladatkörében 
eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala” szövegrész helyébe a  „talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei 
kormányhivatal” szöveg lép.
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22. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A  munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  kölcsönbeadói tevékenység folytatását a  kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz 
a tevékenység megkezdése előtt 30 nappal kell bejelenteni, ha
a) a  bejelentőt a  cégjegyzékbe vagy – ha a  működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel  – 
az  előírt nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a  munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatását 
tartalmazza,
b) a bejelentő vagy az általa – legalább heti húsz órában munkaviszony keretében – foglalkoztatott legalább egy 
személy az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkezik,
c) a bejelentő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,
d) a bejelentő a rendelet által előírt vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja,
e) a bejelentő szerepel az állami adóhatóság által vezetett, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a 
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

 (2) Az R19. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  kölcsönbeadó, illetve a  magán-munkaközvetítő székhelyét más kormányhivatal illetékességi területére 
helyezi át, ezt a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnál 30 nappal korábban be kell jelenteni. A korábbi 
székhely szerint illetékes kormányhivatal a  bejelentést a  kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő irataival 
együtt átteszi az  új székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz. Az  új székhely szerint illetékes kormányhivatal 
akkor veszi nyilvántartásba a  kölcsönbeadót, ha az  e  rendeletben foglalt feltételeket teljesíti. Ha  a  kölcsönbeadó 
nyilvántartásba vételét az  új székhely szerint illetékes kormányhivatal elutasítja – e  döntés alapján  – 
a kölcsönbeadót a korábbi székhelye szerint illetékes kormányhivatal törli a nyilvántartásból.”

 (3) Az R19. 4. § (1a) és (2) bekezdésében a „kérelmező” szövegrész helyébe a „bejelentő” szöveg lép.
 (4) Hatályát veszti az R19.

a) 1. § (1) bekezdésében az „ , a közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési” szövegrész,
b) 9. § (1) bekezdése,
c) 17/A–17/D. §-a,
d) 18. § (1a)–(1g) bekezdése.

23. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló  
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R20.) 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont A) alpontjában felsorolt, 
az  ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket az  NNK felé be kell 
jelenteni, az  5. számú melléklet II.  pontjában előírt követelményeknek megfelelően. A  bejelentés során az  NNK 
az  előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a  vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező 
anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a  technológia alkalmazása nem eredményezi-e a  mikrobiológiai minőség 
romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok 
felsorolását az 5. számú melléklet I. pont B) alpontja tartalmazza.”

 (2) Az R20. 8/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 5. számú melléklet I. pont D) alpontjában felsorolt ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt 
technológiákat az NNK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi. Az ivóvízbiztonsági engedélyezés során az NNK 
az  előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a  vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező 
anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a  technológia alkalmazása nem eredményezi-e a  mikrobiológiai minőség 
romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését.”

 (3) Az R20.
a) 4.  § (7)–(8), (10)–(11), (13) és (15)  bekezdésében a  „népegészségügyi szerv” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg,
b) 4. § (12) bekezdésében a „népegészségügyi szervnél” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál” szöveg,
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c) 8.  § (4) és (6)  bekezdésében, 8/A.  § (2), (4) és (6)  bekezdésében az „a  kormányhivatal” szövegrész helyébe 
az „az NNK” szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésében az „A kormányhivatal” szövegrész helyébe az „Az NNK” szöveg,
e) 8/A.  § (4)  bekezdésében, 8/B.  § (2) és (5)  bekezdésében az „a  kormányhivatalnál” szövegrész helyébe 

az „az NNK-nál” szöveg,
f ) 8/C. § (2) bekezdésében az „a kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „az NNK-t” szöveg,
g) 5. számú melléklet II. és III. pontjában az „A kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe az „Az NNK-hoz” szöveg,
h) 5. számú melléklet VI. pontjában az „A kormányhivatal” szövegrész helyébe az „Az NNK” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti az R20.
a) 5. számú melléklet II. pont 1.5 alpontja,
b) 5. számú melléklet III. pont 1. alpontja.

24. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében a „hatóságként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg lép.

25. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó 
személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Hatályát veszti a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek 
diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az „első fokon” szövegrész.

26. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt 
támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A  családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 
szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) A  családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara (a  továbbiakban: NAK) azon megyei ügyintéző szervezete látja el, amelynek illetékességi 
területén található a családi gazdaság központja.”

 (2) Az R21. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi gazdaságok nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:)
„b) a  gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, illetve rokoni 
jogviszonya kódja,”

 (3) Az R21. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (2)  bekezdés szerinti adattartalmú közhiteles hatósági nyilvántartást a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti 
élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben vezeti.”

 (4) Az R21. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A NÉBIH a családi gazdaságok nyilvántartásához hozzáférést biztosít a NAK részére.”

 (5) Az R21.
a) 4. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szövegrészek helyébe a „NÉBIH” szöveg, 

a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „NAK-tól” szöveg,
b) 4.  § (2), (4) és (6)  bekezdésében, 5.  § (1)–(3)  bekezdésében, 6.  § (5)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdés 

a) pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „NAK” szöveg,
c) 4. § (5) bekezdésében a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „NAK-nál” szöveg
lép.

 (6) Hatályát veszti az R21.
a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „vagy egyéni vállalkozó igazolvány” szövegrész,
b) 4. § (2) bekezdés f ) pontjában a „vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal” szövegrész.
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27. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló  
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 
1. mellékletében foglalt táblázat
a) A:4 mezőjében a  „megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró 

járási hivatala” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal” szöveg,

b) A:12 mezőjében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe a „közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szöveg,

c) A:15 mezőjében a „megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala” szövegrész helyébe 
az „erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,

d) A:16 mezőjében a  „megyei kormányhivatal talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala” szövegrész 
helyébe a „talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

28. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R22.) 7.  § (2)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására)
„a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, 
in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, 
valamint a  fekvő- és járóbeteg-szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó 
egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén – függetlenül attól, hogy 
a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait – az országos tisztifőorvos,”
(jogosult.)

 (2) Hatályát veszti az  R22. 7.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „betegszállítást,” valamint a „mentési tevékenységen belül 
rendezvény egészségügyi biztosítását” szövegrész.

29. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A  kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről 
szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R23.) 11.  § (3a) és (3b)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(3a) A forgalomba hozatalra kerülő étkezési és ipari mákfajta magjának megfelelő tisztítottságát a kormányhivatal 
és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal ellenőrzi. Az  étkezési 
céllal forgalmazott mákmagból a  kormányhivatal és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatal szúrópróbaszerűen mintát vehet, és azt az  élelmiszerekben előforduló 
egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint 
az  élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos 
követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a  továbbiakban: 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet] szerinti 
határértékeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat céljából megküldi az erre akkreditált hatósági laboratóriumnak.
(3b) A  kormányhivatal és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal 
elrendelheti a  forgalomba hozó költségére a  mákmag ismételt tisztítását vagy a  forgalomból való kivonását, 
ha a  mákmag a  természetes eredetű ártalmas anyag tartalma tekintetében nem felel meg a  49/2014. (IV. 29.) 
VM rendelet szerinti határértékeknek.”

 (2) Az R23. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A mák és a kender termesztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére 
a rendőrség és a kormányhivatal, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal 
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jogosult. A NÉBIH a kormányhivatal és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által 
végzett, a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos adatokat 
összesíti, és gondoskodik az  ipari-, az  étkezési és a  díszítőmák termesztésével kapcsolatos, a  miniszter részére 
történő adatszolgáltatásról.”

 (3) Az R23.
a) 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „megyei kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró 

megyeszékhely szerinti járási hivatalával (a  továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal)” 
szövegrész helyébe a  „földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal (a  továbbiakban: 
kormányhivatal)” szöveg,

b) 5.  § (1)  bekezdés j)  pontjában, 5.  § (1a)  bekezdésében, 8.  § (2a) és (2b)  bekezdésében, valamint 9/B.  § 
(1)  bekezdésében a  „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak” szövegrész helyébe a  „kormányhivatalnak” 
szöveg,

c) 5.  § (2)  bekezdésében, 7.  § (2) és (3)  bekezdésében, 8.  § (2) és (5)  bekezdésében, 9/A.  § (1) és 
(4) bekezdésében, 9/B. § (4) bekezdésében, valamint 10. § (3) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási 
hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében és 10. § (7) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatalt” szöveg,

e) 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében, 9/A.  § (2) és (3)  bekezdésében, valamint 9/B.  § (2), (3) és 
(6) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

f ) 10.  § (2)  bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatallal” szövegrész helyébe a „kormányhivatallal” 
szöveg

lép.
 (4) Hatályát veszti az R23. 5. § (3) bekezdése.

30. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

30. §  Hatályát veszti a  felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében és 
9. melléklet 1. pont i) alpontjában az „első fokon eljáró” szövegrész.

31. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

31. § (1) A  végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R24.) 2. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„r) ingatlan-nyilvántartási irat: az  ingatlan-nyilvántartási határozat ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) által készített kiadmányáról, a végrehajtó 
által e rendelet rendelkezései szerint készített és záradékkal ellátott másolat;”

 (2) Az R24.
a) 46/A. § (4) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
b) 2.  mellékletében az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatalánál” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalnál” szöveg

lép.

32. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R25.) 5/B.  § (2)  bekezdés 
a)  pontjában a  „sportegyesület esetében nyilvántartási, egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási vagy egyéni 
vállalkozói igazolványának” szövegrész helyében a „sportegyesület vagy egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási” 
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az  R25. 3. számú mellékletében az  „egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, ennek hiányában” 
szövegrész.
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33. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés b) pontjában 
az „az elsőfokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

34. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló  
369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

34. §  A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) 
Korm. rendelet
a) 1.  §-ában a „megyei kormányhivatal növénytermesztési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási 

hivatala (a  továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a  „növénytermesztési feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

b) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatal” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés d) pontjában a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg
lép.

35. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
módosítása

35. § (1) Az  egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R26.) 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó nyilvántartását 
a  honlapján közzéteszi a  gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata céljából. Ha a  gyógytényezők, 
gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a  döntéshez Budapest Főváros Kormányhivatalának véleményét nem 
szükséges kikérni.”

 (2) Az R26. 3. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

36. Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

36. §  Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 7.  § 
(3) bekezdésében a „járási földhivatalnak” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnak” szöveg lép.

37. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A  távhőszolgáltatásról szóló 2005.  évi XVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R27.) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  vezetékjoggal érintett műszaki rendszer üzemszerű működése megszűnik, a  megszűnést követő 1  éven 
belül az engedélyes köteles – az érintett tulajdonossal történt eltérő megállapodás hiányában – a  távhővezetéket 
és tartószerkezetét az  ingatlanról eltávolítani, és a  területet rendezett állapotban a  tulajdonos rendelkezésére 
bocsátani. A  távhővezeték elbontása és a  vezeték megszüntetése a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti a  mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalhoz történő bejelentés alapján történik.”

 (2) Az R27. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (3) Hatályát veszti az R27.

a) 10. § (3) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész,
b) 10. § (3a) bekezdése.
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38. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Hatályát veszti az  építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdésében 
az „elsőfokú” szövegrész.

39. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.) 2. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából)
„f ) területfoglalás: a  tevékenység megvalósításához vagy a  létesítmény elhelyezéséhez ténylegesen igénybe vett 
terület.”

 (2) Az R28. 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (3) Az R28. 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (4) Hatályát veszti az R28. 2/A. § (5) bekezdése.

40. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 
szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A  bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. 
(II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.) 7/A. § (1) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal:
(A bányafelügyelet engedélye nélkül végezhető:)
„d) a nyomástartó berendezés javítása.”

 (2) Az R29. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A.  § A  13.  § szerinti átalakítási engedély alapján átalakított vagy bejelentés alapján javított nyomástartó 
berendezés használatbavételére a 10–12. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

 (3) Az R29. 13. §-a és azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Átalakítási engedélyezési eljárás, javítás bejelentése
13.  § (1) A  bányafelügyelet engedélye szükséges a  nyomástartó berendezés minden olyan átalakításához, amely 
a 12. § (3) bekezdésében felsoroltakat meghaladja.
(2) Az átalakítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az átalakítással érintett létesítmény helyét, rendeltetését,
b) az átalakítási tervet készítő tervező nevét, címét, tervezői jogosultsága megjelölését,
c) az átalakítás műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését.
(3) A kérelemhez mellékelni kell az átalakítás műszaki leírását és a kapcsolódó rajzdokumentációt.
(4) A  kérelem benyújtásakor igazolni kell azt, hogy a  tervezett műszaki megoldás megfelel a  vonatkozó 
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az  élet, az  egészség, a  biztonság, a  környezet, 
a  kulturális örökség és a  tulajdon védelmének követelményeivel, a  tervezés során milyen műszaki irányelveket, 
szabványokat alkalmaztak, továbbá, hogy a tervező a tervezésre jogosultsággal rendelkezik.
(5) Új veszélyességi kategóriába, illetve osztályba történő besorolásra javaslatot csak abban az esetben kell tenni, ha 
az átalakítást követően megváltozik a nyomástartó berendezés besorolása.
(6) Az átalakítási engedély iránti kérelem elbírálása során a bányafelügyelet meggyőződik arról, hogy
a) a kérelem megfelel-e a (2)–(3) bekezdésben foglaltaknak, és
b) a tervezett átalakítási munka megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek.
(7) Az  átalakítási engedély rendelkező részének – az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben 
előírtakon túl – tartalmaznia kell:
a) az átalakítással érintett létesítmény
aa) helyét, rendeltetését,
ab) műszaki adatait,
b) az átalakítás műszaki vezetőjének a nevét,
c) az átalakítási tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség előírását,
d) a létesítményre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem kötelező benyújtására vonatkozó felhívást,
e) az átalakítási engedély hatályát.



10506 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 

(8) Az  átalakítási engedély a  véglegessé válásától számított 1 évig hatályos. Az  engedély hatálya egy alkalommal, 
egy évvel meghosszabbítható.
(9) A  nyomástartó berendezések 12.  § (3)  bekezdésében felsoroltakat meghaladó javítására vonatkozó 
bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a javítással érintett létesítmény helyét, rendeltetését,
b) a  javítási tervet készítő tervező nevét,  címét, tervezői jogosultsága megjelölését (ha tervezői jogosultsághoz 
kötött a javítási terv készítése),
c) a javítás műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését,
d) a javítási tevékenység rövid leírását.”

 (4) Az R29. 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bányafelügyelet feladata:)
„a) e  rendelet szerinti létesítés (felállítás), átalakítás, használatbavétel engedélyezése, a  javításra vonatkozó 
bejelentés fogadása vizsgálata,”

 (5) Az R29. 7/A. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2a) bekezdésben a „13” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép.
 (6) Hatályát veszti az R29. 7. § (1) bekezdés c) pontjában a „ , javítani” szövegrész.

41. Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 
tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) Az  egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  kötelezett az  1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha 
azt előzetesen a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi 
LXXVI.  törvény alapján bejelentette a  kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalához 
(a továbbiakban: Kormányhivatal).”

 (2) Az R30. 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormányhivatal a bejelentést tudomásul veszi, ha”

 (3) Az R30. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  a  kötelezett, amelyet a  Kormányhivatal a  (6)  bekezdés b)  pontja alapján törölt a  nyilvántartásból, a  törlés 
napjától számított egy évig nem vehető ismételten nyilvántartásba.”

 (4) Az R30.
a) 3. § (2) bekezdésében az „engedéllyel rendelkezőkről” szövegrész helyébe a „bejelentést tevőkről” szöveg,
b) 3. § (5) bekezdésében az „Az engedély iránti kérelmet” szövegrész helyébe az „A bejelentést” szöveg,
c) 3/A. § (2) bekezdésében az „engedély kiadása iránti kérelem” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg,
d) 5. § (1) bekezdésében az „engedély” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg,
e) 5.  § (2)  bekezdésében a „közlekedési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész 

helyébe a „Kormányhivatal” szöveg,
f ) 7. § (4) bekezdésében az „engedélykötes” szövegrész helyébe az „engedély-, illetve bejelentésköteles” szöveg,
g) 5. mellékletében az „A Kormányhivatal által kiadott” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
h) 6. mellékletében a „forgalmazására jogosító engedély” szövegrész helyébe a „forgalmazása” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az R30.
a) 3.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a  kötelezett engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg” 

szövegrész,
b) 3/A. § (1) bekezdésében az „engedély iránti” szövegrész,
c) 7/A. §-ában az „engedélyköteles” szövegrész.

42. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 6/A. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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„(2) A  szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellátja az  Szt. szerinti szociális 
feladatkörében eljáró járási hivatal szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését.”

 (2) Az R31. 6/A. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Szt.)
„b) 10. § (8) és (9) bekezdésének alkalmazásában kijelölt szerv a családtámogatási feladatkörében eljáró Budapest 
Főváros Kormányhivatala,”

 (3) Az R31. 6/A. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Szt.)
„f ) 50/C.  § (1)  bekezdése, valamint 50/D.  §-a alkalmazásában egészségbiztosítási szerv az  egészségbiztosítási 
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, a  fővárosban, valamint Pest megye tekintetében Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a  továbbiakban együtt: a  közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt 
kormányhivatal),”

 (4) Az R31.
a) 6/A. § (5) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „szociális feladatkörében 

eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
b) 15.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatásokkal kapcsolatos 

feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe a  „családtámogatási 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 24.  § (2)  bekezdésében, valamint 29.  § (2)  bekezdésében a  „Másodfokú hatósági eljárásban” szövegrész 
helyébe az „A közigazgatási per során” szöveg,

d) 38. § (1) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében, 46. § (3) bekezdésében a „járási hivatallal” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatallal” szöveg,

e) 40. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
f ) 40.  § (2) és (3)  bekezdésében, 44.  § (4) és (5)  bekezdésében, 45.  § (2)  bekezdésében, 49.  §-ában 

a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
g) 47. § (1) és (2) bekezdésében a „járási hivatalon” szövegrész helyébe a „kormányhivatalon” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az R31.
a) 6/A. § (1) bekezdés c) pontja,
b) 15. § (2a) bekezdése,
c) 21. § (9) bekezdésében az „és a 24. § (4) bekezdése szerinti szakfelügyelő főorvos” szövegrész,
d) 24. § (1), valamint (3)–(5) bekezdése és
e) 29. § (1) és (3) bekezdése.

43. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló  
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

43. §  Hatályát veszti az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
6. § (4) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész.

44. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) A  gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R32.) 2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános hatóságként jár el a települési önkormányzat 
jegyzője, illetve a  gyámhivatal. A  gyámhivatal az  e  rendeletben meghatározott kivételekkel ellátja mindazon 
feladatokat, amelyeket jogszabály a gyámhatóság hatáskörébe utal.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően az  e  rendeletben meghatározott ügyekben a  gyámhatósági feladatokat 
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal látja el.
(3) A  települési önkormányzat jegyzőjének a  gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a  fellebbezés 
elbírálására jogosult hatóság és a  felügyeleti szerv a  gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi 
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és megyei kormányhivatal. A  gyámhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben felügyeleti szerv 
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.
(4) A  fővárosi és megyei kormányhivatalnak a  gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a  miniszter 
a felügyeleti szerv.”

 (2) Az R32. 3. § (1) bekezdése a következő a) és b) ponttal egészül ki:
(A települési önkormányzat jegyzője)
„a) nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
b) a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és utónevét,”

 (3) Az R32. 3. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(A települési önkormányzat jegyzője)
„j) hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez,
k) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait,”

 (4) Az R32. 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A települési önkormányzat jegyzője az (1) bekezdés a)–b) és j)–k) pontja szerinti ügyekben hozott határozatát 
megküldi a gyámhivatalnak.”

 (5) Az R32. 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében)
„a) kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,”

 (6) Az R32. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 
örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal) az örökbefogadással kapcsolatban
a) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,
b) felveszi, elbírálja és jóváhagyja a  szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 
személy általi örökbefogadásához,
c) dönt az  örökbefogadás engedélyezéséről, az  utánkövetésről, és intézkedik a  titkolt terhességből született 
gyermek iratainak az örökbefogadó szülő részére történő kiadásáról,
d) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,
e) pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt,
f ) kérelemre felvilágosítást adhat a Ptk. 4:135. § (1) bekezdése és 4:136. §-a szerinti adatokról.”

 (7) Az R32. 9. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban)
„j) a  tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat,”

 (8) Az R32. 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal)
„c) másodfokú hatósági jogkört gyakorol a  települési önkormányzat jegyzőjének a  gyermekvédelmi és gyámügyi 
hatósági ügyeiben, valamint a  gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén megteszi a  Gyvt. 17.  § 
(4) és (5) bekezdésében foglalt intézkedéseket,”

 (9) Az R32. 23. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére 
vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a Magyar Államkincstár központi szerve jár el.”

 (10) Az R32.
a) 1/A. §-ában a „gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzőjét” szöveg,
b) 12.  § (1)  bekezdésében és 21.  § (4)  bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi 

és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,

c) 12.  § (2)  bekezdésében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében 
eljáró Szegedi Járási Hivatala” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró 
Csongrád Megyei Kormányhivatal” szöveg,

d) 22. § (2) bekezdés b) pontjában az „apai elismerő nyilatkozat” szövegrész helyébe a „kiskorú apa apai elismerő 
nyilatkozatának” szöveg

lép.
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 (11) Hatályát veszti az R32.
a) 6. § b) pontja, c) pont ca) alpontja és f ) pontja,
b) 9. § k) pontja,
c) 11/B. §-a,
d) 19. §-a,
e) 23. § (2) bekezdés a) pontjában az „elsőfokú” szövegrész.

45. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Kormány
a) a sajátos építményfajták,
b) a  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági ügyek,
c) a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott építmények hatósági ügyeinek,
d) az  Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi 
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 
szakhatóságok kijelöléséről, a  kiszabható bírság mértékéről, valamint az  Országos Atomenergia Hivatal munkáját 
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: OAH r.) meghatározott 
építésügyi hatósági ügyek, valamint
e) műemlék jókarbantartási ügyek
kivételével az  építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az  építmények, építési 
tevékenységek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: építésügyi hatóság) jelöli ki.”

 (2) Az R33. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Kormány a sajátos építményfajták és az OAH r.-ben foglalt kivétellel, az építésfelügyeleti hatósági feladatokra 
a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki.”

 (3) Az R33. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóság kormánytisztviselői létszámát úgy kell meghatározni, hogy 
a  hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen, valamint az  építésügyi és az  építésfelügyeleti 
hatóságnak a  (2)  bekezdésben meghatározott foglalkoztatási feltételekkel rendelkező kormánytisztviselőt kell 
foglalkoztatnia.”

 (4) Az R33. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági kormánytisztviselő kizárólag építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el.”

 (5) Az R33. 4. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4c) Az  építésügyi hatósági, az  építésfelügyeleti hatósági, valamint a  műemlékekkel és a  műemléki érték 
védelmével kapcsolatos építésügyi hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselő építésügyi hatósági, 
építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört is elláthat, ha a  feladat 
ellátásához az e rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik.”

 (6) Az R33. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az  építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez a  kormánytisztviselő végzettségét 
igazoló oklevélből a  szakirányú végzettség e  rendelet alapján nem állapítható meg, akkor az  oklevél 
szakirányúságáról, egyenértékűségéről a  Magyar Építész Kamara vagy a  Magyar Mérnöki Kamara által létrehozott 
bizottság dönt.”

 (7) Az R33. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  építésügyi hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie, 
azonban az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem tölthet be.”

 (8) Az R33. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem kell 
rendelkeznie, azonban az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem tölthet be.”
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 (9) Az R33. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági feladatellátás 
vezetőjének feladatai tekintetében kiadmányozásra kizárólag olyan kormánytisztviselő kaphat jogosultságot, aki 
legalább három év köztisztviselőként, állami tisztviselőként vagy kormánytisztviselőként építésügyi igazgatási vagy 
örökségvédelmi igazgatási területen megszerzett gyakorlati idővel rendelkezik.”

 (10) Az R33. 13. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  2020. február 29-ig első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatáskört 
gyakorló járásszékhely települési önkormányzat jegyzője, a  fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, valamint 
a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi főjegyző (a  továbbiakban 
együtt: járásszékhelyi jegyző) a  2020. február 29. napján folyamatban lévő papíralapú ügyek iratait az  általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 17.  §-a alapján az  iratok kezelésére vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő bontásban haladéktalanul megküldi, valamint az  építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben lévő valamennyi ügyet az alkalmazásban csoportosan 
átteszi a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésügyi hatósághoz. Folyamatban lévő ügynek kell tekinteni 
az  érdemi döntéssel le nem zárt, a  végre nem hajtott kötelezettséget elrendelő döntést tartalmazó, valamint 
a hatályos építési vagy bontási engedélyt tartalmazó ügyet.
(4) A  2013. január 1. és 2020. február 29. napja között lezárt iratok őrzéséről a  járásszékhelyi jegyző gondoskodik 
az  önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló rendelet szerinti egységes irattári terv, 
valamint az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzata alapján. Az építésügyi hatóság kérésére a lezárt iratokat 
a járásszékhelyi jegyző köteles három napon belül átadni az építésügyi hatóságnak.
(5) A 2020. február 29-ig az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal valamennyi építésügyi és építésfelügyeleti ügy iratát átadja 
az építésügyi hatóságnak.”

 (11) Az R33. 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (12) Az R33.

a) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (1)–(4) bekezdésében és 8. § (3) bekezdésében a „köztisztviselő és 
állami tisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „2. mellékletben” szöveg,
c) 4.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában a „köztisztviselő vagy az  állami tisztviselő” szövegrész helyébe 

a „kormánytisztviselő” szöveg,
d) 6. §-ában a „köztisztviselőnek és állami tisztviselőnek” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőnek” szöveg,
e) 7.  § (3)  bekezdésében a  „köztisztviselőnek és az  állami tisztviselőnek” szövegrész helyébe 

a „kormánytisztviselőnek” szöveg,
f ) 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „köztisztviselője vagy állami tisztviselője” szövegrész helyébe 

a „kormánytisztviselője” szöveg,
g) 13.  § (2)  bekezdésében az  „A járásszékhely települési önkormányzat jegyzője kérésére a  lezárt iratokat 

a jegyző köteles három napon belül átadni a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének.” szövegrész 
helyébe az „Az építésügyi hatóság kérésére a  lezárt iratokat a  jegyző köteles három napon belül átadni 
az építésügyi hatóságnak.” szöveg,

h) 4.  mellékletében a  „köztisztviselő vagy az  állami tisztviselő végzettségét igazoló oklevélből a  szakirányú 
kredittartalom, illetve a  külön jogszabályban meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint 
–  jogszabály alapján – nem állapítható meg, akkor a  köztisztviselőnek vagy az  állami tisztviselőnek” 
szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő végzettségét igazoló oklevélből a szakirányú kredittartalom, illetve 
a  2.  mellékletben meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint – jogszabály alapján – nem 
állapítható meg, akkor a kormánytisztviselőnek” szöveg,

i) 5. mellékletében a „köztisztviselőnek vagy állami tisztviselőnek” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőnek” 
szöveg

lép.
 (13) Hatályát veszti az R33.

a) 3/B. § (1) bekezdésében az „első fokon” szövegrész,
b) 4.  § (3)  bekezdésében a „járásszékhely település jegyzőjére, a  fővárosi kerület jegyzőjére, a  járási (fővárosi 

kerületi) hivatal vezetőjére, a” szövegrész,
c) 4. § (4a) és (4b) bekezdése,
d) 5. § (2) és (3) bekezdése,
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e) 1. melléklete,
f ) 7. melléklete.

46. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A  védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R34.)
a) 17.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a  Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi feladatkörében 

eljáró Érdi Járási Hivatala (a  továbbiakban: Érdi Járási Hivatal)” szövegrész helyébe az „a  természetvédelmi 
feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal)” szöveg,

b) 19. § (3) bekezdésében az „az Érdi Járási Hivatalt” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatalt”,
c) 21. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Érdi Járási Hivatal” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatal” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az R34. 17. § (2) bekezdés b) pontjában, 21. § b) pontjában a „természetvédelmi feladatkörében eljáró 
Pest Megyei” szövegrész.

47. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. §  Hatályát veszti a  környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az „elsőfokú” szövegrész.

48. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés 
szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

48. §  Hatályát veszti a  természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a  kármentesítés 
szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az „és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.” 
szövegrész.

49. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

49. §  Hatályát veszti a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007.  évi I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 20.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
az „érvényes vállalkozói igazolvánnyal vagy azzal egyenértékű – más tagállam hatósága által kiállított – vállalkozási 
tevékenység folytatására jogosító engedéllyel, egyéni vállalkozói igazolvány hiányában” szövegrész.

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

50. §  Hatályát veszti a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 59.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal, ennek hiányában az” szövegrész.

51. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 
részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

51. §  A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól 
szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban 

járási hivatal)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalt (a  továbbiakban: kormányhivatal)” 
szöveg,

b) 3. § (6), (10)–(12) bekezdésében, 3/A. §-ában, 4. § (2), (6), (8) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 2. számú 
melléklet 9. pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
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c) 3.  § (7), (9)  bekezdésében, 4.  § (7)  bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” 
szöveg,

d) 3.  § (8)  bekezdésében, 4.  § (4), (8)  bekezdésében a  „járási hivatalnak” szövegrészek helyébe 
a „kormányhivatalnak” szöveg,

e) 4. § (10) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg,
f ) 3.  § (8)  bekezdésében a „megyei kormányhivatalnak (a  továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szövegrész 

helyébe a  „megyei kormányhivatalnak (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatóság)” szöveg,

g) 3. § (9) bekezdésében, 4. § (7) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében az „a megyei kormányhivatal” szövegrész 
helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság” szöveg,

h) 3. § (10) bekezdésében az „a megyei kormányhivatallal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatósággal” szöveg,

i) 4. § (6) bekezdésében az „a megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatóságnak” szöveg,

j) 4. § (7) bekezdésében az „a 3. § megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatóság” szöveg

lép.

52. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

52. § (1) A  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. 
(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R35.) 30. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A VET és e  rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a  természetes személyt kell tekinteni, aki, 
vagy akinek a háztartásában élő személy:)
„i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.”

 (2) Hatályát veszti az R35. 30. § (1) bekezdés g) pontjában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész.

53. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

53. § (1) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R36.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában a  hatósági jogkört a  környezetvédelmi 
feladatkörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal gyakorolja.”

 (2) Az R36. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységek létesítéséhez és 
megvalósításához kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető 
legkisebb legyen. A  kapcsolódó szállítás, fuvarozás zajterhelésére tekintettel a  közlekedési feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja a meghatározott útvonal előírásának lehetőségét.”

 (3) Az R36.
a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az elsőfokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „az első fokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti az R36. 4. § (2) bekezdése.

54. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló  
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

54. § (1) A  kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R37.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) hatáskörrel rendelkező hatóság: a Magyar Államkincstár, az 1. mellékletben foglaltak szerinti fővárosi és megyei 
kormányhivatal, illetve a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, valamint a  fővárosi, illetve megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság,”
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 (2) Az R37. 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásban a  döntéshozatalra 
a Magyar Államkincstár, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság jogosult, az 1. mellékletben foglaltak szerint.”

 (3) Az R37. 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 (4) Hatályát veszti az R37. 3. § (2b)–(2c) bekezdése.

55. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, 
szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 
módosítása

55. §  Hatályát veszti a  személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, 
szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-ában az „első fokú” 
szövegrész.

56. A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

56. §  A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, 
a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 6.  § (1)  bekezdésében a „járási hivatalnak (a  továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „fővárosi és 

megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b) 6. § (3) és 9. § (7) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.

57. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

57. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R38.) 
6/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/E. § Ha a 6/C. § vagy a 6/D. § (1) bekezdése szerinti iratok valamelyike az  ingatlanügyi hatósághoz már korábbi 
ügyben benyújtásra került, vagy a  cégnyilvántartásban nyilvántartott cégre vonatkozó adatokat az  ingatlanügyi 
hatóság a  6/D.  § (3)  bekezdése alapján korábban már beszerezte, az  újabb bejelentés során elegendő 
–  az  iktatószámra való hivatkozással – a  korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy az  ingatlanügyi 
hatóságnál lévő okiratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg.”

 (2) Az R38. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  jóváhagyási záradékkal ellátott szerződésben érintett földterület több ingatlanügyi hatóság illetékességi 
területét érinti, akkor az  az ingatlanügyi hatóság, amely a  földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása során 
mezőgazdasági igazgatási szervként járt el, a Fétv. 95/A. § (1) bekezdése alapján indult eljárásban, a földhasználat 
nyilvántartásba vételét követően a  jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésről, a  benyújtott nyilatkozatokról 
és okiratokról készített hiteles másolatot, valamint az  eljárás során hozott döntését haladéktalanul megküldi 
a  többi illetékes ingatlanügyi hatóságnak a  földhasználat nyilvántartásbavétele céljából. Az  iratok megküldésével 
egyidejűleg az irattovábbítás tényéről az érintett földhasználót is értesíteni kell.”

 (3) Az R38.
a) 2. § (2) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe 

a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)” szöveg,
b) 2.  § (3)  bekezdésében, 17/A.  § (6)  bekezdés e)  pontjában, 17/A.  § (8)  bekezdésében a  „járási hivatal” 

szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,
c) 3. §-ában a „járási hivatalonként” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságonként” szöveg,
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d) 3.  §-ában, 6.  § (2) és (4)  bekezdésében, 6/D.  § (2) és (3)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdésében, 
10.  §-ában, 12.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 14/A.  § (2)  bekezdésében, 
15.  § (3)  bekezdésében, 16.  §-ában, 17.  § (2a) és (3)  bekezdésében, 17/A.  § (1)  bekezdésében, 19.  § 
(1) bekezdésében, 1. melléklet III. pontjában, 2. melléklet II. pontjában, 3. melléklet II. pontjában, 4. melléklet 
II.  pontjában, 6.  melléklet II.  pontjában az „a  járási hivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” 
szöveg,

e) 6/G.  § (3)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „a  járási hivatalhoz” szövegrész helyébe 
az „az ingatlanügyi hatósághoz” szöveg,

f ) 6/G. § (3) bekezdésében az „a járási hivatalnál” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnál” szöveg,
g) 7. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,
h) 7. § (2) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnak” szöveg,
i) 10. §-ában, 13. § (5) és (6) bekezdésében, 14/A. § (1) bekezdésében, 14/B. § (1) bekezdésében, 15/A. §-ában, 

1. melléklet III. pont 1. alpontjában, 2. melléklet II. pont 1. alpontjában, 3. melléklet II. pont 1. alpontjában, 
4. melléklet II. pont 1. alpontjában, 6. melléklet II. pont 1. alpontjában az „A járási hivatal” szövegrész helyébe 
az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg,

j) 13.  § (1) és (3)  bekezdésében az „a  járási hivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” 
szöveg,

k) 17/A. § (3) bekezdésében az „a járási hivatalban” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnál” szöveg,
l) 17/A. § (6) bekezdés d) pontjában a „járási hivatalok” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságok” szöveg
lép.

58. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) A  villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R39.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az  építésügyi hatósági jogkört 
a  műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: Hatóság) 
gyakorolja.”

 (2) Az R39.
a) 4. melléklete helyébe a 10. melléklet,
b) 5. melléklete helyébe a 11. melléklet
lép.

 (3) Hatályát veszti az R39.
a) 6. § (4) bekezdése,
b) „Elvi építési engedélyezési eljárás” alcíme,
c) 12. § (3) bekezdésében az „elvi építési engedéllyel vagy” szövegrész,
d) 3. számú melléklet 11. pontja.

59. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró 
hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. 
(II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R40.)
a) 1. számú mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sorában a  „járási hivatal” szövegrész helyébe 

az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,
b) 2. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a „mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Mérnöki Kamara” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az R40. 1. számú melléklet 12. sora.
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60. Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési 
feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

60. §  Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv 
kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  Kormány az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelőként az Állami Egészségügyi Ellátó Központot 
jelöli ki.”

61. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) A  természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a  természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 
üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R41.) 2.  § a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) természetes fürdővíz: a  felszíni vizek minden olyan eleme, amelyek használatát a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) fürdési célra engedélyezte (a továbbiakban: fürdővíz), és amelyre 
nem áll fenn a fürdés állandó hatósági tilalma;”

 (2) Az R41. 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) fürdési idény:
ea) a kormányhivatal határozatában megállapított, az év azon két napja közötti legalább 8 hétig tartó egybefüggő 
időszak, amikor napi átlagban legalább 100 fő fürdőzőre lehet számítani, vagy
eb) üzemeltetett fürdőhely esetében az átlagos napi fürdőzőszámra tekintet nélkül a  fürdőhely üzemeltetője által 
kérelmezett és a kormányhivatal határozatában megállapított időszak;”

 (3) Az R41. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a  fürdőzők számának napi átlaga 
legalább 8 egybefüggő naptári héten várhatóan meghaladja a 100 főt, valamint megvannak a fürdőzés e rendelet 
szerint szükséges közegészségügyi követelményei, a  kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – minden év 
május 1. napjáig
a) dönt a fürdővíz fürdési célú használatának (a továbbiakban: fürdővíz használat) engedélyezéséről,
b) megjelöli a fürdési idény tartamát,
c) meghatározza a  fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételeknek a  7.  § (2)  bekezdése alapján 
kialakított ütemtervét,
d) kijelöli a 3. melléklet szerinti védőterületet.
(2) Ha a fürdőzésnek az e rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei hiányoznak, a kormányhivatal 
elrendeli a fürdőzés tartós tilalmát, amely egy teljes fürdési idény időtartamára érvényes.
(3) Az  engedélyezett fürdővízben a  fürdővizek minőségének ellenőrzésére szolgáló mintavételi ütemtervet 
a kormányhivatal akkor is meghatározza, ha a vízminőséggel összefüggésben tartós fürdési tilalmat rendel el.”

 (4) Az R41. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  (5)–(6)  bekezdések esetében az  előre lefektetett minőségellenőrzési ütemterven kívül vett minták és 
paraméterek vizsgálatáról a kormányhivatal gondoskodik a költségvetési kerete terhére.”

 (5) Az R41. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kormányhivatal a fürdési idény folyamán gondoskodik arról, hogy
a) a  fürdővíz jelentős vagy tartós minőségromlására vagy ennek lehetőségére, különösen a  fürdőzők egészségi 
kockázatának növekedésével kapcsolatos bármely rendkívüli helyzetre vonatkozó információ az  erről való 
tudomásszerzést követő 3 órán belül,
b) a  7.  § (5)  bekezdése szerinti rövid távú szennyezés miatt figyelmen kívül hagyható mintákról szükséges 
tájékoztatás az erre vonatkozó döntést követő 24 órán belül
az NNK-hoz eljusson.”
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 (6) Az R41. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kormányhivatal
a) a  fürdővízhez tartozó partszakasz tulajdonosaival és a  területileg illetékes vízvédelmi hatósággal, valamint 
szükség esetén más szervezetekkel (pl. az  Országos Meteorológiai Szolgálattal) történt egyeztetés alapján, 
a felmerülés esedékessége szerint, intézkedik a rövid távú szennyezések előrejelzésének megszervezése érdekében,
b) gondoskodik a figyelmen kívül hagyott minták pótlásáról,
c) meghozza a  fürdővizek jelentős vagy tartós minőségromlásával vagy ennek lehetőségével, különösen 
a  fürdőzők egészségi kockázatának növekedésével kapcsolatos bármely rendkívüli helyzet kezeléséhez szükséges 
intézkedéseket,
d) biztosítja a  rendkívüli helyszíni szemlék, mintavételek és vizsgálatok megszervezését és a  kialakult helyzet 
kezeléséhez szükséges egyéb intézmények és érdekelt szervezetek tájékoztatását és bevonását,
e) kedvező vagy kedvezőtlen vízminőség-vizsgálati adatsor alapján a  területileg illetékes vízvédelmi hatósággal 
történt egyeztetést követően felülvizsgálhatja a 3. mellékletben megállapított védőtávolságokat.”

 (7) Az R41.
a) 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (3), (4a) és (6) bekezdésében, 

9. § (1), (5) és (7) bekezdésében, 10. § (1)–(3), (5) és (8) bekezdésében, 11. § (3) és (7) bekezdésében, 11/A. § 
(2) és (3) bekezdésében, 14. § (1) és (2b) bekezdésében, 7. melléklet 7. pontjában a „járási hivatal” szövegrész 
helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében, 14. § (2a) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” 
szöveg,

c) 5.  § (1) és (3)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében, 11.  § (5)  bekezdésében, 11/A.  § (1)  bekezdésében 
a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

d) 10. § (6) bekezdés záró szövegrészében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
e) 5. § (6) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg
lép.

 (8) Hatályát veszti az R41.
a) 11. § (1) bekezdésében az „a járási hivatalnak és” szövegrész,
b) 11. § (2) bekezdésében az „a járási hivatal, illetve” szövegrész,
c) 11. § (12) bekezdésében a „járási hivatal adatszolgáltatása alapján a” szövegrész,
d) 11/A. § (4) bekezdése,
e) 11/A. § (5) bekezdésében az „a járási hivatalok és a saját,” szövegrész.

62. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 
módosítása

62. § (1) A  kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R42.) 
6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A záradékolásra irányuló eljárást a kormányhivatal folytatja le.
(2) Kettős vizsgálatú kisajátítási tervet négy példányban, egyszeri vizsgálatú kisajátítási tervet két példányban kell 
benyújtani záradékolásra. Ez  a  rendelkezés nem zárja ki, hogy a  kérelmező ennél több példány záradékolását is 
kérje. A záradékolás iránti kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás tervezett célját. A záradékolás során ugyanazon 
hiány vagy hiba esetében hiánypótlásnak legfeljebb kétszer van helye.
(3) Az ügyintézési határidő
a) kettős vizsgálatú kisajátítási terv esetében 20 nap,
b) egyszeri vizsgálatú kisajátítási terv esetében 15 nap.”

 (2) Az R42.
a) 4. §-ában a „járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „fővárosi és 

megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
c) 9.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 17.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „járási hivatal” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg,
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d) 1. számú melléklet I.  pont 3.  alpontjában, 1. számú melléklet II.  pont 1.1., 1.3., 1.4. és 7.3.  alpontjában, 
2. számú melléklet 3. pont c) alpontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

e) 8. § (2), (4), (6) és (7) bekezdésében a „záradékoló szerv” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
f ) 8. § (5) bekezdésében a „záradékoló szerv” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
g) 1. számú melléklet I. pont 2. alpontjában és II. pont 1.3. alpontjában a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatalnak” szöveg
lép.

63. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló  
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

63. §  A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) 
Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  befolyt eljárási költségek közül a  laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség a  fogyasztóvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium, a minta költségeit is tartalmazó mintavételi eljárási költség pedig azon fővárosi 
és megyei kormányhivatal bevételét képezi, amelyik a mintát vette.
(4) Az  eljárási költség befizetését követő harminc napon belül a  befolyt eljárási költség fővárosi és megyei 
kormányhivatalt megillető részét a  fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium átutalja azon 
fővárosi és megyei kormányhivatal számlájára, amelyik a mintát vette.”

64. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve  
a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. §  A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében 
előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén]
„a) külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)”

65. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó 
nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

65. § (1) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai 
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R43.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Akinek a  tanácsi rendelet A.  mellékletében foglalt gerinces állatfaj példánya, a  B.  mellékletében zéró kvótára 
vonatkozó megjegyzéssel ellátott gerinces állatfaj példánya vagy a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő 
emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (a  továbbiakban együtt: bejelentés köteles példány) van 
a birtokában, köteles annak megszerzését, tartását, az ország területére történő behozatalát és az ország területéről 
történő kivitelét, elidegenítését, elhullását, megsemmisülését, tartási helyének megváltoztatását, megjelölését, 
újrajelölését, valamint szaporulatát bejelenteni. A bejelentést
a) solymászmadár és egyéb fokozottan védett állatfaj esetén az országos természetvédelmi hatósághoz, vagy
b) az a) pont alá nem eső faj esetén a tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatósághoz
kell megtenni.”

 (2) Az R43.
a) 3.  § (4)  bekezdésében az „A Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró Érdi Járási 

Hivatala” szövegrész helyébe az „Az országos természetvédelmi hatóság” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdés a) pontjában az „a Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró Érdi 

Járási Hivatala” szövegrész helyébe az „az országos természetvédelmi hatóság” szöveg
lép.
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66. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,  
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló  
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

66. §  Hatályát veszti a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes 
szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet.

67. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

67. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R44.) 56. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A GET és e  rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a  természetes személyt kell tekinteni, aki, 
vagy akinek háztartásában élő személy:)
„i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.”

 (2) Hatályát veszti az R44. 56. § (1) bekezdés g) pontjában, a 9. melléklet B) pont g) alpontjában és a 9. melléklet kitöltési 
útmutató g) alpontjában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész.

68. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

68. § (1) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R45.) 
4. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben – a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl – meg kell jelölni, 
illetve csatolni kell:]
„j) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény 
és növényvédő szer értékesítése esetén a  kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a  vásár vagy a  piac területén 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
hivatal, továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére állandó 
jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.”

 (2) Az R45. 4/B. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi:)
„a) a  népegészségügyi, valamint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási hivatalának, illetve a  növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,”

 (3) Az R45. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vásárok és piacok, valamint a  bevásárlóközpontok üzemeltetésére e  rendeletben előírt feltételek meglétét 
a  jegyző a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva ellenőrzi. A  jegyzőn kívül a  vásárok 
és piacok, illetve a  bevásárlóközpontok működésére, az  ott végzett kereskedelmi tevékenységre, forgalomba 
hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását a  népegészségügyi, valamint 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatala, a fogyasztóvédelmi, munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörében eljárva 
a fővárosi és megyei kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbá a kereskedelmi feladatkörében eljáró 
Budapest Főváros Kormányhivatala a  külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak ellenőrizni, 
illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. A  2.  § (3) és (4)  bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését és 
a  biztonsági tervben foglaltak megfelelőségét a  vásár, piac fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv 
jogosult ellenőrizni.”

 (4) Hatályát veszti az R45. 9/A. §-ában a „járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész.
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69. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

69. § (1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R46.) 1. § (2) bekezdés 23. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„23. kormányhivatal: a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a  támogatott lakás 
fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, Pest megye és a  főváros területén fekvő támogatott 
lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala,”

 (2) Az R46. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha az  igénylést a hitelintézet elutasítja, az  igénylő a kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés 
megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a  kormányhivatalhoz az  írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől 
számított 15 napon belül. A  kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján – a  kormányhivatal megkeresésére  – 
a hitelintézet 8 napon belül csatolni köteles a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.”

 (3) Az R46. 8. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  kormányhivatal a  támogatottnál a  kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés 
keretében vizsgálja. Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott jogosulatlanul 
vette igénybe a  kamattámogatást, akkor határozatban intézkedik a  kamattámogatás – igénybevétel napjától 
számított késedelmi pótlékkal növelt összegének – visszatérítése iránt. Ez esetben a késedelmi pótlék mértéke a Ptk. 
szerinti kamat. A kormányhivatal a jogosulatlan igénybevétel tényéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.”

 (4) Az R46. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kormányhivatalnak a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e  rendelet alapján ellátott feladatkörei 
gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi 
és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.”

 (5) Az R46.
a) 1. § (4) bekezdés b) pontjában, 1. § (7) bekezdés c) pontjában, 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 10. § 

(9a) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, 11.  § (6)  bekezdésében a  „járási hivatal, Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
c) 7.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában, 7.  § (4)  bekezdésében a  „járási hivatalt” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatalt” szöveg,
d) 8. § (8) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „kormányhivataltól” szöveg,
e) 8.  § (12)  bekezdésében, 11.  § (4a) és (4c)  bekezdésében a  „járási hivatal, valamint Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
f ) 11. § (4) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
g) 11. § (4) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,
h) 11. § (4b) bekezdésében a „járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg
lép.

70. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek 
oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

70. §  A mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek, valamint a  szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló 
eljárásról és a  termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró járási hivatalát” szövegrész helyébe 
a „növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt” szöveg lép.
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71. A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló 
eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

71. §  A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, 
valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 19.  § (1)  bekezdésében a „megyei 
kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát – Pest megye és a  főváros vonatkozásában a  Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát –” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt, Pest megye és a  főváros 
vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatalt” szöveg lép.

72. A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

72. §  A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(3) A  hatósági közvetítő a  jogorvoslati eljárás, vagy a  bíróság által elrendelt új eljárás során – ha azt az  ügyfelek 
egyike sem kifogásolja – ismételten igénybe vehető.”

73. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

73. §  Hatályát veszti a  főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1.  melléklet „I. Általános 
követelmények” pont 2. alpontjában az „első fokú” szövegrész.

74. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

74. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  fővállalkozó kivitelező nem vállalta el az  alvállalkozó kivitelezési tevékenysége feletti felelős műszaki 
vezetői feladatokat, a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének felelőssége
a) a  fővállalkozó kivitelező által végzett tényleges építési-szerelési munkák körében az  (1)–(4)  bekezdésben 
foglaltakra,
b) az alvállalkozó kivitelező által végzett építési-szerelési munkák körében
ba) a (3) bekezdés l) és m) pontjában foglaltakra,
bb) az  alvállalkozó kivitelezővel, az  alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a  szakági felelős műszaki 
vezetőkkel való együttműködésre, a  velük történő egyeztetések koordinálására, tevékenységük összehangolására, 
és
bc) az  alvállalkozói és szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján a  használatbavételi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadására
terjed ki.”

75. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

75. § (1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R47.) 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus 
úton megküldi
„a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása 
esetén, az  állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a  növényvédő szerek és hatóanyagaik 
forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében
aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak 
forgalmazása vonatkozásában az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalnak,
ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a  fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén 
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a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal);
b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása 
esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak, termésnövelő anyag 
forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalnak.”

 (2) Az R47.
a) 6. § (2b) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatalának” szövegrész helyébe a  „fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalnak” szöveg,

b) 9.  § (3)  bekezdésében a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatallal” szövegrész helyébe 
a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatallal” szöveg,

c) 27.  § (4)  bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatallal” szövegrész helyébe az „állami adóhatósággal” 
szöveg

lép.
 (3) Hatályát veszti az R47.

a) 7/A. § (1) bekezdése,
b) 3/a. melléklete.

76. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

76. §  A területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
a) 11. melléklete a 12. melléklet szerint,
b) 14. melléklete a 13. melléklet szerint,
c) 15. melléklete a 14. melléklet szerint,
d) 16. melléklete a 15. melléklet szerint
módosul.

77. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

77. §  Hatályát veszti a  szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a  szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja.

78. Az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) Az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R48.) 5.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Emlékérem adományozására az  életmentés helye szerint illetékes polgármester, megyei közgyűlés 
elnöke, országgyűlési képviselő (a  továbbiakban együtt: javaslattevő) írásban tehet ajánlást a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal vezetőjének (a továbbiakban: kormánymegbízott) az életmentés napjától számított három hónapon 
belül.”

 (2) Az R48.
a) 5.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, (3)  bekezdés g)  pontjában a „polgármesternél” szövegrész helyébe 

a „javaslattevőnél” szöveg,
b) 6.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 7.  § (3)  bekezdésében a  „polgármestert” szövegrész helyébe 

a „javaslattevőt” szöveg
lép.
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79. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető 
és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

79. §  Hatályát veszti az  integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a  működtető 
és az  érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdés 
g) pontjában az „egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására irányuló kérelem,” szövegrész.

80. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági 
eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

80. §  Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása 
során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „első fokú” szövegrész,
b) 3. § (2) bekezdése.

81. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló  
231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

81. § (1) A  csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R49.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Árutermő csemegeszőlő ültetvény a  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz (a  továbbiakban: 
járási hivatal) a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény 
szerint tett bejelentéssel telepíthető. Alanyszőlő ültetvény a  növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal engedélyével telepíthető.”

 (2) Az R49. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Árutermő csemegeszőlő ültetvény a  növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalhoz 
(a  továbbiakban: kormányhivatal) a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvény szerint tett bejelentéssel telepíthető. Alanyszőlő ültetvény a  növénytermesztési 
hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal engedélyével telepíthető.”

 (3) Az R49. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  árutermő csemegeszőlő ültetvény iránti bejelentést, illetve az  alanyszőlő ültetvény telepítési engedély 
iránti kérelmet összefüggő területenként a  2.  § (1)  bekezdése szerinti hatósághoz (a  továbbiakban: hatóság) 
–  az  1.  melléklet szerinti adattartalommal, az  engedélyező hatóság által rendszeresített és honlapján közzétett 
formanyomtatványon – kell benyújtani.
(2) Telepítés csak a  szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004.  évi XVIII.  törvény (a  továbbiakban: Btv.) 
szerint vezetett szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott földrészleten történhet, amelyet a hatóság a Btv.-ben 
meghatározott VINGIS rendszer alapján ellenőriz.
(3) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet tehet bejelentést, illetve nyújthat 
be kérelmet, aki vagy amely a kérelemben feltüntetett földrészlet tulajdonosa vagy a földrészletnek a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett földhasználója.”

 (4) Az R49.
a) 3.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (3)  bekezdésében a  „kérelemhez” szövegrész helyébe 

a „bejelentéshez, illetve kérelemhez” szöveg,
b) 3. § (5) bekezdésében az „A telepítési” szövegrész helyébe az „Az alanyszőlő telepítési” szöveg,
c) 4.  § (1)  bekezdésében a  „telepítési engedély megadásáról az  engedélyező hatóság” szövegrész helyébe 

a „bejelentésről, illetve a telepítési engedély megadásáról a hatóság” szöveg,
d) 4.  § (2)  bekezdésében az  „az engedélyező hatóságnak. Az  engedélyező hatóság” szövegrész helyébe 

az „a hatóságnak. A hatóság” szöveg,
e) 4.  § (3)  bekezdésében, 4.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 5.  § (1)  bekezdésében az „az engedélyező” 

szövegrészek helyébe az „a” szöveg,
f ) 5. § (2) és (3) bekezdésében az „Az engedélyező” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
g) 1. mellékletében a „telepítésének engedélyezése” szövegrész helyébe a „telepítése” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az R49. 3/A. §-ában az „árutermő csemegeszőlő és” szövegrész.
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82. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól  
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

82. §  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 
50/D.  § (2)  bekezdésében az „A megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatala” szövegrész 
helyébe az „Az erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

83. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

83. § (1) A  levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R50.) 36.  § (1) és (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  levegőtisztaság-védelmi ügyben a  hatósági jogkört – a  (3)–(5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  területi 
környezetvédelmi hatóság gyakorolja.
(2) A  járási környezetvédelmi hatóság a  területi környzetvédelmi hatóság felkérésére közreműködik a  területi 
környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi feladatai ellátásában.”

 (2) Hatályát veszti az R50.
a) 25. § (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 34. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében, 

35.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 35.  § (2) és (3)  bekezdésében, valamint 35.  § (4)  bekezdés nyitó 
szövegrészében a „vagy a járási környezetvédelmi hatóság” szövegrész,

b) 36. § (3) és (5) bekezdésében az „első fokon” szövegrész.

84. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

84. § (1) A  közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R51.) 
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Támogatás nyújtható
a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 
(a továbbiakban: járási hivatal) által kiközvetített álláskereső,
c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő 
személy,
d) a  menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének végleges elbírálásáig annak, aki menekültként, 
oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
e) annak a  harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az  idegenrendészeti hatóság a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d) vagy f ) pontja 
alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.”

 (2) Az R51. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  támogatás mértéke a  közfoglalkoztatási bér, a  közfoglalkoztatási garantált bér – ideértve 
a  közfoglalkoztatottat az  állásidőre megillető bért és a  munkavezetőt megillető bért is –, a  teljesítménybér 
(a  továbbiakban együtt: közfoglalkoztatási bér) és az  ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 
100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 
valamint a  gyermek gondozását, illetve a  családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá az  ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004.  évi CXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Pftv.) 
8/A.  § (1)  bekezdése alapján a  szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a  támogatás alapja 
a  közfoglalkoztatási bérnek és az  ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a  Pftv. 8/A.  § (1)  bekezdése 
alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően támogatás 
nyújtható a  járási hivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a  4.  § (7)  bekezdésében meghatározott 
közvetlen költséghez, valamint a  hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges 
anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a  közfoglalkoztatási bérhez és az  ahhoz 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 20 százalékát.”
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 (3) Az R51. 4. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként a  foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, a  munka- 
és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége, a  munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 
jogszabály szerint a  munkaadót terhelő utazási költség, a  munkásszállítás költsége, a  járási hivatallal történő 
előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható el.
(8) Több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség, valamint a  szervezési és 
anyagköltség összevontan is felhasználható.
(9) A  támogatás az  egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejűleg nem vehető 
igénybe.”

 (4) Az R51. 6/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kérelmet a  tervezett közfoglalkoztatás helye, több járási hivatal illetékességi területén megvalósuló 
közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a  közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell 
benyújtani.”

 (5) Az R51.
a) 5/A. § (4) bekezdés b) pontjában, 6. § (3) bekezdésében a „3. § (4)” szövegrész helyébe a „4. § (7)” szöveg,
b) 6/A. § (1) bekezdésében a „3–5. §-ban” szövegrész helyébe a „4. §-ban” szöveg,
c) 7. § (9) bekezdésében, 7/B. § (1) bekezdésében a „3–4. §-ban” szövegrész helyébe a „4. §-ban” szöveg
lép.

 (6) Hatályát veszti az R51.
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „  ,  továbbá vállalkozás részére a  (2)  bekezdés e)  pontjában meghatározott 

foglalkoztatásra” szövegrész,
b) 2. § (2) bekezdés a), d) és e) pontja,
c) 3. §-a,
d) 4. § (2) és (4) bekezdése,
e) 4/A. §-a és az azt megelőző cím,
f ) 5. §-a és az azt megelőző cím,
g) 7/C. § (1) bekezdésében az „a 3. §-ban,” szövegrész.

85. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 
módosítása

85. § (1) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R52.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a  Magyar Államkincstár helyi 
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a  továbbiakban: kincstár) által összehívott és koordinált 
bizottság helyszíni vizsgálatot végez (a továbbiakban: előzetes helyszíni vizsgálat). Az előzetes helyszíni vizsgálatot 
végző bizottság tagja a kincstár és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője, továbbá szükség szerint a kincstár 
felkérése alapján
a) épületekben, építményekben keletkezett károk esetében az építésügyi hatóság,
b) ár- vagy belvíz elleni védekezés, ár- és belvízvédelmi vízi létesítmény károsodása esetén a  helyi önkormányzat 
székhelye szerint illetékes vízügyi igazgatóság,
c) utakban, komp- és révátkelőhelyekben, hidakban keletkezett károk esetében a közlekedésért felelős miniszter,
d) kulturális örökség védett elemei esetén az örökségvédelmi feladatkörben érintett illetékes hatóság
képviselője.”

 (2) Az R52. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § E  rendeletnek a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendlekezéseit 
a 2019. december 31-ét követően bejelentett vis maior eseményekre kell alkalmazni.”

 (3) Az R52.
a) 2. § 15. pontjában a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg,
b) 2/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központnak” szöveg,
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c) 3.  § (6a)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében a „helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

d) 3.  § (8a)  bekezdésében a „helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg,

e) 4.  § (3)  bekezdés a)  pont ai)  alpontjában a  „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg,

f ) 4.  § (3)  bekezdés o)  pont oa)  alpontjában a  „helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes 
népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Népegészségügyi Központ” szöveg

lép.
 (4) Az R52.

a) 3. melléklete helyébe a 16. melléklet,
b) 8. melléklete helyébe a 17. melléklet,
c) 9. melléklete helyébe a 18. melléklet
lép.

 (5) Hatályát veszti az R52.
a) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „  ,  valamint a  helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és 

megyei kormányhivatalnak” szövegrész,
b) 6. § (2) bekezdése,
c) 7.  § (1)  bekezdésében az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal 6.  § szerinti véleményének 

figyelembevételével, valamint” szövegrész,
d) 8.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében az „és a  helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és 

megyei kormányhivatal” szövegrész,
e) 8/A. § (2) bekezdésében az „a támogatás elszámolásának benyújtását vagy helyreállítás esetében a helyszíni 

ellenőrzést végző bizottság értesítését követő 10 napon belül” szövegrész,
f ) 8/A. § (3) bekezdésében az „– a 8/B. § (3) bekezdése szerinti esetben a helyszíni ellenőrzést végző bizottság 

értesítését –” szövegrész.

86. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló  
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

86. §  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli a fogyasztóvédelmi hatósággal.”

87. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

87. §  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet
a) Melléklet 8. sorában a  „Budapest Főváros Kormányhivatala és megyei kormányhivatalok járási hivatalai” 

szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
b) Melléklet 10. sorában a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szövegrész helyébe a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró 
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,

c) Melléklet 11. sorában a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala, fővárosi és megyei kormányhivatalok ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatalai” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként 
eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.
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88. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

88. § (1) A  súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R53.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  e  rendelet szerinti hatósági eljárásokban a  szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) jár el.
(2) A  hivatal e  rendelet szerinti feladatkörének gyakorlásával összefüggésben a  központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés 
e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító 
miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.”

 (2) Hatályát veszti az  R53. 8/A.  § (3)  bekezdésében az „egyéb támogatás, mentesség, kedvezmény igénylése céljából, 
erre irányuló kérelem esetén” szövegrész.

89. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

89. §  Az ásványi nyersanyag és a  geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és 
terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

90. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint 
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági 
eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről,  
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló  
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

90. § (1) Az  Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi 
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 
szakhatóságok kijelöléséről, a  kiszabható bírság mértékéről, valamint az  Országos Atomenergia Hivatal munkáját 
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R54.) 5.  § (2)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Radioaktív anyag)
„b) belvízi szállítását és fuvarozását az OAH az ADN Szabályzat 1.7.2, 5.4.1, 7.1.6 szakaszában és 7.1.4.14.7 pontjában, 
valamint 8.1 fejezetében foglalt a  sugárvédelmi programra, az  okmányokra, a  járműre, a  járműszemélyzetre 
vonatkozó sugárvédelmi előírások teljesülése esetén szállítási engedélyben engedélyezi. Ezen engedélyre 
vonatkozó rendelkezések nemzetközi szállítások esetén a magyar feladóra, szállítóra és fuvarozóra is vonatkoznak.”

 (2) Az R54. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés b) pontja szerinti engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott 
döntését az OAH közli
a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (a továbbiakban: BM OKF), valamint annak 
illetékes szervével,
b) a Terrorelhárítási Központtal (a továbbiakban: TEK)
c) az országos tisztifőorvossal.”

 (3) Az R54. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A radioaktív anyag szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzésére
a) a rendőrség,
b) a közlekedési hatóság,
c) az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
d) az atomenergia alkalmazójának telephelyén belül az OAH
jogosult.”

 (4) Hatályát veszti az R54.
a) 5. § (1) bekezdésében a „ – kivéve a 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meg haladó járművel 

történő közúti fuvarozását – ” szövegrész,
b) 5. § (2) bekezdés a) pontja,
c) 5. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve” szövegrész.
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91. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

91. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet I. Fejezete a következő 4/D. §-sal egészül ki:
„4/D.  § A  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete 
kihirdetéséről, valamint a  belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, 
a  Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt 
Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a  belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 
szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, és 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. rendeletben meghatározott, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó 
tartályok, tartányok, valamint a  csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek 
jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve látja el.”

92. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló  
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. § (1) Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R55.) 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  praxisengedély kiadása az  Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a  továbbiakban: engedélyező szerv) 
hatáskörébe tartozik.
(3) Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítványt az engedélyező szerv adja ki.”

 (2) Az R55. 12. § (1) bekezdésében az „ÁEEK-et” szövegrész helyébe az „engedélyező szervet” szöveg lép.
 (3) Hatályát veszti az R55. 6. §-ában az „az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (a továbbiakban: ÁEEK),” szövegrész.

93. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és 
a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

93. §  A világörökségi kezelési tervről, a  világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a  világörökségi 
várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (6) bekezdés a) pontjában a „járási (fővárosi kerületi) hivatalt” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 

kormányhivatalt” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a „járási (fővárosi kerületi) hivatalnak” szövegrész helyébe a „fővárosi 

és megyei kormányhivatalnak” szöveg
lép.

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

94. § (1) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R56.) 1/C. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala 
kizárólagos illetékességi körében ellátja:)
„d) az  általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-papír) útján benyújtott kérelemre indult ügyek 
kivételével az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető közlekedési igazgatási 
ügyekkel, valamint”
(kapcsolatos feladatokat.)

 (2) Az R56. 57. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  rendszámtáblák típusai közötti váltást a  közlekedési hatóság az  (1)–(5)  bekezdés szerint engedélyezi, majd 
erről a Műszaki Adatlappal értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot.”

 (3) Az R56.
a) 1/A. § a) pontjában az „a „P”” szövegrész helyébe az „az „OT”, „P”” szöveg,
b) 47. § (4) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „60” szöveg,



10528 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 

c) 104.  § (2) és (3)  bekezdésében, 107/A.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „fellebbezési jogra tekintet nélküli 
végrehajtás esetén” szövegrész helyébe a „ha a  hatóság a  határozatát azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja” 
szöveg,

d) 113.  § (3)  bekezdésében az „a  fellebbezés halasztó hatályának kizárásával” szövegrész helyébe az „azonnal” 
szöveg

lép.
 (4) Hatályát veszti az R56.

a) 1. § a) és b) pontjában az „elsőfokú” szövegrész,
b) 1. § d) pontja,
c) 1/C. § a) pontjában az „és az „OT”” szövegrész.

95. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

95. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R57.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a fővárosi 
és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki.”

 (2) Az R57. 1. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  kormányhivatalok rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi 
feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai 
és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában meghatározott, 
valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a  szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.”

 (3) Az R57. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben rehabilitációs 
hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a  kérelmező lakó- vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes kormányhivatal jár el. A  rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként vagy 
orvosszakértői szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest 
megye területére terjed ki. Külföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén, vagy ha 
a  vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, Budapest Főváros 
Kormányhivatala jár el.”

 (4) Az R57. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § (1) A  rehabilitációs hatóság a  rehabilitációs ellátásban részesülő személynek rehabilitációs mentort 
(a továbbiakban: mentor) jelölhet ki, amennyiben az ügyfél azt kéri, és annak szükségessége megállapításra került.
(2) A mentori szolgáltatás keretében biztosítani kell
a) a  rehabilitációs ellátásban részesülő személynek a  rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele során történő 
információnyújtást, az  önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadást, a  beilleszkedéshez történő 
segítségnyújtást, személyes közreműködést és szükség esetén együttműködést a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókkal, szervezetekkel és személyekkel,
b) rendszeres kapcsolattartást a  rehabilitációs ellátásban részesülő személlyel, amelynek során figyelemmel kell 
kísérni a mentális, fizikai és egészségi állapotát, és közre kell működni az akadályok elhárításában,
c) tájékoztatási kötelezettség teljesítését az eljáró rehabilitációs hatóság felé.
(3) A  mentori szolgáltatást nyújtó a  (2)  bekezdésben foglalt intézkedésekről rehabilitációs naplót vezet, és 
tevékenységéről minden hónap 15. napjáig beszámol a rehabilitációs hatóságnak.”

 (5) Az R57.
a) 1.  § (9)  bekezdésében, a  2.  § (3)  bekezdésében, 4.  § a)–c)  pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg,
b) 10. § (2) bekezdésében, 14. § (1b) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1)–(4) bekezdésében, 21. § 

(4)  bekezdés nyitó szövegrészében és c)  pontjában, 21.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 26.  §-ában 
az „az első fokon eljáró” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

c) 21. § (2) és (3) bekezdésében az „Az első fokon eljáró” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
d) 21/A. § (3) bekezdésében az „az első fokon eljáró” szövegrészek helyébe az „a” szöveg
lép.
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 (6) Hatályát veszti az R57.
a) 1. § (1a), (10) és (11) bekezdése,
b) 2. § (1) és (2a) bekezdése,
c) 2. § (3)–(5) bekezdésében, 4. § a) és b) pontjaiban az „első fokon” szövegrész,
d) 2. § (4) bekezdésében a „III. Kerületi Hivatala” szövegrész,
e) 2. § (5) bekezdése,
f ) 3. és 3/A. §-a,
g) 13/B. § (3a) bekezdése,
h) 16. § (1) bekezdésében az „és a rehabilitációs terv elkészítése” szövegrész,
i) 8. alcíme,
j) 21. § (1) bekezdésében az „ , első fokon eljáró” szövegrész,
k) 22/A. § (1) bekezdésében az „első fokú” szövegrész,
l) 30. §-a,
m) 5. melléklete.

96. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti 
bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

96. § (1) A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási 
szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R58.)
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „Budapest Főváros Kormányhivatalának – nyugdíjbiztosítási igazgatási 

szervként eljáró – VIII. Kerületi Hivatala országos illetékességgel jár el első fokon” szövegrész helyébe 
az  „A  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala országos 
illetékességgel jár el” szöveg,

b) 12.  § (3)  bekezdésében az „a  nyugdíjbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” 
szövegrész helyébe az „az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti az R58. 1. § (1) és (4) bekezdésében az „első fokon” szövegrész.

97. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

97. § (1) Az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R59.) 1.  § 
(1) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„23. kormányhivatal: a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró, a  támogatott lakás 
fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye és a  főváros területén fekvő támogatott lakás esetén 
Budapest Főváros Kormányhivatala;”

 (2) Az R59. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az igénylést a hitelintézet elutasítja, az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra jogosító feltételeknek 
való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a  kormányhivatalhoz az  írásbeli elutasítás igénylő általi 
kézhezvételétől számított 15 napon belül.”

 (3) Az R59. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  közigazgatási hatósági eljárásra a  kormányhivatal illetékes. A  kormányhivatal a  jogosulatlan igénybevétel 
tényéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.”

 (4) Az R59. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kormányhivatalnak a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e  rendelet alapján ellátott feladatkörei 
gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi 
és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.”

 (5) Az R59.
a) 2. § (3) bekezdés c) pontjában, 4. § (2) és (9) bekezdésében,13. § (3), (5) és (6) bekezdésében a „járási hivatal” 

szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
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b) 4.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrészek helyébe 
a „kormányhivatal” szöveg,

c) 4. § (9) bekezdésében, 15/A. § záró szövegrészében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” 
szöveg,

d) 13. § (1) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „kormányhivataltól” szöveg,
e) 13. § (3) bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,
f ) 14.  § (1)  bekezdés m)  pontjában az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári 

feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe 
az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

g) 17. § (2) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
h) 17. § (2) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „lakásgazdálkodásért és 

lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
i) 17. § (2a), (2c) és (4) bekezdésében a „járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész 

helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
j) 17. § (2b) bekezdésében a „járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg
lép.

98. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

98. § (1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R60.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendeletet a  helyi önkormányzatok, a  nemzetiségi önkormányzatok, az  önkormányzati társulások, 
a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a  továbbiakban 
együtt: önkormányzat), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaságok és az  ilyen gazdasági társaságok 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaságok, a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény (a  továbbiakban: Gst.) 
10/F.  § (3)  bekezdésében foglalt kivétellel a  kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 
100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és a  100%-os önkormányzati tulajdonban 
álló gazdasági társaság 100%-nál kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság (a  továbbiakban: önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság), valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek minden olyan adósságot 
keletkeztető ügyletére és kezesség-, illetve garanciavállalására (az 1. és 2.  alcím alkalmazásában a  továbbiakban 
együtt: ügylet) alkalmazni kell, amelyhez a  Gst. szerint a  Kormány vagy az  államháztartásért felelős miniszter 
hozzájárulása szükséges.”

 (2) Az R60. 6. § (2) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
„d) az  ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az  önkormányzat kérelme és azok mellékletei 
megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak,
e) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását 
eredményezi-e, és
f ) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén – a  Gst.-ben foglalt kivételekkel – az  megfelel-e az  államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-ában foglalt szabályozásnak.”

 (3) Az R60. 3/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„3/A. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló 
gazdasági társaság, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 
100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és a 100%-os önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaság 100%-nál kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot 
keletkeztető ügyletének engedélyezése”

 (4) Az R60. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § szerinti önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletének megkötéséhez 
a  Gst. 10/E.  §-a alapján szükséges, illetve a  Gst. 10/F.  § (2)  bekezdése alapján kérhető hozzájárulás iránti kérelmet 
a  Gst. 10/E.  § (1)  bekezdése szerinti önkormányzat a  kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, 
legkésőbb az 5. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig nyújtja be.”
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 (5) Az R60. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a benyújtást követő 8 napon belül véleményezi, hogy
a) a  gazdasági társaság ügylete a  benyújtott dokumentumok alapján megfelel-e a  Gst. 10/E.  § (2)  bekezdésében 
foglalt előírásoknak, és
b) a kérelem és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak.”

 (6) Az R60. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § A  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően indított 
ügyletek esetében az ügyletek indításakor hatályos szabályozást kell alkalmazni.”

 (7) Az R60.
a) 5.  § (2)  bekezdésében a  „november 10-éig” szövegrész helyébe a  „november 5-éig” szöveg, valamint 

a „november 30-áig” szövegrész helyébe a „november 15-éig” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „véleményezi” szövegrész helyébe a „megvizsgálja” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésben a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „minisztereknek” szöveg,
d) 9.  § (1)  bekezdés c)  pontjában „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe „az Igazgatóság” 

szöveg,
e) 9. § (1b) bekezdésében a „7. § (1) bekezdés c)” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdés f )” szöveg,
f ) 10. § (1) bekezdésében a „7. § (1) bekezdés b)” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdés e)” szöveg,
g) 10. § (2) bekezdésében a „7. § (1) bekezdés c)” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdés f )” szöveg,
h) 11/B.  § (4)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a  „helyi 

önkormányzatokért felelős miniszternek” szöveg
lép.

 (8) Hatályát veszti az R60.
a) 7. §-a,
b) 8. § (1) bekezdésében a „ , valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész,
c) 9. § (1a) bekezdése,
d) 11/C. §-a.

99. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

99. § (1) Az  oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R61.) 12.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 23. § b) és c) pontjában meghatározott személyek és az Nktv. 96. § (1) bekezdés szerinti intézmények közül 
a KIR-ben nem szereplő intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek igazolásának kiadása 
esetében az adatkezelő jár el.”

 (2) Az  R61. 6.  § e)  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely 
szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe a „köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szöveg lép.

100. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

100. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 2.  § (3)  bekezdésében 
az  „Az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, valamint 
a  megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala” 
szövegrész helyébe az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében, valamint a  növény- és 
talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

101. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
módosítása

101. §  Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
a) 7. §-a,
b) 1. melléklet 15. és 16. pontja.
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102. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi 
hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

102. §  A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe a 20. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 21. melléklet
lép.

103. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 
dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

103. § (1) A  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a  közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R62.) 1.  § (1)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) kormányhivatal: a  támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes, a  lakáscélú állami támogatásokkal 
kapcsolatos feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, Pest megye és a  főváros területén fekvő támogatott 
lakóingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala.”

 (2) Az R62. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kérelem elutasítása esetén az  igénylő a  közszférában dolgozók támogatására jogosító feltételeknek való 
megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a  kormányhivatalhoz az  írásbeli elutasítás igénylő általi 
kézhezvételétől számított 15 napon belül.”

 (3) Az R62. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közigazgatási hatósági eljárásra a kormányhivatal az  illetékes. A kormányhivatal a  jogosulatlan igénybevétel 
tényéről a pénzügyi intézményt írásban tájékoztatja.”

 (4) Az R62. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kormányhivatalnak a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e  rendelet alapján ellátott feladatkörei 
gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi 
és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.”

 (5) Az R62.
a) 3.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában, 11.  § (3)  bekezdésében, 12.  § 

(4) bekezdésében, 13. § (1)–(2) és (4) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” 
szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „kormányhivataltól” szöveg,
c) 11. § (3) bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,
d) 12.  § (3)  bekezdésében, 13.  § (2a)  bekezdésében a  „járási hivatalnak” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatalnak” szöveg,
e) 13. § (2a) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe az „a lakásgazdálkodásért 

és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
f ) 13.  § (2b)–(2d)  bekezdésében, 21.  § (3)  bekezdésében a  „járási hivatal, valamint Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
g) 16.  § (2)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 

miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

104. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

104. § (1) Az  utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R63.) 4. § (1) bekezdés a) pontja a következő ah) alponttal egészül ki:
(kül- és belterületen:)
„ah) a legfeljebb 1,5 méter magas támfal építése;”
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 (2) Az R63. 4. § (1) bekezdés c) pontja a következő cc) alponttal egészül ki:
(belterületen:)
„cc) legfeljebb ötven méter hosszúságú sárrázó létesítése.”

 (3) Az R63. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az útkezelő hozzájáruló nyilatkozatát az építtető köteles beszerezni az engedély iránti kérelem benyújtása előtt 
az e rendelet szerinti engedélyezési eljárásokban.”

 (4) Az R63. 22. § (5) bekezdésében az „egy-egy” szövegrész helyébe az „öt-öt” szöveg lép.

105. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló  
172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

105. §  Hatályát veszti a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
a) 43. § (3) bekezdésében az „ , a (6) bekezdésre is tekintettel” szövegrész,
b) 43. § (6) és (7) bekezdése.

106. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

106. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében az „első fokon Budapest 
Főváros Kormányhivatalának – nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró – VIII. Kerületi Hivatala” szövegrész 
helyébe az „a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

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

107. § (1) A  nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R64.) 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  illetékes tankerületi központ a  köznevelési intézmény körzethatárai, a  települési önkormányzat vagy 
az  önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője az  óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról 
vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi 
a KIR-be, és megadja a következő adatokat:
a) a tankerületi központ vagy polgármesteri hivatal nevét, irányítószámát, a település nevét és a közterület címét,
b) a beküldő felelős személy nevét, beosztását, elérhetőségeit.”

 (2) Az R64. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/A. § (1) A Kormány
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott, az érettségi vizsga 
vizsgabizottsága, valamint a független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálására, valamint az Nkt. 39. § 
(3) bekezdésében, 93. §-ában,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, 
Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest 
területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalát jelöli ki az  Nkt. 
21.  § (2), (4a), (9)  bekezdésében és 32.  § (2)  bekezdésében, 23.  § (3) és (6)  bekezdésében, 30.  § (5)  bekezdés 
c)  pontjában, 33.  § (1) és (5)  bekezdésében, 34.  § (1), (2) és (3)  bekezdésében, 45.  § (9)  bekezdésében, 50.  § 
(8) és (9)  bekezdésében, 58.  § (5)  bekezdésében, 72.  § (4)  bekezdésében, 77.  § (4)  bekezdésében, 79.  § (2) és 
(6) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében
foglalt, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására.
(2) A  megyeszékhely szerinti járási hivatalok hatósági és törvényességi ellenőrzési eljárásával és döntésével 
összefüggésben a  felügyeleti szerv számára a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 
az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvényben (a  továbbiakban: Ksztv.) meghatározott jogköröket 
a miniszter gyakorolja.”

 (3) Az R64. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  kormányhivatalt jelöli ki az  Nkt. 21.  § (2), (4a), (9)  bekezdésében, 23.  § (3) és (6)  bekezdésében, 
32. § (2) bekezdésében, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 38. § (7) bekezdésében, 39. § 
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(3) bekezdésében, 45. § (9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 
79. § (2) és (6) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 93. §-ában
a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására.
(2) A  kormányhivatal hatósági és törvényességi ellenőrzési eljárásával és döntésével összefüggésben a  felügyeleti 
szerv számára a Ksztv.-ben meghatározott jogköröket a miniszter gyakorolja.”

 (4) Az R64.
a) 1.  § (2)  bekezdés 17.  pontjában a  „fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró 

megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási 
hivatal)” szövegrész helyébe a  „köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdés b) pontjában, 26. § (3) bekezdésében, 
37/B.  § (4)  bekezdésében, 37/O.  § (6)  bekezdésében, IV. fejezet  címében, 38.  § (1)–(2)  bekezdésében, 
39.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (2) nyitó szövegrészében és (5)  bekezdésében 
a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

c) 9.  § (3)  bekezdésében, 26.  § (3)  bekezdésében, 39.  § (3)  bekezdésében a  „megyeszékhely szerinti járási 
hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,

d) 12. § (4) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatalt” szöveg,

e) 22. § (3) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe 
a „tankerületi központ” szöveg,

f ) 25. § (2) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatal” szövegrész helyébe a „tankerületi központ” szöveg,
g) 37/I.  § (3)  bekezdésében, 39.  § (3) és (4)  bekezdésében, 40.  § (6)  bekezdésében a „megyeszékhely szerinti 

járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
h) 37/O.  § (2)  bekezdésében a  „megyeszékhely szerinti járási hivatalnál” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatalnál” szöveg,
i) 38/B.  §-ban az  „Az Nkt. 8.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „Az Nkt. 8.  § (2)  bekezdése és 45.  § 

(8) bekezdése” szöveg,
j) 39. § (5) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” 

szöveg,
k) 42. § (1), (4) és (5) bekezdésében a „járási hivatal ” szövegrész helyébe a „tankerületi központ” szöveg,
l) 42. § (6) bekezdésében, 43. § (4) bekezdésében a „járási hivatal ” szövegrészek helyébe a „tankerületi központ” 

szöveg,
m) 43.  § (4)  bekezdésében az „az  a  szakértői bizottság” szövegrész helyébe az „a  Gyakorló Szakszolgálat vagy 

az a szakértői bizottság” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az R64. 43. § (6) bekezdése.

108. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

108. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R65.)
a) 5.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a „köztisztviselője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője” 

szöveg,
b) 39.  § (5)  bekezdésében a  „járási (fővárosi kerületi) hivatal” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei 

kormányhivatal” szöveg,
c) 6. melléklet III. táblázat címében a „Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdésében” szövegrész 

helyébe a „Korm. rendeletben” szöveg,
d) 33.  § (6)  bekezdés a)  pont aa)  alpontban a „fellebbezésnek” szövegrész helyébe az „önálló jogorvoslatnak” 

szöveg,
e) a 44. § (8) bekezdés h) pontjában a „fellebbezés” szövegrész helyébe a „jogorvoslat” szöveg
lép.
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 (2) Hatályát veszti az R65.
a) 10. § (4) bekezdés i) pontjában az „elsőfokú” szövegrész,
b) 12. § (5) bekezdés e) pontjában, 41. § (3) bekezdés b) pontjában és (7) bekezdésében, 47. § (4) bekezdésében, 

54. § (4) bekezdésében, 56. § (1) bekezdésében az „első fokú” szövegrész,
c) 17. § (10) bekezdés b) pontjában, 24. § (3) bekezdésében, 36. § (4) bekezdés b) pontjában, 39. § (9) bekezdés 

b) pontjában, 45. § (3) bekezdésében az „  ,  illetve az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési 
jogról lemondó nyilatkozatát” szövegrész,

d) 42.  § (7)  bekezdés b)  pontjában az „  ,  és az  ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a  fellebbezési jogról 
lemondó nyilatkozatát” szövegrész,

e) XVI. Fejezete.

109. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

109. § (1) Az  Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R66.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelekezés lép:
„(3) Az e-bírság alkalmazásában az adatkezelő
a) építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi az általa kiszabott bírság adatainak nyilvántartásba kerülését, és 
szükség szerint gondoskodik
aa) a döntés csatolásáról,
ab) az építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok, valamint azok behajtására vonatkozó 
nyilvántartási adatok pótlásáról,
ac) a jogorvoslati eljárásban hozott helybenhagyó döntés adatainak rögzítéséről,
ad) a jogorvoslati eljárásban megváltoztatott, megsemmisített döntés csatolásáról,
ae) a megváltozott adatok rögzítéséről.”

 (2) Hatályát veszti az R66.
a) 6. § (2) bekezdés a) pontjában az „első és másodfokú” szövegrészek,
b) 6. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „első és másodfokú” szövegrész.

110. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

110. § (1) A  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R67.) 20. alcíme a következő 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B.  § Budapest Főváros Kormányhivatala a  természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 
nyilvántartását a  honlapján közzéteszi a  gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata céljából. Abban 
az  esetben, ha a  gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az  egyeztetési eljárás során Budapest 
Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni.”

 (2) Az R67. 9. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
 (3) Hatályát veszti az R67. 26. § (2) bekezdésében az „első fokú” szövegrész.

111. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

111. § (1) A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R68.)
a) 3.  § (2)  bekezdésében az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságként 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) szöveg,

b) 11. § (5) bekezdés a) pontjában az „a járási hivatali” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósági” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az R68. 11. § (5) bekezdés b) pontjában a „ , kormányhivatalnak” szövegrész.



10536 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 

112. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

112. §  Hatályát veszti a  megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a) 1/A. § (2) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
b) 10. § (3) bekezdése,
c) 13. § (2) bekezdés g) pontja,
d) 21. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „– a munkapróba kivételével –” szövegrész,
e) 28. alcíme,
f ) 2. melléklet I. pont f ) alpontjában az „a munkapróba, illetve” szövegrész.

113. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló  
354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

113. § (1) Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R69.) 2. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal áldozatsegítő szolgálatként eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az  „áldozatsegítő szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” 
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az  R69. 5.  § (1)  bekezdésében az  „  ,  az  áldozatsegítő szolgálatként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal útján” szövegrész.

114. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 
módosítása

114. §  A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:)
„c) a  közlekedési, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, 
valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatala,”

115. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

115. § (1) A  dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a  kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az  egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R70.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  új adalékanyagoknak a  dohánytermék gyártásában való felhasználását a  felhasználás tervezett kezdő 
időpontját 6 hónappal megelőzően, de legkésőbb a  felhasználás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően 
a felhasználónak, a bejegyzett kereskedőnek, az  importálónak vagy az adóraktár engedélyesének (a továbbiakban 
együtt: bejelentő) be kell jelentenie az  NNK részére. A  bejelentést a  3.  melléklet szerinti adattartalommal kell 
megtenni. A  bejelentett adatokról az  NNK hatósági nyilvántartást vezet, és azt a  honlapján közzéteszi. Nem 
szükséges bejelenteni a nyersdohány természetes részeinek felhasználását.”

 (2) Az R70. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az NNK a bejelentéstől számított 30 napon belül a bejelentés alapján megvizsgálja, hogy a felhasználni tervezett 
adalékanyag szerepel-e a 4. melléklet szerinti tiltott adalékanyagok listáján, azzal, hogy ha az nem szerepel a listán, 
és annak a  listára való felvétele nem indokolt, a  bejelentést tudomásul veszi, és erről tájékoztatja a  bejelentőt. 
Az  NNK a  bejelentésről tájékoztatja a  fogyasztóvédelemért felelős minisztert. Ha az  NNK a  30 nap elteltével nem 
nyilatkozik, a bejelentett adalékanyag felhasználható.”

 (3) Az R70. 17. § (1) bekezdés a) pontjában az „a kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az NNK” szöveg lép.
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116. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

116. § (1) A  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.  évi CCIX.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013.  (II.  27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R71.) 88/B.  § (1)  bekezdés c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló felhasználónak azt a  természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy 
akinek a háztartásában élő személy:)
„c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatásban részesül,”

 (2) Az R71. 88/B. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló felhasználónak azt a  természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy 
akinek a háztartásában élő személy:)
„i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.”

 (3) Az  R71. 76.  § (5)  bekezdésében az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az  „az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti az R71. 88/B. § (1) bekezdés g) pontjában, a 9. melléklet B) pont g) alpontjában, a 9. melléklet kitöltési 
útmutató g) alpontjában és a 10. melléklet kitöltési útmutató g) alpontjában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész.

117. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

117. § (1) Az  Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R72.) 8.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban 
meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként az a fővárosi és kormányhivatal 
(a  továbbiakban: kormányhivatal) jár el, amely kormányhivatal területén a  Hivatal, illetve jogelődje regionális 
igazgatóságának székhelye működött.”

 (2) Az R72. 13. §-ában a „megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg lép.

118. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

118. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 10.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „egyéni vállalkozói 
igazolványát visszavonták” szövegrész helyébe az  „az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásától eltiltották” 
szöveg lép.

119. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

119. § (1) A  biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R73.) 21. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  járási hivatal jogsértés esetén saját hatáskörében megteszi a  szükséges intézkedéseket az  előírások 
betartásának biztosítása érdekében.”

 (2) Az R73. 10/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység bejelentésének eljárási szabályai
21/A.  § (1) Az  egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére irányuló, a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentést a  szolgáltató lakóhelye, 
illetve székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani. A  kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés 
nem vehető tudomásul, ha azt a  bejelentő szolgáltató nem legalább 30 nappal a  tevékenység megkezdése 
előtt tette meg, és a  tevékenység megkezdése előtt lefolytatott ellenőrzés alapján a  bejelentő szolgáltatónál 
a  tevékenység céljára szolgáló telephelyei tekintetében a  vonatkozó jogszabályok szerinti előírások betartásának 
feltételei nem biztosítottak.
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(2) Az  egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző személy szakképzettségétől függően kártevőirtó 
tevékenységre bejelentést a miniszteri rendeletben meghatározott valamely résztevékenységre is benyújthat.
(3) A  miniszteri rendeletben meghatározott valamennyi tevékenységre jogosító kártevőirtó tevékenységre 
bejelentés csak akkor nyújtható be, ha a  szolgáltatónál valamennyi résztevékenység végzésére jogosult 
foglalkoztatott személy alkalmazása biztosított.
21/B. § (1) A kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés tartalmazza
a) az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy
aa) nevét és születési idejét, valamint
ab) szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy akinek szakmai 
gyakorlatát a feladatra kijelölt szerv vagy hatóság az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek 
felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről szóló rendeletben 
foglaltak szerint elismerte az erről szóló határozat számát, kiállításának időpontját, valamint
b) a  szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az  egészségügyi kártevőirtó tevékenységet vagy valamely 
résztevékenységet csak az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi.
(2) A  kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés nem vehető tudomásul, ha ellenőrzés alapján a  bejelentő 
szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló telephelyei tekintetében az e rendelet szerinti előírások betartásának 
feltételei nem biztosítottak.
(3) A  járási hivatal a  szakmai gyakorlat elismerésének ténye és tartalma ellenőrzése érdekében a  feladatra kijelölt 
szervet vagy hatóságot megkeresheti.
(4) A  szolgáltató a  járási hivatalt az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatokban bekövetkező változásról nyolc 
napon belül írásban tájékoztatja.
21/C.  § A  Kbtv. 33/A.  § (2)  bekezdése szerint vezetett nyilvántartás, ha a  bejelentő nem egyéni vállalkozó, 
tartalmazza
a) a bejelentő nevét, székhelyének vagy telephelyének címét,
b) a bejelentő által végezhető egészségügyi kártevőirtó tevékenységet vagy résztevékenységet.”

 (3) Az R73.
a) 17.  §-ában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei 

Kormányhivatal (a  továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)” szövegrész helyébe az „a  Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

b) 21.  § (2)  bekezdésében a „Pest Megyei Kormányhivatal, az  élelmiszerlánc-felügyeleti feladatkörében eljáró 
megyei kormányhivatal, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal (a továbbiakban 
együtt: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szövegrészek helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
d) 21. § (2a) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
e) 21. § (2a) bekezdésében a „Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
f ) 21. § (4) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
g) 22. § (3) bekezdésében a „Pest Megyei Kormányhivatallal” szövegrész helyébe a „NÉBIH-hel” szöveg,
h) 24/D.  § (2)  bekezdésében az „az állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” 

szövegrészek helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
i) 24/D.  § (3)  bekezdésében az „az állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” 

szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
j) 24/F.  § (1)  bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész 

helyébe a „NÉBIH” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti az  R73.  § 21.  § (1)  bekezdésében az „– a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 19.  § (4)  bekezdésének felhatalmazása szerinti hatáskörmegosztás 
alapján –” szövegrész.

120. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

120. §  A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6.  §-ában 
az „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti 
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járási hivatala, illetve a  fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala” szövegrész helyébe 
az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

121. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 
módosítása

121. § (1) A  halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R74.) 40. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került sor, a holttest elhamvaszthatóságát az elhunyt 
háziorvosa, ha az nem áll rendelkezésre, a haláleset helye szerint illetékes háziorvos engedélyezi.”

 (2) Az R74. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  halál okát megállapító orvos vagy a  kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást 
végző intézmény a  halottvizsgálati bizonyítvány három példányát megküldi a  haláleset helye szerint illetékes 
anyakönyvvezetőnek.”

 (3) Az R74. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  halál okát megállapító orvos a  perinatális halottvizsgálati bizonyítványt halva született magzatról állítja 
ki, annak egy példányát megküldi a  KSH-nak. Egyéb perinatális halálozás esetén a  perinatális halottvizsgálati 
bizonyítványt a halottvizsgálati bizonyítvánnyal megegyező módon kell továbbítani.”

122. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

122. §  Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A létfontosságú rendszerelemek meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként jár el:)
„c) a  kőolaj-feldolgozás és kőolajtermék-tárolás tekintetében a  mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.”

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

123. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R75.) 36.  § (1)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A működést engedélyező szerv)
„a) otthont nyújtó ellátás esetén a  teljes körű ellátás, utógondozói ellátás esetén az  utógondozás és a  szükség 
szerinti ellátás megvalósulását legalább évente hivatalból ellenőrzi, továbbá e  szolgáltatások esetén legalább 
kétévente,”
[hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően 
működik-e (a továbbiakban: rendes ellenőrzés).]

 (2) Az R75. 17. alcíme a következő 50/H. §-sal egészül ki:
„50/H. § A működést engedélyező szerv 2020. január 31-éig hivatalból törli a szolgáltatói nyilvántartásból a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatás adatait, valamint azt az  engedélyest, amely kizárólag területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást nyújt. Erre az esetre a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 
szolgálatok és a  személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11/G. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak nem alkalmazhatók.”

 (3) Az R75. 5. melléklet 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgáltatással kapcsolatos iratok:
Ha e rendelet másként nem rendelkezik, valamennyi szolgáltatás esetén csatolni kell)
„2.1.2. a  fenntartónak a  szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszerében meghatározott formában kiállított 
nyilatkozatát arról, hogy a jogszabályban előírt személyi feltételeket teljesítik,”

 (4) Az R75.
a) 1.  § e)  pontjában a  „ , családsegítéshez és gyermekjóléti szolgáltatáshoz vagy területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatáshoz” szövegrész helyébe a „vagy családsegítéshez és gyermekjóléti szolgáltatáshoz” szöveg,
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b) 1.  § i)  pontjában a  „tevékenység” szövegrész helyébe a  „tevékenység – a  területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás kivételével –” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében a „ , külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást, illetve területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást” szövegrész helyébe a „vagy külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást” szöveg,

d) 39.  § (3)  bekezdésében a  „népegészségügyi, élelmiszer-ellenőrző vagy építésügyi feladatkörében eljáró 
járási hivatalt” szövegrész helyébe a „népegészségügyi vagy élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási 
hivatalt, az építésügyi hatóságot” szöveg,

e) 5. melléklet 2.11. pontjában a „fenntartónak és az engedélyes (működtető) vezetőjének együttes” szövegrész 
helyébe a „fenntartó” szöveg,

f ) 5. melléklet 3.3.1. pontjában az „ , a 2.1.2. és a 2.1.3” szövegrész helyébe az „és a 2.1.2.” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az R75.
a) 1. melléklet 3.1.32. pontja,
b) 5.  melléklet 2.1.3., 2.2.2., 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.8., 2.9.1., 2.10.1., 2.10.2., 2.11.1–2.11.3., 2.12.1., 2.13.1. és 

3.2. pontja.

124. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli 
mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont 
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon 
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló  
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

124. §  A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
a) 16. § (1) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
b) 16. § (4) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.

125. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és  
a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

125. §  Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az  adás-vételi és a  haszonbérleti szerződés 
hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi 
kerületi önkormányzat (a  továbbiakban együtt: települési önkormányzat) jegyzője részére a  Földforgalmi  tv. 
21.  § (1)  bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet (a  továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani, 
a  Földforgalmi tv. 21.  § (1)  bekezdésében és a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi 
CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.  évi CCXII.  törvényben 
(a  továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton 
történő közlése iránt, kivéve, ha az  adásvételi szerződés szerinti vevő az  állam mint első helyen álló elővásárlásra 
jogosult. A  közzétételi kérelmet a  földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett 
formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza. A közzétételi 
kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az  adásvételi szerződés a  mezőgazdasági 
igazgatási szerv jóváhagyásához kötött. Ha az  eladó az  adásvételi szerződésben megadta a  vevő javára szóló 
bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, 
vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem 
formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.”
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126. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott 
köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

126. § (1) Az  építésügyi, az  építésfelügyeleti és az  örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R76.) 2. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  kormánytisztviselő első szakmai továbbképzési időszaka a  próbaidő leteltét 
követő napon kezdődik.”

 (2) Az R76. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti szakmai továbbképzést az  építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében 
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, az  építésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a  Lechner 
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: LTK) 
bevonásával szervezi.”

 (3) Az R76. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az építésügyi vizsgát az építésügyi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, 
az  építésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az  LTK bevonásával (a  továbbiakban együtt: 
vizsgaszervező) szervezi.”

 (4) Az R76.
a) 1.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában a  „köztisztviselő, állami tisztviselő” szövegrész helyébe 

a „kormánytisztviselő” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „állami tisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg,
c) 2.  § (1) és (5)  bekezdésében, 3.  § (2)  bekezdésében a  „köztisztviselő” szövegrészek helyébe 

a „kormánytisztviselő” szöveg,
d) 1. § (1) bekezdés záró szövegrészében és (1a) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (2a) bekezdésében és 

4. § (1) bekezdésében a „köztisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg,
e) 2.  § (4)  bekezdés a), b) és c)  pontjában, 4.  § (4)  bekezdésében, valamint 6.  § (5)  bekezdésében 

a „köztisztviselőnek” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőnek” szöveg,
f ) 2.  § (6)  bekezdés a) és b)  pontjában, valamint 3.  § (3)  bekezdés a)  pont aa) és ab)  alpontjában 

a „köztisztviselője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője” szöveg,
g) 4. § (4a) bekezdésében a „köztisztviselőnek” szövegrészek helyébe a „kormánytisztviselőnek” szöveg,
h) 4. § (8) bekezdésében a „köztisztviselők” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselők” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az R76.
a) 2. § (1) bekezdés első és második mondata,
b) 3. és 4. mellékletében a „köztisztviselők és” szövegrész.

127. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett  
falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló  
525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

127. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és 
egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A NAK agrárigazgatási hatósági feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:)
„d) a  mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira kiadott 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően vezeti a  meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását, amelyről 
információt szolgáltat az állami adó- és vámhatóság és a földművelésügyi hatóság számára,”

128. A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

128. §  A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„7.  § Az  agrárgazdasági ágazat tekintetében a  létfontosságú rendszerelem helyszíni ellenőrzését lefolytató szerv 
a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, 
a  növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, valamint a  Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal.”

129. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) módosítása

129. §  Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 123.2. pont b) alpontjában 
a „vagy egyéni vállalkozói igazolvány” szövegrész helyébe a „vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló 
értesítés” szöveg lép.

130. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

130. § (1) Az  egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R77.) a következő 40/B. §-sal egészül ki:
„40/B.  § E  rendeletnek a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 
5. melléklet 7. pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (2) Az R77.
a) 3/A. melléklete helyébe a 23. melléklet,
b) 5. melléklete helyébe a 24. melléklet
lép.

 (3) Az  R77. 5.  melléklet 7.  pontjában a „valamint útépítő (aszfaltkeverő) berendezés” szövegrész helyébe a „valamint 
az útépítéshez kapcsolódó ideiglenes berendezés építményeinek” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti az R77.
a) 10. § (1) bekezdésében az „első fokon” szövegrész,
b) 10/A. § (6) bekezdése.

131. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

131. § (1) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R78.)
a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész 

helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés b) pontjában a „járási 

hivatalhoz” szövegrészek helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szervhez” szöveg,
c) 4.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdésében a „járási 

hivatalok” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szerv” szöveg,
d) 5/A. § (1) bekezdésében, 7/A. § (1) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 

11/A.  §-ában, 11/B.  §-ában, 12.  § (4)–(6)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
14.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében és c)  pontjában, 15.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében 
és (3)  bekezdésében, 16.  § (3) és (5)  bekezdésében, 17/A.  § (2)  bekezdésében, 18.  §-ában, 19.  § (1) és 
(2)  bekezdésében, 20.  § (1) és (4)  bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „mezőgazdasági 
igazgatási szerv” szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 17/A. § (2) bekezdésében a „járási 
hivatalnak” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szervnek” szöveg,

f ) 12. § (1a) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szervet” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az R78.
a) 5/A. § (3) bekezdése,
b) 20. § (1) bekezdésében a „járási hivatali” szövegrész.
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132. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

132. § (1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R79.) 3. § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  felvonó vagy a  mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy 
bontásához az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási 
tevékenység is szükséges, – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  létesítést, az  áthelyezést, az  átalakítást, 
a  használatbavételt, a  bontást érintő engedélyt és az  építésügyi hatósági engedélyt együttes kérelemben 
az  általános vagy a  sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni. Az  építésügyi engedélyezési eljárásban a  műszaki 
biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági szakkérdésként vizsgálja 
a felvonó vagy a mozgólépcső létesítése, áthelyezése, átalakítása, használatbavétele vagy bontása feltételeit.
(2) Ha a  berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, 
–  az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  létesítést, a  használatbavételt, a  veszélytelenítés utáni ismételt 
üzemeltetést, az  áthelyezést, a  berendezés e  rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó 
átalakítását a Hatóság engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban. Az üzemeltetőnek a kérelemhez – annak 
tárgyától függően – a 2. melléklet I. vagy II. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia”.

 (2) Az  R79. 2.  § 8.  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe a  „műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szöveg lép.

133. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló  
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

133. § (1) A  mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési 
eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R80.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § Ha ahhoz valamennyi megjelent írásban hozzájárult, a  mezőgazdasági igazgatási szerv az  árverésről 
kép- és hangfelvételt készít, az  eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében. A  felvételek csak 
a  büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság részére adhatók ki, és részükre biztosítható 
a  felvételekbe való betekintés. A  felvételt a  mezőgazdasági igazgatási szerv 3 hónap elteltével, de legkésőbb 
az e rendelet alapján megindult jogorvoslati eljárás befejezéséig törli.”

 (2) Az  R80. 3.  § e)  pontjában a  „járási (fővárosi kerületi) hivatalnak” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az R80.
a) 1. § (1a) bekezdése,
b) 12. § (1) bekezdése.

134. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

134. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 80.7.  pont b)  alpontjában a „vagy egyéni vállalkozói 
igazolvány” szövegrész helyébe a „vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló értesítés” szöveg lép.

135. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

135. § (1) Az  állami foglalkoztatási szerv, a  munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e  szervek hatósági 
és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R81.) 1.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A  Kormány állami foglalkoztatási szervként a  foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert (a  továbbiakban: 
miniszter), a  fővárosi és megyei kormányhivatalt (a  továbbiakban: kormányhivatal), a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a  továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki. Ha kormányrendelet 
másként nem rendelkezik, az  állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 
a járási hivatal jár el.”

 (2) Az R81. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok 
ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi hatóságként a minisztert, továbbá a fővárosi és megyei 
kormányhivatalt jelöli ki.”

 (3) Az R81. 7. alcíme a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § Az  állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala át nem ruházható hatáskörben 
országos illetékességgel látja el a bérgarancia támogatással kapcsolatos feladatokat.”

 (4) Az R81. 10. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal)
„p) az  álláskeresési ellátások és a  foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkört 
gyakorol.”

 (5) Az R81. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter mint munkavédelmi hatóság és a  munkavédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal mint 
munkavédelmi hatóság ellátják az általános munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatkörében 
eljáró a  kormányhivatal az  illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül 
a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.”

 (6) Az R81. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  munkaügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal az  illetékességi területén valamennyi munkahelyen 
ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.”

 (7) Az R81. 14. alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A.  § A  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett 
bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyek esetében a támogatást folyósító állami foglalkoztatási szerv jár el.”

 (8) Az R81.
a) 5.  § nyitó szövegrészében és a)–c)  pontjaiban, 7.  § (3)  bekezdésében, 13.  § (2)  bekezdésében, 14.  §  

(4)–(5) és (7)  bekezdésében, 15.  § (1), (3), (5) és (7)  bekezdésében, 16.  § (2)  bekezdésében a „járási hivatal” 
szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

b) 5. § f ) pontjában a „járási hivatalok” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok” szöveg,
c) IV. címében a „JÁRÁSI HIVATALRA” szövegrész helyébe a „KORMÁNYHIVATALRA” szöveg
lép.

 (9) Hatályát veszti az R81.
a) 8. § (1) bekezdés l) pont ld) alpontja,
b) 10. § (1) bekezdés h) pontja,
c) 10. § (3) bekezdés j) pont jf ) alpontja,
d) 10.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 14.  § (6)  bekezdésében, 15.  § (6)  bekezdésében az „első fokú” 

szövegrész,
e) 10. § (4) bekezdés f ) pontja,
f ) 10.  § (4a)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdés o)  pontjában, 11.  § (2)  bekezdés h)  pontjában az „elsőfokú” 

szövegrész,
g) 11. § (1) bekezdés n) pontja.

136. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

136. §  A központi  címregiszterről és a  címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.  § (4)  bekezdésében 
az „a járási földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg lép.
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137. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

137. §  A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  e  rendeletben előírt kötelezettségek teljesítését a  környezetvédelmi és közlekedési feladatkörében eljáró 
megyei kormányhivatal évente ellenőrzi.”

138. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 
szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

138. § (1) A  részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 
374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R82.) 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.  § A  17–22.  §-t az  Fkbt. 9/C.  § (8)  bekezdésben meghatározott eltéréssel, valamint azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a  19.  § (3)  bekezdésétől eltérően a  sorsolási jegyzőkönyv négy eredeti példányban készül, 
amelyből két példány az  ingatlanügyi hatóságnál, egy példány a  jogi szolgáltatónál, egy példány a  földmérőnél 
kerül megőrzésre.”

 (2) Az R82. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.  § (1) A  földművelésügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal a  sorsolási jegyzőkönyv, egyezség esetén 
az  egyezségi okirat, valamint a  záradékolt változási vázrajz alapján jár el az  Fkbt. 9/C.  § (7)  bekezdés szerinti 
földkiadási határozat meghozatala érdekében.
(2) A  megosztással kialakult földrészletek tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a  földművelésügyi 
feladatkörében eljáró kormányhivatal végleges földkiadási határozata alapján kerül sor.”

 (3) Az R82.
a) 1. § (1) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe 

a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdés bevezető részében és a) és b)  pontjában, 3.  § (2)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 

(2)  bekezdés a) és f )  pontjában, (3)  bekezdés f ) és g)  pontjában, 6.  § (3)  bekezdésében, 7.  §-ában, 8.  § (1), 
(3), (5) és (6)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és (2)  bekezdésében, 
11. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 13. § (5) és (8) bekezdésében, 15. § (2a), (3), (9) és (13) bekezdésében, 16. § 
(3)  bekezdésében, 22.  § (1), (2) és (5)  bekezdésében, 23.  § (4)  bekezdésében, 25.  § (1)  bekezdésében, 28.  § 
(1) bekezdésében, 28/A. §-ában a „járási hivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 15. § (12) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe 
az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,

d) 1.  § (5)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (4)  bekezdésében, 19.  § (4)  bekezdésében, 22.  § 
(4) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnak” szöveg,

e) 3. § (2) bekezdésében a „járási hivatalok” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságok” szöveg,
f ) 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési feladatkörében 

eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalával” szövegrész helyébe az „a  közlekedési 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg,

g) 6.  § (1) és (4)  bekezdésében, 15.  § (2b)  bekezdésében, 15.  § (10) és (11)  bekezdésében, 17.  § 
(6) bekezdésében, 1. mellékletében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságot” szöveg,

h) 13.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (4)  bekezdésében, 15.  § (6)  bekezdés e)  pontjában, 22.  § (4)  bekezdésében 
a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósághoz” szöveg,

i) 17. § (6) bekezdésében a „járási hivatallal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósággal” szöveg,
j) 19. § (5) bekezdésében a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnál” szöveg,
k) 22. § (2) bekezdésében a „járási hivatalba” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósághoz” szöveg,
l) 1. mellékletében a „Járási hivatalok” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatalok” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti az R82.
a) 2. § (2) bekezdés a)–db) pontja,
b) 10. § (2) bekezdésében a „ , valamint esetleges fellebbezés tényéről” szövegrész,
c) 17. § (3) bekezdésében a „ járási hivatal, vagy” szövegrész,
d) 20. §-a.
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139. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

139. §  Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) A  Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az  ÁEEK-et jelöli ki az  önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény a) 1. § (2) bekezdés c) pontja, 2. § (5) bekezdése, 2/A. § (2) bekezdése, 2/B. § (8) bekezdése, 3. § 
(5a) bekezdése szerinti feladatok ellátására.”

140. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló  
28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

140. §  Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § b) pont 
bb) alpontjában a „(4a) bekezdése” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés b) pontja és (4a) bekezdése” szöveg lép.

141. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

141. § (1) A  környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R83.) 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A.  § (1) Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e  bekezdésben 
foglalt kivétellel – a  megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő 
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
(2) A  környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: területi környezetvédelmi 
hatóság) és a  természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: területi 
természetvédelmi hatóság), (a  továbbiakban együtt: a  területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) 
különös illetékességgel a 3. melléklet szerinti esetekben jár el.”

 (2) Az R83. 8/C. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  országos és a  területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a  járási környezetvédelmi 
hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a  központi 
államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.  törvény 
(a  továbbiakban: Ksztv.) 2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és 
a  szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a  miniszter, hulladékgazdálkodás 
tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.
(2) A  területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
eljárásaiban a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a  Ksztv. 2.  § 
(1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a miniszter gyakorolja.”

 (3) Az R83. 8/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági eljárásaiban a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés e) és 
f )  pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott 
hatásköröket az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság gyakorolja.”

 (4) Az R83. 8/C. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a  járási környezetvédelmi hatóság, 
az  önkormányzati környezetvédelmi hatóság, továbbá a  természetvédelmi hatóságként kijelölt jegyző, illetve 
főjegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket a miniszter gyakorolja.”

 (5) Az R83. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként
a) a minisztert,
b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
c) a megyei kormányhivatalt,
d) járási környezetvédelmi hatóságot,
e) az OMSZ-t,
f ) a főpolgármestert,
g) a polgármestert,
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h) a fővárosi főjegyzőt,
i) a települési önkormányzat jegyzőjét,
j) a  fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f )–j)  pont szerintiek a  továbbiakban együtt: önkormányzati 
környezetvédelmi hatóság]
jelöli ki.”

 (6) Az  R83. 13.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „kormányhivatal járási hivatalát” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatalt” szöveg lép.

 (7) Az R83. 3. melléklet 1. pontja a 25. melléklet szerint módosul.
 (8) Az R83.

a) 3. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
b) 4. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
c) 5. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
d) 6. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
e) 7. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
f ) 8. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
g) 9. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

 (9) Hatályát veszti az R83.
a) 9. § (3)–(4) bekezdése,
b) 9/A.  §-ában, 10.  § nyitó szövegrészében, 30.  § (1)  bekezdésében, 31.  § (1)  bekezdésében az „elsőfokon” 

szövegrész,
c) 13. § (3)–(4) bekezdése,
d) 15. § (1)–(4) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
e) 19/A. §-a,
f ) 28. § (2) bekezdése,
g) 29. § (2) bekezdése,
h) 30. § (2) bekezdése,
i) 31. § (2) bekezdése,
j) 33. § (2) bekezdése,
k) 38. § (3)–(4) bekezdése,
l) 42. §-a.

142. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

142. § (1) Az  energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R84.) a következő 17/A. alcímmel egészül ki:
„17/A. Átmeneti rendelkezések
28/A.  § A  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a Nemzeti 
Energetikusi Hálózat feladatait ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási hivatalok a  számukra 
a közintézmények által megküldött energiamegtakarítási intézkedési terveket, az energiamegtakarítási intézkedési 
tervek végrehajtásáról szóló éves jelentéseket, valamint a havi energiafogyasztási adatokat a Nemzeti Energetikusi 
Hálózat által üzemeltetett online felületre kötelesek feltölteni.”

 (2) Az R84.
a) 7/E.  § (1)  bekezdésében az  „irodáiban szakmai tanácsadással foglalkozó” szövegrész helyébe a  „szakmai 

feladatait közvetlenül ellátó természetes” szöveg,
b) 8.  melléklet II. részében foglalt táblázat B:11 mezőjében az  „az energiahatékonyságról szóló 2015.  évi 

LVII.  törvény 14.  § (1)  bekezdés b)  pontja tekintetében: Nemzeti Energetikusi Hálózat a  Miniszterelnökség 
közreműködésével” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,

c) 8.  melléklet II. részében foglalt táblázat A:16 mezőjében a  „Nemzeti Energetikusi Hálózat működésének” 
szövegrész helyébe a „Magyar Mérnöki Kamara tanácsadási tevékenységének” szöveg,
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d) 8.  melléklet II. részében foglalt táblázat B:16 mezőjében az  „az energiahatékonyságról szóló 2015.  évi 
LVII.  törvény 14.  § (1)  bekezdés b)  pontja tekintetében: Nemzeti Energetikusi Hálózat” szövegrész helyébe 
a „Magyar Mérnöki Kamara” szöveg

lép.
 (3) Hatályát veszti az R84.

a) 7/C. §-a,
b) 7/D. § (2)–(4) bekezdése,
c) 8.  melléklet II. részében foglalt táblázat B:13 mezőjében az  „az energiahatékonyságról szóló 2015.  évi 

LVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében:” szövegrész,
d) 10. melléklete.

143. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott 
bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

143. §  Hatályát veszti a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok 
kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében az „és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok” szövegrész,
b) 6. § (2) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatalok,” szövegrész.

144. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról 
szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

144. §  Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „járási hivatal (a  továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „fővárosi és 

megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság)” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében az „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg
lép.

145. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

145. § (1) Az  adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R85.) 2.  § (1)  bekezdés h)  pont 
ha) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[az adós és az adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a 14. § (1) bekezdése szerinti adatait, valamint a törlesztési támogatásra 
vonatkozó információkat a törlesztési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a főhitelező átadja]
„ha) a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakóingatlan fekvése szerint 
illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a  főváros területén fekvő támogatott lakóingatlan esetében 
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal),”
(részére,)

 (2) Az R85. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kérelem elutasítása esetén az  igénylő a  törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés 
megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a  kormányhivatalhoz az  írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől 
számított 15 napon belül.”

 (3) Az R85. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közigazgatási hatósági eljárás keretében a kormányhivatal jár el. A kormányhivatal a jogosulatlan igénybevétel 
tényéről a főhitelezőt írásban tájékoztatja.”

 (4) Az R85. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján a hatáskörébe tartozó 
közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti 
felügyeleti eljárást folytató felügyeleti szerv a miniszter.”
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 (5) Az R85. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kormányhivatalnak a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e  rendelet alapján ellátott feladatkörei 
gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi 
és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.”

 (6) Az R85.
a) 8. § (1) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „kormányhivataltól” szöveg,
b) 8. § (3) bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,
c) 8. § (3) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg,
d) 10. § (3) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
e) 11. § (1) és (2) bekezdésében a „járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg,
f ) 19.  § (2) és (4)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében a  „járási hivatal, valamint Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
g) 19. § (3) bekezdésében a „járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg
lép.

146. Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

146. § (1) Az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R86.) 1.  §-a a  következő 
4a. ponttal egészül ki, és az 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. lakástulajdon: egy személy beköltözése esetén kettő, egyéb esetben az  együttlakó személyek számának 
megfelelő, de legkevesebb három lakószobával rendelkező lakás, azzal, hogy nem minősül lakástulajdonnak 
a jogosult vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló olyan lakás, amelyet öröklés 
vagy ajándékozás útján szerzett és az ingatlanon más személynek haszonélvezeti joga áll fenn,
5. személygépjármű: a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és 
hatásköréről szóló kormányrendelet felhatalmazása alapján kiadott, az  országosan kiemelt termékekre vonatkozó 
állami normatívákról szóló miniszteri utasítás szerinti személyszállító személygépjármű, amely lehet felső-közép 
8.  kategóriájú, felső-közép 7.  kategóriájú, valamint miniszteri használat céljára beszerzett személyszállító 
személygépjármű.”

 (2) Az R86. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az állami vezetőt és az ilyen juttatásokra jogosult személyeket megillető juttatások köre a következő:
a) egy hivatali lakás használata,
b) kiemelt egészségügyi ellátás,
c) személygépjárművel kapcsolatos juttatások
ca) személyes gépjárműhasználat,
cb) 8. § (3) bekezdés szerinti költségátalány,
cc) a 8. § (4) bekezdése szerinti üzemanyagkártya,
cd) a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a  továbbiakban: KEF) által vizsgáztatott és a  KEF által szervezett 
képzéseket sikeresen elvégző, a  minisztérium, a  Miniszterelnöki Kormányiroda alaplétszámába, vagy a  KEF 
állományába tartozó gépjárművezető biztosítása,
d) utazással kapcsolatos juttatások
da) repülőgépen, vonaton történő utazás komfortfokozata, és
db) repülőtéri kormányváró helyiségek használata,
e) külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások (költségtérítés és napidíj-jogosultság), és
f ) számítástechnikai eszközök (hordozható személyi számítógép, táblagép) és rádiótelefon használata.
(2) Az állami vezetők juttatásainak mértékét az 1. melléklet tartalmazza.”

 (3) Az R86. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  kormánybiztos, a  miniszterelnöki biztos, a  miniszterelnöki megbízott, a  kormánymegbízott, a  miniszteri 
biztos, a kormányzati főhivatal vezetője és vezetőjének helyettese, a központi hivatal vezetője a 2. melléklet szerinti 
juttatásokra jogosultak.”
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 (4) Az R86. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a 2. melléklet szerinti juttatásokra jogosult.”

 (5) Az R86. 4. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az állami vezető a juttatásokat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 
196.  § (5)  bekezdése, 202.  § (5)  bekezdése, 224.  § (2)  bekezdése szerint kiállított igazolvánnyal veheti igénybe. 
A kormánymegbízott az őt megillető juttatásokat a Kit. 207. § (4) bekezdése szerint igazolvánnyal veheti igénybe.
(6) Az állami vezető az  (5) bekezdés szerint kiállított igazolvány felmutatásával – álláshelyén ellátandó feladataival 
összefüggésben – valamennyi közigazgatási szervhez, közintézethez és közintézményhez beléphet. Az állami vezető 
a feladatkörrel rendelkező miniszter által szabályozott módon léphet be a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal vámszervei és nyomozóhatósági feladatot ellátó szervei épületébe, valamint a  Magyar Honvédség 
működésére szolgáló területre. E  jogosultság gyakorlása nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű 
működésének aránytalan sérelmét.”

 (6) Az R86. § 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A miniszterelnök – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján – egyéni elbírálás alapján, 
egyedileg is engedélyezheti az  e  rendelet szerinti juttatásokat a  2–3/A.  §-ban meghatározott személyeknek, 
valamint a Kormány által felügyelt, a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása alá tartozó államigazgatási szervnél 
foglalkoztatott vezetői munkakört vagy szakmai felsővezetői vagy vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő, 
továbbá a  politikai főtanácsadó és a  politikai tanácsadó részére. Ebben az  esetben nem kell az  5/A.  § és a  8.  § 
(2) bekezdése szerinti engedélyt beszerezni.”

 (7) Az R86. 4. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és az ilyen juttatásra jogosult számára hivatali lakás 
6.  § szerinti feltételekkel történő használata – a  Miniszterelnöki Kormányiroda által az  erre a  célra rendszeresített 
formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján – a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
előzetes engedélyével biztosítható.
(2) Hivatali lakás használatát – az (1) bekezdéstől eltérően – az érintett kérelme alapján
a) miniszter esetében – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján – ,
b) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára esetében
a miniszterelnök engedélyezi.”

 (8) Az R86. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter, az  államtitkár, a  közigazgatási államtitkár és az  ilyen juttatásra jogosult térítésmentes kiemelt 
egészségügyi ellátást vehet igénybe, amelyet a  választásának megfelelő, e  rendelet szerinti egészségügyi 
szolgáltató biztosít.”

 (9) Az R86. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a 2. melléklet szerint államtitkári juttatásra 
jogosult személy – ide nem értve a központi hivatal vezetőjét – személyes gépjárműhasználatra jogosult és számára 
gépjárművezetőt kell biztosítani.
(2) A helyettes államtitkár, a miniszteri biztos, valamint a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszterelnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkárának előzetes engedélye alapján – a  kérelmében megjelölt választása 
szerint –
a) saját tulajdonú gépjármű igénybevétele esetén – a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
által engedélyezett havi futásteljesítmény mértékéig – a (4) bekezdés szerinti üzemanyagkártyára és a (3) bekezdés 
szerinti költségátalányra, vagy
b) a  KEF által biztosított, személyes használatú gépjárműre – a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkára által engedélyezett havi futásteljesítmény mértékéig – és a (4) bekezdés szerinti üzemanyagkártyára
jogosult.
(3) A költségátalány havi mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a nettó 125 000 forintot.
(4) A jogosult részére a KEF a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján használt személygépjármű forgalmi rendszámára 
szóló üzemanyagkártyát biztosít, amelynek havonta történő feltöltéséről is gondoskodik. Az  üzemanyagkártya 
a jogosulton kívül másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.
(5) A helyettes államtitkár, a miniszteri biztos, valamint a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök választása szerint 
–  a  munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata alapján – nyújthatja be a  (2)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti 
juttatás engedélyezése iránti kérelmét a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának. A kérelemben 
meg kell jelölni a gépjárműhöz kapcsolódó havi, térítésmentes futásteljesítmény-igényét is.
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(6) Ha a  (2)  bekezdés szerinti személy olyan hivatalos eseményen vesz részt, amelyen a  (2)  bekezdés a) vagy 
b) pontja szerinti gépjárművel való részvétel nem biztosítható, akkor eseti jelleggel kérelmére a KEF – az eseményen 
történő részvétel érdekében – legfeljebb a  helyettes államtitkárt megillető kategóriájú gépjárművet biztosít. 
A  (2)  bekezdés szerinti személy kérelmének megfelelően a  gépjármű gépjárművezetővel vagy gépjárművezető 
nélkül is biztosítható
(7) A  személyes gépjárműhasználat keretében biztosított személygépjármű hivatalos és magáncélú utazásra is 
igénybe vehető, mely tételes menetlevél vezetése nélkül vehet részt a közúti forgalomban.
(8) Ha a  KEF rendelkezésre álló járműállományából az  (1)  bekezdésben és a  (2)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott juttatás nem biztosítható, a  személyes gépjárműhasználatra jogosult személy számára 
–  ideiglenesen – eltérő kategóriájú személygépjármű is kiadható. A használt személygépjárművet, annak műszaki, 
esztétikai állapota, kora, illetve futásteljesítménye alapján – indokolt esetben – a KEF főigazgatója egy kategóriával 
alacsonyabb kategóriába sorolhatja.
(9) A  központi hivatal vezetője, a  kormányzati főhivatal vezetőjének helyettese és a  kormánymegbízott 
a  (2)  bekezdés szerint nyújthat be kérelmet azzal az  eltéréssel, hogy – figyelemmel a  9/A.  § (5)  bekezdésére – 
kizárólag a (2) bekezdés b) pontja szerinti juttatást igényelhet.”

 (10) Az R86. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  miniszternek – e  § és a  9/A.  § alkalmazásában ideértve a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkárát – közvetlenül a KEF-hez benyújtott, erre irányuló igénye alapján a KEF minisztériumonként legfeljebb 
nyolc darab, személyes vagy – tételes menetlevél vezetése mellett – feladatorientált használatra is kiadható, állandó 
használatú gépjárművet biztosít.
(2) A Kit. 28. § (3) bekezdése szerinti államtitkárnak közvetlenül a KEF-hez benyújtott, erre irányuló igénye alapján 
legfeljebb tíz darab, személyes vagy – tételes menetlevél vezetése mellett – feladatorientált használatra is kiadható, 
állandó használatú gépjárművet biztosít.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti gépjárművet a  miniszter, illetve a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkárának – a  (2)  bekezdés szerinti esetben az  államtitkár – írásos döntése szerint kell a  használók 
rendelkezésére bocsátani.
(4) Az  (1) és (2)  bekezdés alapján biztosított feladatorientált, illetve személyes használatú gépjárművek kiadásáról 
a KEF tájékoztatja a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát.”

 (11) Az R86. 6. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A  minisztériumi szervezeti egységek – engedély nélkül – a  KEF-hez benyújtott eseti igénylés alapján, 
kizárólag hivatali célra, tételes menetlevél vezetése mellett igénybe vehető feladatorientált gépjármű használatára 
jogosultak. A  KEF a  teljesítendő feladat ismeretében és a  rendelkezésre álló gépjármű flotta figyelembevételével 
dönt a kiadandó gépjárműről és annak kategóriájáról. Az  igénybe vevő minisztériumi szervezeti egységek vezetői 
kötelesek gondoskodni a feladat teljesítését követően a gépjárművek KEF részére történő visszaadásáról.
(2) Az  (1)  bekezdés és a  8.  § (6)  bekezdése szerinti feladatorientált gépjármű használat, valamint gépjárművezető 
biztosítása céljából a KEF-nek a minisztériumokon belül ellátási központokat kell létrehozni és fenntartani.
(3) Hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységek részére, kizárólag hatósági feladatok ellátása céljából, valamint 
olyan, vidéki telephelyen működő szervezeti egységek részére, ahol a  KEF ellátási központot nem üzemeltet, 
a  feladatorientált gépjármű állandó használatra is kiadható. Az  ilyen gépjármű igénybevételére vonatkozó, 
indoklással ellátott engedélykérelmet a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára részére kell 
benyújtani, aki a  KEF főigazgatójának – a  gépjármű rendelkezésre állását visszaigazoló – véleménye alapján dönt 
a gépjármű biztosításáról.
(4) A  KEF a  (3)  bekezdés szerinti teljesítendő feladat ismeretében és a  rendelkezésre álló gépjármű flotta 
figyelembevételével dönt a kizárólag hivatali célra, tételes menetlevél vezetése mellett igénybe vehető gépjárműről 
és annak kategóriájáról. Az igénybe vevő minisztériumi szervezeti egységek vezetői, az állandó gépjárműhasználat 
indokoltságának megszűnése esetén kötelesek gondoskodni a gépjárművek KEF részére történő visszaadásáról.
(5) A  jelen  alcímben foglalt rendelkezéseket – a  juttatás biztosítása szempontjából – a  Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott 
szervezetekre kell alkalmazni.”

 (12) Az R86. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő e rendelet szerinti juttatásra jogosultat külföldi tartózkodása idejére 
költségtérítés, valamint – a  tartós külszolgálatról és az  ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló kormányrendelet 
szerinti – napidíj illeti meg.”
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 (13) Az R86. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § (1) Az  e  rendeletnek a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Módr.2) 
hatálybalépése előtt hatályos 9.  §-a alapján kiadott engedélyek a  Módr.2 hatálybalépését követő harmincadik 
napon érvényüket vesztik.
(2) Az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8. § (2) bekezdése alapján kiadott érvényes engedéllyel 
rendelkező helyettes államtitkár, miniszteri biztos, valamint a  miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a  Módr.2 
hatálybalépését követő 30 napon belül nyilatkozni köteles a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkára részére, hogy az e rendeletnek a Módr.2-vel megállapított 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti juttatást 
igénybe kívánja-e venni.
(3) Ha az  e  rendeletnek a  Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8.  § (2)  bekezdése alapján kiadott érvényes 
engedéllyel rendelkező személy úgy nyilatkozik, hogy igénybe kívánja venni az  e  rendeletnek a  Módr.2-vel 
megállapított 8.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti juttatást, akkor az  e  rendeletnek a  Módr.2 hatálybalépése előtt 
hatályos 8.  § (2)  bekezdése alapján kiadott engedély érvényét veszti a  Módr.2-vel megállapított 8.  § (2)  bekezdés 
a) pontja szerinti juttatás iránti engedély kiállításának napján, de legkésőbb a nyilatkozattételt követő 60. napon.
(4) Az  (1) vagy a  (3)  bekezdés szerinti esetben az  e  rendeletnek a  Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8.  § 
(2) bekezdése alapján kiadott engedéllyel rendelkező személy vagy az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt 
hatályos 9.  §-a alapján kiadott engedély szerinti gépjárműért felelős személy köteles – legkésőbb az  engedély 
érvényességének utolsó napján – az általa használt gépjárművet átadni a KEF részére.”

 (14) Az R86. 1. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
 (15) Az R86. a 34. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
 (16) Az R86.

a) 1.  § 2.  pontjában az „a  Semmelweis Egyetem kijelölt – egészségügyi ellátást biztosító – intézménye” 
szövegrész helyébe az „az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő” szöveg,

b) 4.  § (1)  bekezdésében a  „Ksztv.” szövegrész helyébe a  „központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2010. évi XLIII. törvény” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az „5. § (1) és (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „5/A. §-a” szöveg,
d) 10.  § (3)  bekezdésében a „meghatározott személy” szövegrész helyébe a „meghatározott személy – kivéve 

a  kormánymegbízottat, a  kormányzati főhivatal vezetőjét és vezetőjének helyettesét, továbbá a  központi 
hivatal vezetőjét –” szöveg,

e) 10.  § (4)  bekezdésében a „kivéve a  3.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározottakat” szövegrész helyébe 
a „kivéve a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnököt és a kormánymegbízottat” szöveg

lép.
 (17) Hatályát veszti az R86.

a) 1. § 6. pontja,
b) 5. § (1)–(3) bekezdése,
c) 6. § (5) bekezdésében a „külön” szövegrész,
d) 10. § (2) bekezdésében az „a tengerentúli utazás, illetőleg más hosszú távú” szövegrész.

147. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó 
beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

147. §  Hatályát veszti a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó 
beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.5. pontjában a „ , ha van, az egyéni vállalkozói 
igazolvány száma, kiállításának helye és kelte, a kiállító hatóság megnevezése” szövegrész.

148. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

148. § (1) A  személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R87.) 59. § (3) bekezdésében a „tízezer euró” szövegrész helyébe 
az „50 000 000 forint” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R87. 59. § (4) bekezdése.
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 (3) Hatályát veszti az R87.
a) 2. §-ában az „első fokon” szövegrész,
b) 2/A. §-ában az „elsőfokon” szövegrész.

149. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

149. §  A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ellenőrzési jogkörében eljáró NÉBIH (a  továbbiakban: ellenőrző hatóság) annak a  mezőgazdasági 
őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az  őstermelői tevékenységét az  egyéni vállalkozókról szóló 
nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti.”

150. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

150. § (1) Az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R88.) 2. § (2)–(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  1.  § szerinti lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos eljárásokban a  lakáscélú állami támogatásokkal 
kapcsolatos feladatkörében az  e  rendelet szerinti lakáscélú állami támogatással érintett új lakás fekvése szerint 
illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a  főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest 
Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.
(2a) Az e  rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben 
az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvényben (a  továbbiakban: Ákr.) a  felügyeleti 
szervre ruházott, a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 2.  § (1)  bekezdés 
e)–h)  pontjaiban meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai 
irányító miniszterként a  lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 
gyakorolja.”

 (2) Az R88.
a) 2.  § (2b), (2d) és (4)  bekezdésében, 59.  § (7)  bekezdésében a  „járási hivatal, valamint Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
b) 2. § (2c) bekezdésében a „járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg,
c) 13.  § (1) és (2)  bekezdésében, 69.  § (7)  bekezdésében a „járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala” 

szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
d) 13.  § (2)  bekezdésében, 23.  § (3)  bekezdésében, 26.  § (3)  bekezdésében, 34.  § (2)  bekezdésében, 49.  § 

(4) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg,
e) 14.  § (2)  bekezdésében, 24.  § (4)  bekezdésében, 27.  § (4)  bekezdésében, 39.  § (1)  bekezdésében, 41.  § 

(2)–(4)  bekezdésében, 43.  § (5)  bekezdésében és (6)  bekezdés h)  pontjában, 49.  § (5)  bekezdésében, 
50.  § (4)  bekezdésében, 51.  § (6)  bekezdésében, 52.  § (2)  bekezdésében, 54.  §-ában, 57.  § (4)–(5), (8)  és 
(11)  bekezdésében, 58.  § (5)  bekezdésében, 59.  § (1), (3)–(5) és (8)–(10)  bekezdésében, 60.  § (2) és 
(5) bekezdésében, 69. § (10)–(11) bekezdésében, 72/A. § c) pontjában a „járási hivatal” szövegrészek helyébe 
a „kormányhivatal” szöveg,

f ) 39. § (1) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „kormányhivataltól” szöveg,
g) 39.  § (1)  bekezdésében, 50.  § (3)  bekezdés c)  pontjában, 51.  § (2)  bekezdésében, 58.  § (2)  bekezdésében, 

60. § (4) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
h) 43.  § (1)  bekezdés n)  pontjában az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári 

feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

i) 57.  § (5)  bekezdésében, 69.  § (10)–(11)  bekezdésében a  „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatalhoz” szöveg,

j) 59. § (4) bekezdésében a „járási hivatali” szövegrész helyébe a „kormányhivatali” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az R88. 2. § (3) bekezdése.



10554 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 

151. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

151. § (1) A  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. 
(II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R89.) 4. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett eljárásokban a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 
feladatkörében a  lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye és a  főváros területén fekvő 
lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.
(3a) Az e  rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben 
az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvényben (a  továbbiakban: Ákr.) a  felügyeleti 
szervre ruházott, a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 2.  § (1)  bekezdés 
e)–h)  pontjaiban meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket 
a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.”

 (2) Az R89.
a) 4. § (3b), (3d) és (6) bekezdésében, 14. § (3) bekezdés a) pontjában, 43. § (7) bekezdésében a „járási hivatal, 

valamint Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
b) 4. § (3c) bekezdésében a „járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg,
c) 14.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, (3)  bekezdés i)  pontjában, 19.  § (8)–(9)  bekezdésében, 28.  § 

(1)  bekezdésében, 30.  § (4)  bekezdésében, 33.  § (2)–(4)  bekezdésében, 35.  § (2)  bekezdésében, 36.  § 
(4)  bekezdésében, 37.  § (6)  bekezdésében, 38.  § (2)  bekezdésében, 39.  § (4)–(5), (8) és (11)  bekezdésében, 
40.  § (4)  bekezdésében, 41.  § (3)  bekezdésében, 42.  § (5)  bekezdésében, 43.  § (1), (3)–(5) és  
(8)–(10)  bekezdésében, 44.  § (2) és (5)  bekezdésében a  „járási hivatal” szövegrészek helyébe 
a „kormányhivatal” szöveg,

d) 14.  § (3)  bekezdés i)  pontjában, 14.  § (5)  bekezdésében, 19/G.  §-ában, 20.  § (7)  bekezdésében, 35.  § 
(1)  bekezdésében, 37.  § (4)  bekezdésében, 41.  § (2)  bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatalt” szöveg,

e) 19.  § (7)  bekezdésében a  „járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatal” szöveg,

f ) 19. § (8)–(9) bekezdésében, 39. § (5) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész 
helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,

g) 28. § (1) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „kormányhivataltól” szöveg,
h) 28.  § (1)  bekezdésében, 37.  § (2)  bekezdésében, 42.  § (2)  bekezdésében, 44.  § (4)  bekezdésében a „járási 

hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
i) 30.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári 

feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

j) 43. § (4) bekezdésében a „járási hivatali” szövegrész helyébe a „kormányhivatali” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az R89. 4. § (5) bekezdése.

152. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

152. §  Hatályát veszti a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1.  § 
(1a) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész.

153. A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló  
274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

153. §  Hatályát veszti a  robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdés a) pontja.
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154. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

154. §  A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) 
Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Ha a  kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, és az  igény az  adatot 
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével kerül teljesítésre, a  tájékoztatásért – amennyiben a  4.  § alapján más 
költség nem merül fel – 5000 Ft költségtérítést szükséges megállapítani.”

155. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

155. §  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat a  megyei 
kormányhivatalok, a  kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatokat a  kölcsönös 
megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló kormányrendeletben kijelölt megyei 
kormányhivatalok, illetve járási hivatalok látják el. E  feladatkijelölés nem érinti a  Kincstár kifizető ügynökségi 
feladatkörébe tartozó feladatait.”

156. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló  
362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

156. § (1) Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R90.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A miniszter
a) képzések és továbbképzések szervezésével segíti a pártfogó felügyelői, a jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítési, 
valamint a  természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó fővárosi és megyei 
kormányhivatal egységes jogalkalmazását,
b) e  rendeletben meghatározott feladatok és tevékenységek, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
szakmai irányításával összefüggő jogköreinek gyakorlása érdekében, továbbá a  pártfogó felügyelettel, a  jogi 
segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel, valamint a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos állami 
feladatok ellátásának biztosítására országosan egységes informatikai rendszert működtet.”

 (2) Az R90. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A Kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

 (3) Az R90. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) Az  áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben  
a (3)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel áldozatsegítő szolgálatként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.
(2) Az  állami kárenyhítéssel kapcsolatban támogató hatóságként a  megyei kormányhivatal jár el. A  támogató 
hatósági eljárásra az  a  megyei kormányhivatal illetékes, amelynél a  kárenyhítés iránti kérelmet az  áldozat először 
benyújtotta, illetve – az  áldozat kérése esetén – amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes. 
Budapestre és Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el támogató hatóságként.
(3) Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.
(4) Ha az  áldozat az  Áldozatsegítő Vonalon keresztül igényel tájékoztatást, akkor a  tájékoztatást a  miniszter 
biztosítja, függetlenül attól, hogy az  áldozat korábban nyújtott-e be kérelmet valamely fővárosi és megyei 
kormányhivatalhoz.”

 (4) Az R90.
a) 12. § (1) és (3) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
b) 12. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” 

szöveg,
c) 13. § (1) és (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.
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 (5) Hatályát veszti az R90.
a) 2. alcím címében az „és a járási hivatal” szövegrész,
b) 9. § (1) és (2) bekezdésében az „és a járási hivatal” szövegrész,
c) 12. § (2) bekezdésében az „XI. Kerületi Hivatala” szövegrész,
d) 14/A. §-ában a „ , valamint a járási hivatalok” szövegrész,
e) 17. §-a,
f ) 1. melléklet címében a „ , járási (fővárosi kerületi) hivatalok” szövegrész.

157. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

157. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R91.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  mérésügyi, műszaki biztonsági, valamint a  műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények 
tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében 
a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős miniszter gyakorolja.”

 (2) Az R91. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel eljár a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Pmtv.) 5.  § e)  pontja szerinti 
felügyeletet ellátó szerv feladatkörében a Pmtv.
a) 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tevékenység,
b) 1. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenység, valamint
c) 1. § (1) bekezdés p)–q) pontjában meghatározott tevékenység
tekintetében.”

 (3) Az R91. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Budapest Főváros Kormányhivatala (3)  bekezdés c)  pontjában foglalt feladatkörének ellátásához a  kulturális 
javak forgalmával kapcsolatos, a  kulturális javak hatóságát érintő szakkérdésekben a  kulturális javak hatósága 
szakmai támogatást nyújt.”

 (4) Az R91. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány mérésügyi hatóságként – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az 1. melléklet szerinti, mérésügyi 
feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

 (5) Az R91. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány – a (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – műszaki biztonsági hatóságként az 1. melléklet szerinti, 
műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

 (6) Az R91. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetője az azok üzemeltetése, tárolása, 
szállítása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles bejelenteni a  műszaki biztonsági hatóságnak,  
a  b) és c)  pont szerinti rendkívüli eseményeket a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének is. 
A  rendelet alkalmazásában rendkívüli esemény különösen a  létesítmény, berendezés üzemeltetése során 
bekövetkezett
a) a létesítmény, berendezés sérülése,
b) robbanás,
c) tűzeset,
d) a létesítmény, berendezés működésével összefüggésében bekövetkezett személyi sérülés,
e) egyéb súlyos üzemzavar.
(2) Ha más hatóság a  műszaki biztonsági hatóság műszaki biztonsági tevékenységével összefüggő rendkívüli 
eseményről szerez tudomást, a műszaki biztonsági hatóságot arról tájékoztatja.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a  műszaki biztonsági hatóság vizsgálja ki az  (1)  bekezdés a), d) és 
e) pontja szerinti események körülményeit, okát, ennek során az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetőt 
a szükséges intézkedések megtételére kötelezi.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10557

(4) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vizsgálja ki az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti 
események körülményeit, okát. A vizsgálat eredményeit a műszaki biztonsági hatóságnak megküldi, mely hatóság 
az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetőt a szükséges intézkedések megtételére kötelezi.
(5) A  hivatásos kataszrófavédelmi szerv központi szervének (4)  bekezdés szerinti feladatai ellátásában a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerve közreműködik.”

 (7) Az R91. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány – a (2) bekezdésben meghatározott körben – építésügyi hatóságként az 1. melléklet szerinti műszaki 
biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

 (8) Az R91. 1. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
 (9) Az R91.

a) 1.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának, 
valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,

b) 1.  § (4)  bekezdés h)  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának” 
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,

c) 22. § (3) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal több műszaki biztonsági feladatkörben eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe a „több műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.
 (10) Hatályát veszti az R91.

a) 1. § (4) bekezdés a) és d) pontja,
b) 1. § (4a) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész,
c) 3. § (2) bekezdés i) pontjában az „engedélyezésére és” szövegrész,
d) 24. § h) pontja.

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

158. § (1) A  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R92.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány útügyi közlekedési hatóságként
a) a (2) bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát,
b) a (3) bekezdés szerinti ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatalt,
c) a (4)–(5) bekezdés szerinti ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát,
d) a (6) bekezdés szerinti ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki.”

 (2) Az R92. 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyorsforgalmi út építése során a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény szerinti 
előzetes vizsgálati és környezeti hatásvizsgálati eljárásokban a  Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának 
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény)
„b) 17. § (4) bekezdése szerinti hatáskör gyakorlása során Budapest Főváros Kormányhivatala”
(jár el.)

 (3) Az R92. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben közlekedési hatóságként (a továbbiakban: 
közúti gépjármű-közlekedési hatóság)
a) a (2) bekezdés szerinti ügyekben a minisztert,
b) a (2a) bekezdésben foglalt ügyekben a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt,
c) a (3) bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát,
d) a (4) bekezdés szerinti ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatalt
jelöli ki.”

 (4) Az R92. 3. alcíme a következő 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B.  § A  Kormány a  Magyar Autóklubot jelöli ki a  muzeális minősítő bizottságok tevékenységével kapcsolatos 
közlekedési hatósági feladatok ellátása tekintetében.”
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 (5) Az R92. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hajózási hatóságként a Kormány
a) a (2) és (3) bekezdés szerinti ügyekben a minisztert,
b) a (4) bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát,
c) a  víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Vkt.) 4.  § (4)  bekezdésében foglalt feladat 
tekintetében Magyarország konzuli tisztviselőjét
d) a (8) bekezdés szerinti ügyekben a Magyar Vitorlás Szövetséget
jelöli ki.”

 (6) Az R92. 8. § (4) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hajózási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el)
„5. a (6) bekezdésben foglaltak kivételével az úszólétesítmény üzemképességének megállapításával és tanúsításával,”
(kapcsolatos eljárásokban.)

 (7) Az R92. 8. § (4) bekezdés 21–22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hajózási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el)
„21. a  vízi repülőtér kivételével az  úszólétesítményen hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségügyi 
alkalmassága soron kívüli vizsgálatának előírásával,
22. a vízi repülőtér kivételével vízi sportpálya kijelölésével,”
(kapcsolatos eljárásokban.)

 (8) Az R92. 8. §-a kiegészül a következő (8) bekezdéssel:
„(8) A  kizárólag edzésre és versenyzésre szolgáló vitorlás kishajók időközi üzemképességének megállapításával és 
tanúsításával kapcsolatos feladatokat a Magyar Vitorlás Szövetség látja el.”

 (9) Az R92. 9. § (4) bekezdése kiegészül a következő 75–76. ponttal:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)
„75. vízi repülőtéren hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségügyi alkalmassága soron kívüli vizsgálatának 
előírása,
76. közreműködés a vízi repülőteret is érintő vízi sportpálya kijelölésében.”

 (10) Az R92. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési sajátos építményfajták építésfelügyeletét ellátó hatóságként a Kormány
a) a  2.  § (2)  bekezdése hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében Budapest Főváros 
Kormányhivatalát,
b) a  2.  § (3)  bekezdése hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalt,
c) a 2. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében a megyei kormányhivatalt,
d) 2. § (6) bekezdése hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében Budapest fővárosban Budapest 
Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki.”

 (11) Az R92. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 15.  § 
(5)  bekezdésében foglaltak tekintetében erdészeti hatóságként az  erdészeti hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalt jelöli ki.”

 (12) Az R92. 4. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
 (13) Az R92.

a) 2. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében a „megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az Érdi 
Járási Hivatal, Budapest fővárosban a  Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala” szövegrész 
helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 4.  § (4)  bekezdésének nyitó szövegrészében a „megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest 
megyében az  Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi 
Hivatala” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 12. § (5) bekezdésében az „Elsőfokú építésfelügyeleti” szövegrész helyébe az „Építésfelügyeleti” szöveg,
d) 16. § (2) bekezdésében az „Az elsőfokú” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
e) 1. melléklet 2. címében a „járási (fővárosi kerületi)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” 

szöveg
lép.
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 (14) Hatályát veszti az R92.
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 2. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében az „első fokon a megyei kormányhivatal járási hivatala, Budapest 

fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala, másodfokon” szövegrész,
c) 2. § (5) bekezdésében az „első fokon a megyei kormányhivatal járási hivatala, másodfokon” szövegrész,
d) 2. § (6) bekezdésében a „III. Kerületi Hivatala” szövegrész,
e) 4. § (3) bekezdés 2. és 8. pontja,
f ) 4. § (4) bekezdés 22. és 28. pontja,
g) 8. § (4) bekezdés 23. pontja,
h) 12. § (6) bekezdése.

159. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

159. § (1) A  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R93.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) A  megyei kormányhivatalok agrárkár-megállapító, állatvédelmi, borászati, erdészeti, élelmiszerlánc-
felügyeleti, földművelésügyi igazgatási, halgazdálkodási, mezőgazdasági igazgatási, növénytermesztési, 
pálinkaellenőrzési, talajvédelmi, telepítési, tenyésztési és vadászati, valamint a  megyei kormányhivatalok járási 
hivatalainak állatvédelmi, élelmiszerlánc-felügyeleti feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben 
a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 
szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) 
gyakorolja.
(2) A  miniszter (1)  bekezdés szerinti szakmai irányító jogkörei gyakorlásában a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak az (1) bekezdésben, valamint a NÉBIH-nek e rendeletben meghatározott 
hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben a  felügyeleti szervet megillető hatásköröket a  miniszter 
gyakorolja.
(4) Az 1. § b), c), e), f ), g) pontjában meghatározott földügyi igazgatási, továbbá a földügyi és agrár-vidékfejlesztési 
szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészet keretébe tartozó feladat- és hatáskörök gyakorlásával összefüggésben 
a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket 
a miniszter gyakorolja.
(6) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok, a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok, valamint a  földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szervnek az  1.  § a), d) és h)  pontjában meghatározott feladat- és hatáskörei 
gyakorlásával összefüggésben a  Ksztv.-ben meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket szakmai irányító miniszterként a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.”

 (2) Az R93. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  agrárkár-megállapító szervként, borászati hatóságként, élelmiszerlánc-felügyeleti szervként növény- és 
talajvédelmi hatáskörben, földművelésügyi igazgatási hatáskörben, pálinkaellenőrző hatóságként, talajvédelmi 
hatóságként, valamint tenyésztési hatóságként eljáró megyei kormányhivatal illetékessége a  megye egész 
területére kiterjed. A főváros területére kiterjedő megyei kormányhivatali feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal 
látja el.”

 (3) Az R93. 2. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) Az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.  évi XXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Ávt.) 21.  § 
(1)–(3), (7)  és (8)  bekezdésében, 22. és 23.  §-ában, 39.  §-ában, valamint 45/A.  §-ában foglaltak tekintetében 
–  a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – állatvédelmi hatóságként az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal jár el.
(2) Az  Ávt. 21.  § (1)  bekezdésében meghatározott különösen veszélyes állatfaj országba történő behozatalának 
és országból történő kivitelének, a  21.  § (2)–(3)  bekezdésében meghatározott közepesen veszélyes állatfaj, 
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illetve elővigyázatosságot igénylő állatfaj országba történő behozatalának engedélyezése, valamint a  40.  § 
(5) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.”

 (4) Az R93. 10–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„10. § A Kormány erdészeti hatóságként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
d) a 2. mellékletben meghatározott megyei kormányhivatalt
jelöli ki.
11.  § (1) Erdészeti hatóságként – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az  erdőterület 
fekvése szerint illetékes, a  2.  mellékletben meghatározott megyei kormányhivatal jár el. Budapest területén fekvő 
erdőterület esetén a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti erdészeti hatóság felügyeleti szerveként a miniszter jár el.
(3) Az  erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége a  12.  § (3) és (4)  bekezdésében 
meghatározott feladatok tekintetében az  ország egész területére kiterjed, valamint az  erdészeti igazgatási 
feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a  12.  § bekezdésben meghatározott feladat tekintetében 
az ország egész területén eljár.”

 (5) Az R93. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatal
a) vezeti az Országos Erdőállomány Adattárat,
b) látja el az erdészeti igazgatási feladatokat.”

 (6) Az R93. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Magyar Természetjáró Szövetség vezeti az Evt. 93. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartást.”

 (7) Az R93. 13. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként)
„f ) a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró kormányhivatal),”
(jelöli ki.)

 (8) Az R93. 13. § i)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként)
„i) a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt,
j) a pálinkaellenőrző hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt”
(jelöli ki.)

 (9) Az R93. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal illetékessége a megye egészére kiterjed. 
A Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége a fővárosra és Pest megyére terjed ki.”

 (10) Az R93. 16. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az országos főállatorvos – a NÉBIH útján –)
„f ) ellátja az Éltv. 29. § m) és n) pontjaiban foglalt feladatokat.”

 (11) Az R93. 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH)
„d) az  Éltv. 5.  § (6)  bekezdésében, 15.  § (5)  bekezdésében, 17.  § (5)  bekezdésében, 17/A.  § (3)  bekezdésében, 
17/B.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (5a)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (3) és (4)  bekezdésében, 23.  § 
(5) és (6)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 31.  § (1)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdés c), d), n)–r), 
t), u)–w)  pontjában, 32.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 32.  § (3) és (5)  bekezdésében, 33.  § a)  pontjában, 34.  § 
(1)  bekezdés g) és h)  pontjában, 34.  § (4)  bekezdés a) és j)  pontjában, 35.  § (3)  bekezdésében – ha e  rendelet 
eltérően nem rendelkezik –, 35. § (4) bekezdés d)–f ) pontjában, 35. § (5) és (6) bekezdésében, 35/A. §-ában, 37. § 
(1) bekezdés c) és d) pontjában, 37. § (3) bekezdés e), g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés 9., 13–14. pontjában, 
az  engedélyezett állatgyógyászati termékek vonatkozásában a  15.  pontjában, 18. és 20.  pontjában, 26.  pont c)–f ) 
és h)  alpontjában és 27.  pontjában, 38.  § (5)–(8)  bekezdésében, 38/A.  § (1), (3)–(11)  bekezdésében, 38/B.  §-ában, 
38/D.  § (1)  bekezdésében, 38/G.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (1)–(3)  bekezdésében, 41.  §-ában, 47/B.  § (1), (11) és 
(12)  bekezdésében, 47/C.  § (3)  bekezdésében, 63.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 63/A.  §-ában, 71.  § (4), (5), (9) és 
(10) bekezdésében,”
(foglaltak tekintetében.)
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 (12) Az R93. 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Éltv.)
„a) 4.  §-ában, 16.  § (2)  bekezdésében, 28.  § l)  pontjában, 29.  § c)  pontjában, 30.  § (2)  bekezdésében, 33.  § 
d)  pontjában, 35.  § (2)  bekezdésében, 38/A.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 38/C.  § (1)  bekezdésében, 39.  § 
(1) bekezdésében, 44. § (1)–(6) és (8)–(9) bekezdésében, 53/B. §-ában, 56. §-ában, 57. §-ában, 59. § (6) bekezdésében, 
63.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában, 64.  § (7)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  NÉBIH, az  élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal,
b) a  közcélú igénybevétel kivételével a  34.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 34.  § (4)  bekezdés k)  pontjában, 
53.  § (3) és (4)  bekezdésében, 58.  §-ában, 61.  §-ában, 72.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH, valamint 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, és az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,”
(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

 (13) Az R93. 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Éltv.)
„a) 4.  §-ában, 16.  § (2)  bekezdésében, 28.  § l)  pontjában, 29.  § c)  pontjában, 30.  § (2)  bekezdésében, 
33.  § d)  pontjában, 35.  § (2)  bekezdésében, 38/A.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 38/C.  § (1)  bekezdésében, 
39.  § (1)  bekezdésében, 44.  § (1)–(6), és (8)–(9)  bekezdésében, 53/B.  §-ában, 56.  §-ában, 57.  §-ában, 59.  § 
(6)  bekezdésében, 63.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában, 64.  § (7)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  NÉBIH, 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az  élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal,
b) a  közcélú igénybevétel kivételével a  34.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 34.  § (4)  bekezdés k)  pontjában, 
53.  § (3) és (4)  bekezdésében, 58.  §-ában, 61.  §-ában, 72.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH, valamint 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, és az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,”
(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

 (14) Az R93. 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Éltv.)
„d) 23/A.  §-ában, 27.  § (5)  bekezdésében az  elismert tanúsító szervezet hiányában a  tanúsítvány kiadása, 38.  § 
(3) bekezdésében foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal,”
(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

 (15) Az R93. 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Éltv.)
„d) 23/A.  §-ában, 27.  § (5)  bekezdésében az  elismert tanúsító szervezet hiányában a  tanúsítvány kiadása, 38.  § 
(3) bekezdésében foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,”
(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

 (16) Az R93. 18. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Éltv.)
„c) 26. § (1) bekezdés e) pontjában, 32. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 34. § (4) bekezdés h) pontjában az irányítás 
tekintetében, 38. § (1) bekezdés 1., 3–7., 10., 12., 16. és 26. pont a) és b) alpontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH, 
valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,”
(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

 (17) Az R93. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Éltv. 8. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) és 
d) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (2) bekezdés b)–l) pontjában, (3) bekezdés 
b)–c) pontjában, (4) bekezdés b), f )–g) pontjában, az ellenőrzés tekintetében h) pontjában, valamint i) pontjában, 
35.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a  harmadik országba exportáló élelmiszer-előállító létesítmények tekintetében, 
35.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontjában, 36.  § (3)  bekezdésében, 38.  § (1)  bekezdés 11. és 23–24.  pontjában, 51.  § 
(3)  bekezdés a)–d), h)–k) és m)–p)  pontjában foglaltak tekintetében a  NÉBIH és az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.
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(3a) Az  Éltv. 17.  § (8)  bekezdésében, 17/B.  § (3)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 27.  § 
(5a)  bekezdésében, 32.  § (4)  bekezdésében, 37.  § (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés a)–d), f ) és j)  pontjában, 38.  § 
(1)  bekezdés 8., 21., 22. és 25.  pontjában, 48.  §-ában, 49.  § (1)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  NÉBIH és 
a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”

 (18) Az R93. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Éltv. 8. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) és 
d) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (2) bekezdés b)–l) pontjában, (3) bekezdés 
b)–c) pontjában, (4) bekezdés b), f )–g) pontjában, az ellenőrzés tekintetében h) pontjában, valamint i) pontjában, 
35.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a  harmadik országba exportáló élelmiszer-előállító létesítmények tekintetében, 
35.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontjában, 36.  § (3)  bekezdésében, 38.  § (1)  bekezdés 11. és 23–24.  pontjában, 51.  § 
(3)  bekezdés a)–d), h)–k) és m)–p)  pontjában foglaltak tekintetében a  NÉBIH és az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.
(3a) Az  Éltv. 17.  § (8)  bekezdésében, 17/B.  § (3)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 27.  § 
(5a)  bekezdésében, 32.  § (4)  bekezdésében, 37.  § (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés a)–d), f ) és j)  pontjában, 38.  § 
(1)  bekezdés 8., 21., 22. és 25.  pontjában, 48.  §-ában, 49.  § (1)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  NÉBIH és 
a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”

 (19) Az R93. 18. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Éltv.)
„b) 51. § (3) bekezdés e)–g), l) és q)–u) pontjában foglaltak”
(tekintetében az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a  NÉBIH 
a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

 (20) Az R93. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § Az  Éltv. 8/A.  § (3)  bekezdésében, 8/B.  § (1) és (3)  bekezdésében, 33.  § e)  pontjában, 34.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában, 38.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában az  engedélyezett mikrochipek tekintetében, valamint a  38.  § 
(1)  bekezdés 19.  pontjában az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”

 (21) Az R93. 20. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)
„c) az  Éltv. 23.  § (1)  bekezdésében, az  Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú 
állatot tartó gazdaság engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint az  állatmenhely, állatpanzió, az  állati 
eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés 
alapján történő nyilvántartásba vétele kivételével a 34. § (1) bekezdés d) pontjában, 34. § (2) bekezdés a) pontjában, 
a 35. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 36. § (2) bekezdésében az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,”

 (22) Az R93. 20. § (1) bekezdése a következő e) és f ) pontokkal egészül ki:
(A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)
„e) az  Éltv. 17.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint (7)  bekezdésében, 37.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 
(3)  bekezdés h)  pontjában, 50.  § (1) és (2)  bekezdésében, 54.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltak tekintetében 
a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal,
f ) az  Éltv. 33.  § b)  pont ba) és bc)–be)  alpontjaiban foglaltak tekintetében a  növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatal, valamint az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal.”

 (23) Az R93. 20. § (1) bekezdése a következő e) és f ) pontokkal egészül ki:
(A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)
„e) az  Éltv. 17.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint (7)  bekezdésében, 37.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 
(3)  bekezdés h)  pontjában, 50.  § (1) és (2)  bekezdésében, 54.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltak tekintetében 
a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,
f ) az  Éltv. 33.  § b)  pont ba) és bc)–be)  alpontjaiban foglaltak tekintetében a  növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatal, valamint az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal.”

 (24) Az R93. 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Éltv. 33. § b) pont bb) alpontja tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”
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 (25) Az R93. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Éltv.15.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdés e) és f ), h) és i)  pontjában, 18.  § (5)  bekezdésében, 20.  § 
(3a) bekezdésében, 23. § (2) és (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, az Éltv. végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság engedélyezése és nyilvántartásba vétele, 
valamint az  állatmenhely, állatpanzió és az  állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként 
történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétele tekintetében 
d) pontjában, valamint e), i)–j) pontjában, (4) bekezdés c)–e) pontjában, a 35. § (1) bekezdésében, 35. § (4) bekezdés 
a)  pontjában a  harmadik országba exportáló élelmiszer-előállító létesítmények kivételével, 36.  § (1)  bekezdés 
c)  pontjában, 53.  § (2)  bekezdésében, 54.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak tekintetében az  élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”

 (26) Az R93. 5. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) Az  Éltv. 38/A.  § (12)  bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  NÉBIH, 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, a  növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
járási hivatal, a  borászati hatáskörben eljáró járási hivatal és a  pálinkaellenőrző hatóságként eljáró járási hivatal; 
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a NÉBIH.
(2) Az Éltv. 38/A. § (13) bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH, a Pest Megyei 
Kormányhivatal, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, 
a  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatal, a  borászati hatáskörben eljáró járási hivatal és a  pálinkaellenőrző hatóságként 
eljáró járási hivatal, azzal, hogy a  gazdaságszerkezeti nyilvántartáshoz való hozzáférés a  FELIR-en keresztül 
biztosított.”

 (27) Az R93. 26/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/A.  § (1) Az  Éltv. 38/A.  § (12)  bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  NÉBIH, 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, a  növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatal, a  borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a  pálinkaellenőrző 
hatóságként eljáró megyei kormányhivatal; az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a NÉBIH.
(2) Az  Éltv. 38/A.  § (13)  bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  NÉBIH, a  Pest 
Megyei Kormányhivatal, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a  borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és 
a  pálinkaellenőrző hatóságként eljáró megyei kormányhivatal, azzal, hogy a  gazdaságszerkezeti nyilvántartáshoz 
való hozzáférés a FELIR-en keresztül biztosított.”

 (28) Az R93. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.  § A  Hhvtv. 16.  § (6)  bekezdésében, 23/A.  §-ában, 29.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 46.  § (7), (7a), 
(7d) bekezdésében, valamint a 74. § (4a) bekezdésében meghatározott halgazdálkodási hatóság a miniszter.”

 (29) Az R93. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hhvtv. 20.  § (1a)  bekezdésében, 42.  § (1), (4), (7) és (7a)  bekezdésében, 47.  § (5)  bekezdésében, valamint 
– az állami halőr tekintetében – a Hhvtv. 56. § (2), (4), (5) és (9) bekezdésében foglalt hatáskört a NÉBIH gyakorolja.”

 (30) Az R93. 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hhvtv. 52.  § (1)  bekezdés végrehajtásához szükséges informatikai programot üzemeltető halgazdálkodási 
hatóság a NÉBIH.”

 (31) Az R93. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  NÉBIH jogosult a  Hhvtv. 45.  § (1)  bekezdése, 53.  § (3)  bekezdése, 56.  § (13)  bekezdése, 61.  § (6)  bekezdése 
szerinti ellenőrzések lefolytatására, továbbá megilletik a  Hhvtv. 43.  § (2) és (3)  bekezdésében, 44.  § 
(6)  bekezdés a)  pontjában és (7)  bekezdésében, 52.  § (2) és (3)  bekezdésében, 56.  § (8)  bekezdésében, 58.  § 
(3) és (4)  bekezdésében, 61.  § (2)  bekezdés a)–j) és l)–o)  pontjában, 61.  § (4)  bekezdésében, 62/B.  § (1) és 
(2) bekezdésében, 64. § (1) bekezdésében, 65. §-ában, 65/A. §-ában, 66. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 67. § (1), (2), 
és (4)–(6) bekezdésekben, 69/A. §-ában, és 70. §-ában foglalt jogosítványok. Ez a rendelkezés nem érinti a területi 
halgazdálkodási hatóság, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzési és intézkedési jogosultságát.”

 (32) Az R93. 33. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hhvtv.)
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„b) 56.  § (13)  bekezdése, 63.  § (4)  bekezdése, 63/A.  §-a és 74.  § (7)  bekezdése szerinti esetben a  halgazdálkodási 
hatóság országos illetékességű szerve a NÉBIH.”

 (33) Az R93. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el ingatlanügyi hatóságként.”

 (34) Az R93. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott földminősítéssel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és 
megyei kormányhivatal
a) végzi a községi és járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a községi és járási mintatér-jegyzék vezetését,
b) folytatja le a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási vidékbe tartozó települések 
határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik.”

 (35) Az R93. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőknek 
az  ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti ellenőrzésére, továbbá a  hozzáférési jogosultság visszavonására 
vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóság – ha e  rendelet másként nem 
rendelkezik – az igénybevevő székhelye, illetve ha a szolgáltatások igénybevétele attól eltérő telephelyen történik, 
a  telephelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal. A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 
évente egyszer rendszeresen, illetve a  fővárosi és megyei kormányhivatal megkeresésére eseti tájékoztatást ad 
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőkről.”

 (36) Az R93. 42. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az  Mgtpt. 7.  § (3)  bekezdésében, 7/A.  § (5)  bekezdésében, 
valamint 8.  § (7)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  NÉBIH-et és a  földművelésügyi igazgatási hatáskörben 
eljáró járási hivatalt jelöli ki azzal, hogy az  Mgtpt. 7/A.  § (5)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  feldolgozó 
mezőgazdasági üzemközpontja szerint illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatal jár el.”

 (37) Az R93. 42. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az  Mgtpt. 7.  § (3)  bekezdésében, 7/A.  § (5)  bekezdésében, 
valamint 8.  § (7)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  NÉBIH-et és a  földművelésügyi igazgatási hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki azzal, hogy az  Mgtpt. 7/A.  § (5)  bekezdésében foglaltak tekintetében 
a feldolgozó mezőgazdasági üzemközpontja szerint illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal jár el.”

 (38) Az R93. 43. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  földműves nyilvántartás vezetésére a  földügyi igazgatási 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Földforgalmi tv. szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású 
föld (a  továbbiakban: föld) fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalt jelöli ki a  Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak 
betartásának ellenőrzésére, továbbá az  ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására, valamint a  Fétv.-ben 
meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére.”

 (39) A R93. a 48. §-t követően a következő 11/A–11/C. alcímmel egészül ki:
„11/A. A fajtavizsgálatot végző szerv kijelölése
48/A.  § A  Kormány a  vetőmagtörvény 8.  §-ában, 9.  § (1) és (2)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdés k)  pontjában és 
26. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében fajtavizsgálatot végző szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

11/B. Az állami elismerési nyilvántartást vezető szerv kijelölése
48/B.  § A  Kormány a  vetőmagtörvény 9.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (4)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 
14.  § (3)  bekezdésében, 15.  § (8) és (11)  bekezdésében, 16.  § (4)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, és 23.  § 
(1) bekezdésében foglaltak tekintetében állami elismerési nyilvántartást vezető szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

11/C. A minősítést végző szerv kijelölése
48/C.  § A  Kormány a  vetőmagtörvény 15.  § (9)  bekezdésében és 19.  § (3)  bekezdésében foglaltak tekintetében 
minősítést végző szervként a NÉBIH-et jelöli ki.”

 (40) Az R93. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány – a  honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő, valamint a  (2)  bekezdésben meghatározott 
eljárások kivételével – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvényben foglaltak 
tekintetében telekalakítási hatóságként az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”
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 (41) Az R93. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vadászati hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a  vadászterület fekvése szerint 
illetékes megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: területi vadászati hatóság) jár el – a  (2)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – a megyére kiterjedő illetékességi területen.”

 (42) Az R93. 75. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló eljárásban a  bányászati hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatalt kell szakértőként kirendelni.”

 (43) Az R93.
a) 2. melléklete helyébe a 37. melléklet lép,
b) 4. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

 (44) Az R93.
 1. 4.  §-ában, 55.  § c)  pontjában a „kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatalt” szöveg,
 2. 6.  § (1)  bekezdésében az „a  területi természetvédelmi hatóság, valamint a  jegyző” szövegrész helyébe 

a „valamint a területi természetvédelmi hatóság” szöveg,
 3. 6.  § (4)  bekezdésében a  „kormányhivatal és járási hivatal, valamint a  jegyző” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal, valamint a járási hivatal” szöveg,
 4. 7.  § c)  pontjában, 18.  § (8)–(10)  bekezdésében, 29.  § d)  pontjában, 42.  § (4)  bekezdésében, 50.  § 

(1) bekezdésében, 51. § b) pontjában, 54. §-ában, 59. § d) pontjában a „megyeszékhely szerinti járási hivatalt” 
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt” szöveg,

 5. 9.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 30.  § (1)  bekezdésében, 44.  § (4)  bekezdésében, 48.  § bb)  alpontjában és 
c)–d)  pontjában a  „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal” 
szöveg,

 6. 17. § (2) bekezdés b) pontjában, 18. § (1) bekezdés c) és e) pontjában, 18. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 
18. § (6) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés b) pontjában, 20. § (2) bekezdésében, 23. § (2)–(3) bekezdésében, 
26. § a) pontjában a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal” szövegrész helyébe a „növény- 
és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,

 7. 18.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatal” szöveg,

 8. 18. § (5) bekezdésében a „feladatokat” szövegrész helyébe a „feladatokat, valamint az Éltv. 38. § (1) bekezdés 
26. pont g) alpontja szerinti feladatot” szöveg,

 9. 28. § (2) bekezdés c) és g) pontjában, 52. § (3) bekezdés a)–b) pontjában a „járási hivatalt” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatalt” szöveg,

10. 28.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt” szövegrész 
helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt” szöveg,

11. 30. § (1) bekezdésében az „Elsőfokú halgazdálkodási” szövegrész helyébe a „Halgazdálkodási” szöveg,
12. 30.  § (7)  bekezdésében az „és a  területi halgazdálkodási hatóság által első fokon hozott döntés esetében 

másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,
13. 32. § (4) bekezdésében a „halászati” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási” szöveg,
14. 35. §-ában a „halászjegy” szövegrész helyébe a „halászati engedély” szöveg,
15. 43.  § (5)  bekezdésében a  „járási (fővárosi kerületi) hivatalt” szövegrész helyébe „fővárosi és megyei 

kormányhivatalt” szöveg,
16. 43. § (6) bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,
17. 45. § d) pontjában a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt” szöveg,
18. 46. § (2) bekezdésében a „járási hivatalok” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalok” szöveg,
19. 47.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „19.  § (2a)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „19.  § (1) és 

(3)  bekezdésében” szöveg, az „e)  pontjában” szövegrész helyébe az „e)  pontjában, h)  pont he)  alpontjában” 
szöveg,

20. 47. § (1) bekezdés f )–g) pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
21. 52.  § (1)  bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalt (a  továbbiakban: talajvédelmi hatáskörben 

eljáró járási hivatal)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatalt (a  továbbiakban: talajvédelmi 
hatáskörben eljáró kormányhivatal)” szöveg,
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22. 54.  §-ában az  „59.  § (2) és (3)  bekezdésében, 60.  §-ában, 62.  §-ában és 63.  §-ában” szövegrész helyébe 
az  „59.  §  (1), (4) és (5)  bekezdésében, 60.  §-ában, 62.  §-ában, 63.  § (2) és (3)  bekezdésében, 64.  §  
(1)–(3) bekezdésében és 64/A. § (1), (4) és (5) bekezdésében” szöveg,

23. 60. § (3a) bekezdésében a „Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
24. 76.  § (4)  bekezdésében az „A jogszabályban” szövegrész helyébe az „Apróvadra történő vadászat esetén 

a jogszabályban” szöveg,
25. 79/E. § (4) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

 (45) Hatályát veszti az R93.
 1. 3. § (3) bekezdés c) pontja,
 2. 3. § (4)–(7) bekezdése,
 3. 5. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében az „elsőfokon” 

szövegrész,
 4. 8. § (1) bekezdése,
 5. 9.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „ , 28.  §-ában a  szállítmányonkénti minőségi tanúsítvány kiadása 

tekintetében” szövegrész,
 6. 12. § (4) bekezdés a) pontja,
 7. 13. § d) pontja,
 8. 14. § (1) és (2) bekezdése,
 9. 18. § (1) bekezdés c) pontjában és 26. § a) pontjában az „és a Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész,
10. 18. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei 

Kormányhivatal,” szövegrész,
11. 18. § (11) bekezdése,
12. 30. § (2) bekezdésében, 60. § (2) bekezdésében az „Érdi Járási Hivatal” szövegrész,
13. 34. § (3) bekezdésében, 37. § (2a) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
14. 36. § c) pontja,
15. 37. § (2) bekezdése,
16. 42. § (5) bekezdése,
17. 45. § c) pontja,
18. 46. § (1) bekezdése,
19. 47. § (1) bekezdés e) pontja,
20. 50. § (2) bekezdése,
21. 52. § (4) bekezdése,
22. 56. § b) pontjában a „megyeszékhely szerinti járási hivatala” szövegrész,
23. 60. § (3) bekezdése,
24. 79/A. § (4) bekezdése,
25. 79/D. § (3) bekezdése,
26. 79/E. § (6) bekezdése,
27. 79/F. § (3) bekezdése,
28. 79/H. § (7) bekezdése,
29. 1. melléklete.

160. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
módosítása

160. § (1) Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R94.) 3. § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  eljárás lefolytatására és a  döntés meghozatalára a  (2) és (3)  bekezdés szerint jogosult kormányhivatal 
köteles a  döntés meghozatala előtt valamennyi érintett kormányhivatal írásos véleményét kikérni a  kérelem 
teljesíthetősége tekintetében. Az  érintett kormányhivatal a  megkeresésre 8 napon belül köteles válaszolni. 
Véleményeltérés esetén az  eljárás lefolytatására jogosult kormányhivatal álláspontja az  irányadó. A  döntés 
meghozatalát követően a  véleményeltérés okairól az  érintett kormányhivatalokat tájékoztatni kell. Az  egységes 
joggyakorlat kialakítása érdekében az  eljáró kormányhivatal a  döntés véglegessé válását követően tájékoztatja 
a minisztert a véleményeltérés okairól.”
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 (2) Az R94. 6. címe és a 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A közigazgatási per
12. § (1) Az érintett ingatlan tulajdoni lapjára fel kell jegyezni az ingatlanügyi hatósági határozat elleni keresetlevél 
benyújtásának a tényét.
(2) Az  ingatlan határvonalát vagy területét érintő keresetlevelet az  ingatlanügyi hatósági határozat elleni 
keresetlevél benyújtása tényének feljegyzésével egyidejűleg meg kell küldeni valamennyi érintett ingatlan 
tulajdonosának is.”

 (3) Az R94.
a) 3. § (1) bekezdésében a „járási hivatal, mint elsőfokú” szövegrész helyébe a „kormányhivatal, mint” szöveg,
b) 3.  § (2)–(5) és (8)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésben, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1) és (4)  bekezdésben, 

8.  § (1) és (2)  bekezdésben, 16–17.  §-ban, 23.  § (4)–(5)  bekezdésében, 25.  § (2)  bekezdésében, 2.  melléklet 
3. pontjában a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

c) 3.  § (3)–(4)  bekezdésében, 6.  § (1)–(2)  bekezdésben a  „járási hivatalhoz” szövegrészek helyébe 
a „kormányhivatalhoz” szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében, 2. alcím címében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg,
lép.

 (4) Hatályát veszti az R94.
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „vagy az  ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak 

(a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész,
b) 7. § (3) bekezdése,
c) 5. alcíme,
d) 4. melléklete.

161. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal  
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 
szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

161. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R95.) 3. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  egyes, jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi feladatokat a  Nemzeti Népegészségügyi Központ 
látja el.
(3a) A sugáregészségügyi feladatok ellátását és a sugáregészségügyi előírások betartásának ellenőrzését a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ – az  egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában speciális szakértelmet és gyakorlatot 
igénylő esetben a  szakfelügyelő főorvos, a  rendvédelmi szervek által működtetett egészségügyi szolgálatok 
esetében pedig a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat közreműködésével – látja el.”

 (2) Az R95. 4. alcíme a következő 6/G. §-sal egészül ki:
„6/G. § A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 239. § (2) bekezdése tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként az NNK-t jelöli ki.”

 (3) Az R95. 8. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)]
„aa) 4. § (1) bekezdés k), l) és o) pontja, 4/A. § (1) bekezdése,”
[szerinti feladatok ellátására.]

 (4) Az R95. 8. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki)
„i) a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ebtv.) 20.  § 
(7) bekezdése”
(szerinti feladatok ellátására.)

 (5) Az R95. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a  népegészségügyi feladatkörbe tartozó közigazgatási hatósági 
ügyekben az eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik.”
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 (6) Az R95. 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban a  földtani környezet és az  ásványvagyon védelme 
szakkérdését a  gyógyhely helye szerint illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
vizsgálja.”

 (7) Hatályát veszti az R95.
a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „elsőfokú” szövegrész,
b) 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „sugáregészségügyi,” szövegrész,
c) 3.  § (2)  bekezdésében a  „ , valamint az  1.  mellékletben meghatározott esetekben – figyelemmel 

a (3) bekezdésben és a 2. mellékletben foglaltakra is –” szövegrész,
d) 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja,
e) 12. § a) pontja,
f ) 13. § (2) bekezdése,
g) 16.  § (5)  bekezdésében az  „A fürdőhely kijelölésével kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelhető ki.” szövegrész,
h) 1. melléklete,
i) 2. melléklet 2. pontja.

162. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

162. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R96.)
a) 1. § d) pontjában a „kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatala [a c) és a d) pont a továbbiakban együtt: járási hivatal]” szövegrész helyébe a „kormányablak” 
szöveg,

b) 6. § (1)–(2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányablak” szöveg,
c) 7. § (5) és (5a) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” 

szöveg,
d) 7.  § (7)  bekezdésében a „járási hivatalok” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok és a  kormányablakok” 

szöveg,
e) 8.  § (3)  bekezdésében a  „megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szövegrész helyébe a  „kormányhivatalt” 

szöveg,
f ) 8. § (5) bekezdésében a „NEAK-ot, a kormányhivatalt és a megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szövegrész 

helyébe a „NEAK-ot és a kormányhivatalt” szöveg,
g) 8. § (6) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányablakot” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az R96.
a) 1. § c) pontja,
b) 4. § (4) és (5) bekezdése,
c) 5. §-a,
d) 6. § (2) bekezdésében a „ , valamint a járási hivatal” szövegrész,
e) 7. § (3) bekezdés d)–f ) pontja,
f ) 8. § (4) bekezdésében az „a megyeszékhely szerinti járási hivatalt és” szövegrész,
g) 13–16. §-a.

163. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

163. § (1) A  fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R97.) 1.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a  Kormány – a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a  továbbiakban: 
megyeszékhely szerinti járási hivatal),
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint
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d) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi főigazgatóság),
f ) a Szerencsejáték Felügyeletet
jelöli ki.”

 (2) Az R97. 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.  § Fogyasztóvédelmi hatóságként a  Kormány – a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal),
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi főigazgatóság),
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
d) a Szerencsejáték Felügyeletet, valamint
e) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)
jelöli ki.
2. § Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt 
jelöli ki.”

 (3) Az R97. 3. §-a a következő (4c)–(4e) bekezdésekkel egészül ki:
„(4c) A  Kormány a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi 
XLVIII.  törvény 5.  § (1)  bekezdésében és 21.  §-ában foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként 
a Szerencsejáték Felügyeletet jelöli ki.
(4d) A  Kormány fogyasztóvédelmi hatóságként a  polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. 
(VIII.  24.) Korm. rendelet 14–15.  §-ában, 72.  §-ában foglaltak tekintetében a  katasztrófavédelmi főigazgatóságot, 
a  104.  § (2)  bekezdésében, a  108.  § (3)  bekezdésében és a  109.  § (8)  bekezdésében foglaltak tekintetében 
a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.
(4e) A katasztrófavédelmi főigazgatóság (4d) bekezdés szerinti hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben a hatósági 
ellenőrzési feladatokat a  katasztrófavédelmi főigazgatóság és illetékességi területén a  katasztrófavédelmi 
igazgatóság látja el.”

 (4) Az R97. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § A  Szerencsejáték Felügyelet fogyasztóvédelmi hatóságként történő kijelölését a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

 (5) Az R97.
a) 3.  § (2), (4), (4a), (4b), (4d), (5) és (7)  bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szövegrész 

helyébe a „kormányhivatalt” szöveg,
b) 3.  § (3a)  bekezdésében a  „Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát” szövegrész helyébe 

a „Budapest Főváros Kormányhivatalát” szöveg,
c) 3. § (6) és (8) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” 

szöveg,
d) 3.  § (9)  bekezdésében a  „járási hivatalt, a  megyeszékhely szerinti járási hivatalt, valamint a  Pest Megyei 

Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg,
e) 4.  § (3)  bekezdésében a „járási hivatal, illetve a  megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg,
f ) 5. § (4) bekezdés f ) pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
g) 5. § (4) bekezdés g) pontjában a „állami tisztviselőinek” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőinek” szöveg
lép.

 (6) Hatályát veszti az R97.
a) 3. § (4) bekezdés a) pontja,
b) 5. § (1) bekezdésében az „és a járási hivataloknak” szövegrész,
c) 5. § (4) bekezdés e) és g) pontjában az „a járási hivatal és” szövegrész.
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164. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

164. § (1) Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 
szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R98.) 1. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A természetvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) ellátja az  1143/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet]
h) 9. cikk (3) bekezdése
[szerinti feladatokat.]

 (2) Az R98. 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi hatóság ellátja az  1143/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet)
„c) a 8. cikk (1) bekezdése szerinti ex situ engedélyezéssel”
(kapcsolatos feladatokat.)

 (3) Az R98. 4. § nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A  természetvédelmi, környezetvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, 
erdészeti, vadászati és halgazdálkodási feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 
kormányhivatal), valamint az országos illetékességgel eljáró növénytermesztési hatóság, élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv, erdészeti hatóság, vadászati hatóság, halgazdálkodási hatóság és természetvédelmi hatóság – a hatáskörébe 
tartozó ügyekben – ellátja az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”

 (4) Az R98. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében a kormányhivatal, az országos 
illetékességgel eljáró természetvédelmi hatóság, az  országos illetékességgel eljáró növénytermesztési hatóság, 
a  területi vízügyi hatóság és az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hatósági ellenőrzést 
végez.”

 (5) Az R98. a 11. §-t követően a következő 3/A–3/B. alcímmel egészül ki:
„3/A. A kedvtelésből tartott idegenhonos inváziós fajok példányainak bejelentő- és információs 
rendszere
11/A.  § (1) Az  1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31.  cikk (1)  bekezdése szerinti tulajdonosok 
az általuk tartott idegenhonos inváziós fajok jegyzékén szereplő kedvtelésből tartott állatokat kötelesek bejelenteni. 
A bejelentés tartalmazza a tulajdonos nevét, az egyedek faját, darabszámát, nemét (amennyiben ismert), életkorát, 
a tulajdonba kerülés időpontját, valamint tartási körülményeinek leírását.
(2) A területi természetvédelmi hatóság a bejelentett példányokról és a velük összefüggésben közölt adatokról nem 
közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.
(3) A  területi természetvédelmi hatóság a  bejelentéssel érintett faj jogszerű tartásának feltételeiről a  bejelentőt 
tájékoztatja.
(4) A  bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a  természetvédelmi hatóság a  10.  § a)  pontja alapján inváziós 
bírságot szab ki.
3/B. Befogadó létesítmények kijelölése
11/B.  § Az  Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós faj ex situ megőrzésére csak az  az állami vagy 
önkormányzati fenntartású intézmény kaphat engedélyt, amely elsődlegesen a  természet- és állatvédelmet 
szolgálja, az  ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az  ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával 
és tájékoztatással biztosítja, és biztosítani tudja az  egyedek tartására vonatkozóan a  1143/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (3)  bekezdésében foglalt előírásokat, és az  eljáró hatósággal kötött 
írásos megállapodásban vállalja az  adott faj kedvtelésből tartott példányainak az  átvételét és elhelyezését 
(a  továbbiakban: befogadás), melyeket a  tulajdonosuk nem tud az  1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet előírásainak megfelelően tartani, vagy jogellenesen tart.”

 (6) Az R98. 9. § (1) bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg lép.
 (7) Hatályát veszti az R98.

a) 2. § (1) és (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében, 
9. § (2)–(4) bekezdésében az „első fokon” szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdés a) pontja.
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165. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 
módosítása

165. § (1) Az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R99.) 
35. alcíme a következő 150/B. §-sal egészül ki:
„150/B. § Az alábbi nyilvántartások és adatbázisok adatai tekintetében – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – 
a  nyilvántartást vagy adatbázist vezető együttműködő szerv, ennek hiányában a  nyilvántartást vagy adatbázist 
működtető együttműködő szerv, továbbá ezen nyilvántartások vagy adatbázisok vezetésére, illetve működtetésére 
jogszabályban kötelezett valamennyi szervezet a  KKSZB KEÜSZ útján külön jogszabályban rögzítettek 
szerint automatikus információátadási szolgáltatást nyújt, vagy azt központi szolgáltatásként a  KKSZB KEÜSZ 
szolgáltatójától igénybe veszi, amelynek keretében biztosítja az  alábbi nyilvántartásokban vagy adatbázisokban 
szereplő egyes adatoknak a  fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatalok részére 
történő átadásának lehetőségét automatikus információátadás útján:
1. a lakáscélú állami támogatásban részesített személyek szerződéses adatainak nyilvántartása;
2. a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások nyilvántartása;
3. az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer adatainak nyilvántartása;
4. az Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszer nyilvántartása;
5. a Támogatási Életút Bázis Adatok nyilvántartása;
6. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatainak nyilvántartása;
7. a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer adatainak nyilvántartása;
8. a hatósági intézkedések és szülők adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek adatainak nyilvántartása;
9. az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér adatainak nyilvántartása;
10. az  Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer adatainak 
nyilvántartása;
11. az elektronikus fogyasztóvédelmi szakrendszer;
12. Áldozat segítő/Jogi Segítségnyújtás szakrendszer (ÁS/JS) szakrendszer;
13. a Pártfogói Iktató és Nyilvántartó Rendszer nyilvántartása;
14. a Felügyelői Ellenőrzések Informatikai és Iktató Rendszere nyilvántartása;
15. az őstermelői nyilvántartás;
16. a Közúti Központi Információs Rendszer adatainak nyilvántartása;
17. a Felsőoktatási Információs Rendszer nyilvántartása;
18. ipar-, és kereskedelmi szakrendszer;
19. Integrált Szakrendszer Lakcímet Használóknak.”

 (2) Hatályát veszti az R99. 99. § 11. pontjában az „elsőfokú” szövegrész.

166. Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint 
ezen termékek ellenőrzéséről szóló 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

166. §  Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek 
ellenőrzéséről szóló 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában az „a borászati hatóságként eljáró megyeszékhely 
szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe az „a borászati hatóságként eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

167. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

167. § (1) A  településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R100.)
a) 8.  § (1)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész 

helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” 
szöveg,

b) 8.  § (2) és (3)  bekezdésében, 8/B.  § (3)–(4), (9)–(12) és (15)  bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész 
helyébe a „járási hivatal” szöveg,

c) 8/B. § (1)–(2), (7)–(8) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,
d) 8/B. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg,
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e) 8/B. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalnál” szövegrészek helyébe a „járási hivatalnál” szöveg,
f ) 8/B. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg,
g) 8/B. § (6) és (14) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg
lép.

 (2) Az R100. 10/A. §-ában a „2019.” szövegrész helyébe a „2020.” szöveg lép.

168. A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

168. §  A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésében a  „járási hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg lép.

169. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

169. § (1) A  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R101.) 3.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben 
a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés 
g)  pontjában meghatározott hatásköröket az  MBFSZ gyakorolja. A  kormányhivatalok bányafelügyeleti és állami 
földtani hatósági feladatait érintően felügyeleti szerv az MBFSZ.”

 (2) Az R101. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint e  létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásában – az engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével –, a  2.  mellékletben meghatározott feltételek esetén 
a kormányhivatal a 2. mellékletben meghatározott szakkérdéseket vizsgálja.
(2) A  bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos engedélyezési eljárásaiban, a  3.  mellékletben 
meghatározott feltételek esetén a kormányhivatal a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket vizsgálja.
(3) A  kormányhivatal a  polgári felhasználású robbanóanyagok gyártására, tárolására, felhasználására, 
megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési eljárásában, ha a  tevékenység végzése védett természeti területen, 
Natura  2000 területen, barlangban vagy barlang védőövezetében történik vagy ezekre közvetlen hatással van, és 
a  tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem 
szükséges, a  tevékenységnek a  természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek 
a kérelemben foglaltaknak vagy további feltételek fennállásának megfelelőségét szakkérdésként vizsgálja.
(4) A  bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és 
használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárásban a kormányhivatal a helyi építési szabályzat előírásainak 
történő megfelelést szakkérdésként vizsgálja.
(5) A  bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárásában – ha a  bezárást nem műszaki üzemi terv 
jóváhagyásával engedélyezik – a  kormányhivatal a  környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőséget 
szakkérdésként vizsgálja.”

 (3) Az R101.
a) 2. melléklete helyébe a 39. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 40. melléklet
lép.

 (4) Hatályát veszti az R101. 3. § (4) bekezdésében az „első fokon” szövegrész.

170. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás  
„A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

170. §  A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, 
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe 
a 41. melléklet lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10573

171. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

171. §  A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt 
Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

172. A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

172. § (1) A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R102.) 3. alcíme a következő 
5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § A  Felügyelet ellátja a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008.  évi XLVIII.  törvény (a  továbbiakban: Grtv.) 5.  § (1)  bekezdésében és 21.  §-ában foglaltak megsértése esetén 
a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat.”

 (2) Az R102. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § A Grtv. 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak megsértése miatt 2020. január 1-jét megelőzően indult 
hatósági ügyekben az ügy indulásakor annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv jár el.”

173. A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és 
igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

173. §  Hatályát veszti a  bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és 
igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 9.  § (3)  bekezdés 2.  pontjában az  „az egyéni vállalkozói 
igazolvány kiállítóját és számát, ennek hiányában az” szövegrész.

174. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

174. § (1) A  Magyar Államkincsárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R103.) 18.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány az  EMVA-ból, az  EMGA-ból, valamint a  nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez 
kapcsolódó, elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, 
hogy adott vis maior eset a kérelemben jelzett területen és időpontban bekövetkezett-e –,
a) a mezőgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, 
árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében az  agrárkár-megállapító szervként eljáró 
megyei kormányhivatalt,
b) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy elrendelt 
járványügyi intézkedés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt,
c) az  ügyfél gondossága ellenére az  állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása 
esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt,
d) az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területet sújtó 
természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, 
fagykár stb.) tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt
szakhatóságként jelöli ki.”

 (2) Hatályát veszti az R103.
a) 14.  § (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés h)  pontjában a  „  ,  valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok” 

szövegrész,
b) 14. § (4) bekezdés b)–c) pontjában az „és járási (fővárosi kerületi) hivatalok” szövegrész,
c) 18. § (2) bekezdésében az „és a Pest Megyei Kormányhivatal egyeztetés útján” szövegrész.
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175. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről 
szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

175. § (1) A  három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. 
(XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R104.) 2. (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. kormányhivatal: a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a  lakáscélú jelzáloghitel 
fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, Pest megye és a  főváros 
területén fekvő lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala;”

 (2) Az R104. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján
a) ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 2.  § (1)  bekezdés 
e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító 
miniszterként a miniszter gyakorolja,
b) a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában és kizárólag 
ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a miniszter gyakorolja.
(2) A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján a hatáskörébe tartozó 
közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti 
felügyeleti eljárást folytató felügyeleti szerv a miniszter.”

 (3) Az R104.
a) 2.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában, 12.  § (1)  bekezdésében a  „járási hivatalnál” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatalnál” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában, 6.  § (8)  bekezdésében, 9.  § (1) és (3)–(4)  bekezdésében, 10.  § (1) és  

(3)–(4)  bekezdésében, 12.  § (1) és (4)–(6)  bekezdésében, 13.  § (1)–(3)  bekezdésében, 15.  §  
(1)–(3)  bekezdésében és 17.  § (1)  bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” 
szöveg,

c) 6. § (8) bekezdésben és 12. § (1) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” 
szöveg,

d) 14. § (5) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg,
e) 23. § (5) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „kormányhivataltól” szöveg,
f ) 24.  § nyitó szövegrészében, 26.  § (3)  bekezdésében a  „járási hivatal, valamint Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti az R104. 8. alcíme.

176. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 
módosítása

176. § (1) A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R105.) 9. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Továbbképzést a  Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság Jelnyelvi Programirodája (a  továbbiakban: Programiroda) által pályázati úton hároméves 
időtartamra kijelölt személyek vagy szervezetek (a  továbbiakban: továbbképző szervezet) szervezhetnek 
a kijelölésben meghatározottak szerint.”

 (2) Az R105. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Programiroda a kijelölésben meghatározza, hogy a  továbbképző szervezet által szervezett és a pályázatban 
feltüntetett programok közül melyeket ismer el a  8.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti továbbképzésnek. 
A Programiroda a kijelölésről szóló döntését a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége véleményének kikérésével 
hozza meg.”

 (3) Az R105.
a) 9.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 9.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (1)–(4)  bekezdésében 

a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Programiroda” szöveg,
b) 9. § (5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „Programiroda” szöveg,
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c) 10. § (2) és (3) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Programirodának” szöveg
lép.

177. A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

177. §  Hatályát veszti a  tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 1.  §-ában 
az „első fokon” szövegrész.

178. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló  
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

178. § (1) Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R106.) a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § Az  1.  melléklet 1076, 1078 és 1081. sorában foglalt adatgyűjtéshez kapcsolódóan az  első fokon eljáró 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a  2020.  év február 28-ig keletkezett ügyek vonatkozásában legkésőbb 
2020. február 29-ig szükséges adatot szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal felé.”

 (2) Az R106. 1. melléklet 1696. sora kiegészül a következő (17) ponttal:
(A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai)
„(17) Központok: adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról”

 (3) Hatályát veszti az R106. 1. melléklet
a) 1210. sor (13) pontja,
b) 1076–1078 és 1081 sorában az „elsőfokú” szövegrész.

179. A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

179. §  A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 6.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) A  Nyilvántartásba be kell jegyezni valamennyi, a  Tvt. 51.  § (1) és (3)  bekezdésében meghatározott 
tevékenységekre vonatkozó adatot.”

180. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú 
jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 
418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

180. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására 
szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
1.  mellékletében foglalt táblázat 8.  pont a)  alpontjában az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az  „az a  területi 
mérnöki kamara, amelynek az ügyfél a tagja” szöveg lép.

181. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló  
419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

181. § (1) A  hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló 419/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R107.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton (a  továbbiakban: ügyfélszolgálat) vagy 
kormányablakban személyesen előterjesztett kérelmet az  ügyfélszolgálat vagy a  kormányablak készíti el, amelyet 
a kérelmező a helyszínen aláír.”

 (2) Az R107. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  kormányablakban személyesen előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt 
a  bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton küldi meg a  kérelmező vagy a  kérelmező által meghatározott  címzett 
belföldi kézbesítési címére.”
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182. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás,  
valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 
420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

182. §  A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás 
folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogató hatóságként eljáró megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: támogató hatóság) a  kérelmet és 
annak mellékleteit a  beérkezést követő öt napon belül továbbítja a  döntő hatóságként eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatalához (a továbbiakban: döntő hatóság).”

183. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 
visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
módosítása

183. §  A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások 
részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. jogi segítségnyújtó szolgálat: a  jogi segítségnyújtási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és 
az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium”

184. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről szóló 
422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

184. §  Hatályát veszti az  egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről szóló 
422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 1. alcíme,
b) 1. melléklete.

185. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló  
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

185. §  Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 22.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § Az  anyakönyvvezető – a  menekültként elismert személyek kivételével – az  anyakönyvi kivonatot, valamint 
a  törvényben meghatározott adattartalmú értesítést nemzetközi szerződésben meghatározott időtartamon, 
ennek hiányában harminc napon belül közvetlenül a  külföldi személy állampolgársága szerinti állam illetékes 
magyarországi külképviseleti hatóságának, vagy – ha a  külföldi személy állampolgársága szerinti államnak 
Magyarországon nincs külképviselete – a külpolitikáért felelős miniszternek küldi meg.”

186. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási 
szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

186. § (1) Az  egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R108.) 1. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R108. 12. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontja.

187. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.)Korm. rendelet módosítása

187. §  Hatályát veszti a  személy- és vagyonőr, a  magánnyomozó, az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységével, valamint a  fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő 
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és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „vagy az egyéni 
vállalkozói igazolványának számát” szövegrész.

188. A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

188. § (1) A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R109.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nagycsaládos kedvezményre való jogosultság tekintetében –  az  igénylő kérelmére  – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) jár el. A  nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot 
a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. A jogosultakról a nyilvántartást a Kincstár vezeti.”

 (2) Az R109.
a) 1. §-ában a „járási hivatalokra” szövegrész helyébe „fővárosi és megyei kormányhivatalokra” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében; 6. § (1) és (3) bekezdésében; 7. § (2) és (3) bekezdésében; 9. § (2) és (3) bekezdésében, 

2. melléklet 6.1. és 6.5. pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdésében „járási hivatalnál” szövegrész helyébe „kormányhivatalnál” szöveg,
d) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
e) 6.  § (3) és (4)  bekezdésében; 2.  melléklet 6.3.  pontjában a  „járási hivatalnak” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatalnak” szöveg
lép.

189. A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek 
ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

189. §  A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 
502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6.  § (3)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában a „járási hivatalt” szövegrész helyébe 
a „fővárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg lép.

190. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló  
510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

190. § (1) A  kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben 
tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R110.) 4. § (1) bekezdése 
kiegészül a következő d) ponttal:
(A hajózási hatóság engedélye nélkül végezhető:)
„d) a 25 m² alatti fedélzeti területű úszóműállás létesítése és használatba vétele.”

 (2) Az R110. 17. § (1) bekezdésében az „Az elsőfokú” szövegrész helyébe az „A” szöveg lép.
 (3) Hatályát veszti az R110. 44. § (2) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész.

191. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

191. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

192. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín 
világörökségi kezelési tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

192. §  Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési 
tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 4.1.4.2. pontjában a „járási hivatalok,” szövegrész helyébe 
a „fővárosi és megyei” szöveg lép.
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193. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és 
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

193. § (1) A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R111.) 41. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány az  e  rendeletben meghatározott településkép-védelmi hatósági feladatok ellátására a  kiemelt 
településkép-védelmi környezetre kiterjedő illetékességgel településkép-védelmi hatóságként az  örökségvédelmi 
és építésügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.”

 (2) Hatályát veszti az R111.
a) 28. § (8) bekezdés b) pont bc) alpontja,
b) 35. § (2) bekezdése.

194. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

194. § (1) A  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R112.) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Kormány a kulturális örökség védelmével (a továbbiakban: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok ellátására 
örökségvédelmi feladatkörében]
„a) örökségvédelmi hatóságként (a  továbbiakban: hatóság) – a  c) és d)  pontban meghatározott feladatok 
kivételével – a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal);
b) a  kormányhivatalok örökségvédelmi hatósági feladatellátásának törvényességi, szakszerűségi ellenőrzésére 
és az  e  rendeletben meghatározott hatósági feladatokra örökségvédelmi hatóságként, valamint a  hatóságnak 
az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény (a  továbbiakban: Ákr.) szerinti felügyeleti 
szerveként a minisztert;”
(jelöli ki.)

 (2) Az  R112. 10.  § (1)  bekezdésében a  „járási hivatal” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei kormányhivatal” 
szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az R112.
a) 10. § (7) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatalok,” szövegrész,
b) 1. melléklete.

195. A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló  
143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

195. § (1) A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R113.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró hatóságok feletti felügyeleti 
szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

 (2) Az R113. 4–5. §-ában, 6. § (4) bekezdésében az „Az elsőfokú” szövegrész helyébe az „A” szöveg lép.
 (3) Hatályát veszti az R113.

a) 2. § (1) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrészek,
b) 2. § (2) bekezdése,
c) 10. § c) pontjában, 11. § (3) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész.

196. Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló  
254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

196. § (1) Az  egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R114.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) Az  egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentésben közreműködő szervként, az  egyéni 
vállalkozók nyilvántartását vezető szervként a  Kormány a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a  továbbiakban: 
nyilvántartást vezető szerv) jelöli ki.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10579

(2) Az  egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellenőrzési ügyekben eljáró szervként a  Kormány 
a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.
(3) Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított hatósági bizonyítvánnyal, valamint az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat 
a nyilvántartást vezető szerv országos illetékességgel látja el.”

 (2) Hatályát veszti az R114.
a) 2. § (2) bekezdésében a „ , valamint az igazolványhoz” szövegrész,
b) 3. alcíme,
c) 8. § (1) bekezdés a) pontja
d) 1–2. melléklete.

197. A Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások 
megnevezéséről, valamint az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról szóló  
313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

197. § (1) A  Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint 
az  ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról szóló 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R115.) 3.  § (1)  bekezdésében a „Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész 
helyébe a „Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R115.
a) 2. §-a,
b) 1. melléklete.

198. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

198. § (1) A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R116.) 3. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„3. § (1) Az e  rendelet szerinti, a  fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó eljárásokban az együttes 
igénylők, illetve a  támogatott személyek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei 
kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
igénylők esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.
(2) A kormányhivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban
a) az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is fel lehet hívni,
b) az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti,
c) az ügyintézési határidő 30 nap, és
d) az 5. § (5) bekezdés d) pontja szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiadására irányuló 
eljárásban
da) automatikus döntéshozatalnak van helye,
db) jogszerű hallgatásnak nincs helye.
(3) A  kormányhivatal a  hitelintézetnek az  igénylők, illetve a  támogatott személyek hitelképességével kapcsolatos 
döntését nem bírálhatja felül, a hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat nem tehet, és egyéb módon sem 
korlátozhatja a hitelintézet hitelezési tevékenységét.”

 (2) Az R116.
a) 5.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, (4)  bekezdés b)  pontjában a  „járási hivatal és Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
b) 5.  § (5)  bekezdés d)  pontjában az „a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári 

feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári 
feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 5. § (7) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó 
járási (fővárosi kerületi) hivatalától” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó 
fővárosi és megyei kormányhivataltól” szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” 
szöveg,

e) 8.  § (2)  bekezdésében, 17.  § (1) és (3)  bekezdésében, 20.  § (2)  bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész 
helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
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f ) 8. § (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész a „kormányhivatalnak” szöveg,
g) 8.  § (3)  bekezdésében a „járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatalának” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg,
h) 20.  § (3)  bekezdésében a  „járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal” szöveg
lép.

199. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

199. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R117.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Az  eljáró hatóság egészeként kizárt kormányhivatal helyett az  1/A.  mellékletben meghatározott másik 
kormányhivatal jár el.
(2) Az eljáró hatóság egészeként kizárt járási hivatal helyett az 1/B. mellékletben meghatározott másik járási hivatal 
jár el.
(3) Ha az  1/A., illetve 1/B.  mellékletben meghatározott kormányhivatal, illetve járási hivatal sem járhat el 
hatóságként, az eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kijelölt hatóság jár el.”

 (2) Az R117. 46. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 208/A. § (2) bekezdése szerinti szabálysértési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt 
jelöli ki.”

 (3) Az R117. a következő 35/A. alcímmel egészül ki:
„35/A. A jegyzői építésügyi feladatok átvétele
62/A.  § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló a 2019. évi CX. törvény (a továbbiakban: törvény) 1. § (3) bekezdése alapján a jegyzői építésügyi 
igazgatási feladatok átvételéről kötendő megállapodás alapjául a  települési önkormányzatnak a  megállapodás 
megkötésének időpontjában meglévő vagyonleltára szolgál. A  megállapodást a  törvényben meghatározott felek 
e rendelet 10. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg.
(2) A megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása – az Átvevő fővárosi és megyei 
kormányhivatalt vezető kormánymegbízott döntése alapján – az  ingyenes használatba kerülő vagyonelemektől, 
illetve a köztisztviselők, valamint státuszaik átvételétől függően történik.
(3) A  megállapodás alapján az  érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv felvételével történik, 
melyre 2020. március 1-jével kerül sor.
(4) A  birtokba adási eljárás levezetője a  kormánymegbízott. A  kormánymegbízott dönt a  birtokba vételi 
eljárás pontos időpontjáról, továbbá a  használatba vevőn és a  polgármesteren kívüli jelenlévőkről, a  birtokba 
vételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a  nevében és helyette eljáró 
meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet a kormánymegbízott és a polgármester írja alá.”

 (4) Az R117. a 44. melléklet szerinti 1/A. és 1/B. melléklettel egészül ki.
 (5) Az  R117. 4.  melléklete  címében a  „járási (fővárosi kerületi) hivatal” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei 

kormányhivatal, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.
 (6) Az R117. 5. melléklete a 45. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R117. 7. melléklete a 46. melléklet szerint módosul.
 (8) Az R117. a 47. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
 (9) Hatályát veszti az R117.

a) 2. § (6) bekezdése,
b) 46. § (5) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatala” szövegrész,
c) 4. melléklet 1. pontja,
d) 4. melléklet 2.2. és 2.3. pontja,
e) 5. melléklet 11. pontja,
f ) 6. melléklet 1–7. pontja és 34–35. pontja,
g) 7. melléklet 3. pontja.
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200. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

200. §  Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 40.  § a)  pontjában a  „megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (a  továbbiakban: 

megyeszékhely szerinti járási hivatal)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 
kormányhivatal) szöveg,

b) 41. § a) pontjában, 45. §-ában, 46. § (2) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 55. § (2) bekezdésében, 58. § 
(3) bekezdésében, 76. §-ában, 78. § (1) bekezdésében, 79. §-ában, 85. §-ában a „megyeszékhely szerinti járási 
hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

c) 42.  § (4)  bekezdésében, 58.  § (4)–(6)  bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak” szövegrész 
helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,

d) 58. § (1) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” 
szöveg,

e) 70. §-ában a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál” szöveg
lép.

201. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

201. § (1) A  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R118.) 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 1. § (4) és (5) bekezdése, a 2. § 7. pontja, a 8. alcím, a 19. §, valamint a 4. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép 
hatályba.”

 (2) Az R118.
a) 15. § (1) bekezdésében az „a (2) és (3)” szövegrész helyébe az „a (2)–(4)” szöveg,
b) 15. § (3) bekezdésében az „Az 1. § (4) és (5) bekezdése, a 2. § 7. pontja, a 6. § (2) bekezdése, a 8. §, a 10. §, 

a 8. alcím, a 19. §, valamint a 4. melléklet” szövegrész helyébe az „A 6. § (2) bekezdése, a 8. §, valamint a 10. §” 
szöveg

lép.

202. Záró rendelkezések

202. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  7.  § (1)–(2)  bekezdése, a  8.  §, a  10.  § (1)–(3), (5)–(6), (8)  bekezdése, (10)  bekezdés a)–f ) és l)–m)  pontja, 

(11) bekezdés a)–c) és g)–i) pontja, a 14–15. §, a 18. §, a 22. §, a 23. § (1)–(2) bekezdése, (3) bekezdés c)–h) pontja 
és (4)  bekezdése, a  26.  §, a  28.  §, a  32.  §, a  35.  § (1)  bekezdése, a  39.  § (1) és (2)  bekezdése, a  40–41.  §, a  44.  §  
(2)–(5), (7), (9)  bekezdése, (10)  bekezdés a) és d)  pontja, (11)  bekezdés a)–d)  pontja, a  45.  § (10)  bekezdése, 
a  48–50.  §, az  52.  §, az  58.  § (2)  bekezdés b)  pontja, (3)  bekezdés b)–d)  pontja, az  59.  § (1)  bekezdés b)  pontja, 
(2) bekezdése, a 60. §, a 66–67. §, a 72. §, a 74. §, a 76. § b)–d) pontja, a 77–79. §, a 81. § (1) és (3)–(5) bekezdése, 
a  84–86.  §, a  88.  § (2)  bekezdése, a  90–92.  §, a  94.  § (1) és (2)  bekezdése, (3)  bekezdés a)–b)  pontja, (4)  bekezdés 
c)  pontja, a  95.  § (4)  bekezdése, (6)  bekezdés h)–i)  pontja, a  98.  §, a  99.  § (1)  bekezdése, a  100.  §, a  102.  §, 
a  104–105.  §, a  107.  § (1) és (2)  bekezdése, (4)  bekezdés e)–f ) és l)  pontja, a  110.  § (1)  bekezdése, a  112.  § 
b)–f ) pontja, a 115. §, a 116. § (1)–(2) és (4) bekezdése, a 118–119. §, a 123. §, a 125. §, a 127. §, a 129. §, a 130. § 
(1) és (3) bekezdése, a 133. § (1) bekezdése, a 134. §, a 139–140. §, a 141. § (7) bekezdése, a 142. §, a 146–147. §, 
a 149. §, a 153–154. §, a 157. § (6) bekezdése, a 158. § (4)–(9) bekezdése, (14) bekezdés e)–g) pontja, a 159. § (6), 
(10)–(12), (14), (16)–(17), (19)–(22), (24)–(26), (28)–(32), (36), (39)  bekezdése, (44)  bekezdés 2–3., 13–14., 19., 22. és 
24. pontja, (45) bekezdés 5–6., 9–10. és 19. pontja, a 161. § (1), (3)–(4) bekezdése, (7) bekezdés b)–f ) és h)–i) pontja, 
a 163. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 164. § (1)–(2), (5) bekezdése, (7) bekezdés b) pontja, a 166. §, a 170–173. §, a 178. § 
(1)–(2)  bekezdése és (3)  bekezdés a)  pontja, a  179–181.  §, a  184–185.  §, a  187.  §, a  190.  § (1)  bekezdése, a  196.  § 
(2)  bekezdése, a  197.  §, a  199.  § (1), (3)–(4), (6)–(8)  bekezdése, (9)  bekezdés c)–d)  pontja 2020. január 1-jén lép 
hatályba.

 (3) A 157. § (2)–(3) bekezdése 2020. január 10-én lép hatályba.
 (4) A 148. § (1) és (2) bekezdése a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
 (5) Az 1–6. §; a 7. § (3) bekezdése; a 9. §; a 10. § (4), (7), (9) bekezdése, (10) bekezdés g)–k) és n) pontja, a (11) bekezdés 

d)–f ) és j) pontja; a 11–13. §, a 16–17. §; a 19–21. §, a 23. § (3) bekezdés a)–b) pontja; a 24–25. §; a 27. §; a 29–31. §; 
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a  33–34.  §; a  35.  § (2)  bekezdése; a  36–38.  §; a  39.  § (3)–(4)  bekezdése; a  42–43.  §; a  44.  § (1), (6), (8)  bekezdése, 
(10)  bekezdés b)–c)  pontja, (11)  bekezdés e)  pontja; a  45.  § (1)–(9) és (11)–(13)  bekezdése; a  46–47.  §; az  51.  §; 
az 53–57. §; az 58. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja; az 59. § (1) bekezdés a) pontja; 
a 61–65. §; a 68–71. §; a 73. §; a 75. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a)–b) pontja, (3) bekezdése; a 76. § a) pontja; a 80. §; 
a 81. § (2) bekezdése; a 82–83. §, a 87. §; a 88. § (1) bekezdése; a 89. §; a 93. §; a 94. § (3) bekezdés c)–d) pontja, 
(4) bekezdés a)–b) pontja; a 95. § (1)–(3), (5) bekezdése, (6) bekezdés a)–d), f )–g), j)–m) pontja; a 96–97. §; a 99. § 
(2)  bekezdése, a  101.  §; a  103.  §; a  106.  §; a  107.  § (3)  bekezdése, (4)  bekezdés a)–d), g)–k)  pontja, (5)  bekezdése; 
a 108–109. §; a 110. § (2)–(3) bekezdése, a 111. §; a 112. § a) pontja, a 113–114. §; a 116. § (3) bekezdése, a 117. §, 
a  120–122.  §; a  124.  §; a  126.  §; a  128.  §; a  130. (2) és (4)  bekezdése; a  131–132.  §; a  133.  § (2)–(3)  bekezdése; 
a 135–138. §; a 141. § (1)–(6) és (8)–(9) bekezdése; a 143–145. §; a 148. § (3) bekezdése; a 150–152. §; a 155–156. §; 
a 157. § (1), (4)–(5), (7)–(10) bekezdése; a 158. § (1)–(3), (10)–(13) bekezdése, (14) bekezdés a)–d) és h) pontja; a 159. § 
(1)–(5), (7)–(9), (13), (15), (18), (23), (27), (33)–(35), (37)–(38), (40)–(43)  bekezdése, (44)  bekezdés 1., 4–12., 15–18., 
20–21., 23. és 25. pontja, (45) bekezdés 1–4., 7–8., 11–18., és 20–29. pontja; a 160. §; a 161. § (2), (5)–(6) bekezdése, 
(7) bekezdés a) és g) pontja; a 162. §; a 163. § (2), (5)–(6) bekezdése; a 164. § (3)–(4) és (6) bekezdése, (7) bekezdés 
a) pontja; a 165. § (2) bekezdése; a 167. § (1) bekezdése, a 168–169. §; a 174–177. §; a 178. § (3) bekezdés b) pontja; 
a 182–183. §; a 186. §; a 188–189. §; a 190. § (2)–(3) bekezdése; a 191–195. §; a 198. §; a 199. § (2), (5) bekezdése, 
(9) bekezdés a)–b) pontja, a 200. § 2020. március 1-jén lép hatályba.

 (6) A  75.  § (2)  bekezdés c)  pontja, a  196.  § (1)  bekezdése, a  199.  § (9)  bekezdés e)–g)  pontja 2020. július 1-jén lép 
hatályba.

 (7) A 95. § (6) bekezdés e) pontja, a 107. § (4) bekezdés m) pontja 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (8) A 165. § (1) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

203. § (1) E rendelet rendelkezéseit a – rendelkezések hatálybalépésekor – folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni 
kell.

 (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e  rendelet hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő 
folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a  folyamatban lévő peres eljárásokban az  a  szerv jár el, amelynek 
hatáskörébe a feladat ellátása e rendelet rendelkezése szerint kerül.

 (3) Ha az  ügyben a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló 2019. évi CX.  törvény vagy e  kormányrendelet hatálybalépésével a  fellebbezés kizárttá válik, 
törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést 
kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

 (4) A  folyamatban lévő ügyekben az  e  rendelet hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és 
a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e rendelet hatálybalépésével más szerv feladat- és 
hatáskörébe kerül.

 (5) A (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e rendelet hatálybalépésével a más szervhez kerülő, valamely hatóság 
eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

 (6) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárást 
az a szerv folytatja le, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása e rendelet rendelkezése szerint kerül.

204. § (1) E  rendelet 41.  §-a, 51.  §-a, 68.  §-a, 75.  §-a, 119.  §-a, 132.  §-a és 201.  §-a a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E  rendeletnek a  201.  §-ban foglalt szabályozásra figyelemmel történő, a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006.  december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15.  cikk (7)  bekezdése szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.

  Orbán Vikor s. k.,
  miniszterelnök

1–47. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez*

* A Korm. rendelet 1–47. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_220_360Kormrend_1_47melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
   A rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 10582/1–10582/447. oldalait képezik.
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A Kormány 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeleteknek 
a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában,
a 84.  § (1)  bekezdése, 84.  § (4)  bekezdés a)  pontja és a  73.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (4)  bekezdés 
a)  pontjában és 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában, valamint a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami 
feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási 
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § 
(2) bekezdés b) és d) pontjában,
a 84.  § (2)  bekezdése tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b), c) és f ) pontjában, 12. § (5) bekezdés b) és 
f ) pontjában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. és 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a  következőket 
rendeli el:

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg 
és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és 
kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a  Zalaegerszeg és térsége 
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a  Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt 
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 
1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
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5. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A Záhony térségében a  vasúti, valamint a  belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet Melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és 
Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli 
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe 
a 7. melléklet lép.

8. A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú 
projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

10. A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

11. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 
1. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
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12. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási 
területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló 
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

13. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén 
megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló 
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

14. A magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

15. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. §  Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

16. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

17. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

18. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A Szociális Családiház-építési Program keretében az  Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
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19. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

20. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A Várbazár, valamint a  budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

21. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ 
integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

22. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe 
a 22. melléklet lép.

23. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

24. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint 
az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az  ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
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25. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 1.  melléklete helyébe 
a 25. melléklet lép.

26. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) 
Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdésében az „a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 
engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az  ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendeletet” 
szövegrész helyébe az „a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletet” szöveg lép.

 (2) Az R1. 1. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

27. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

28. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű  
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

29. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének 
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

30. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi 
gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs 
gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
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31. A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

32. Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

32. §  Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

33. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez 
kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

33. §  Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs 
termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe 
a 33. melléklet lép.

34. Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz 
kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

34. §  Hatályát veszti az  integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az  azokhoz 
kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) 
Korm. rendelet.

35. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

35. §  A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

36. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia 
Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített 
adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § 
(5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és 
az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló  
149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a  környező 
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utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a  minősített adatot, az  ország alapvető 
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos 
szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes 
kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. 
(V. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

37. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

38. A Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

39. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához 
szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

40. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi 
tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

40. §  Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése 
és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

41. Az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című 
projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb 
Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok 
számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, 
Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

41. §  Hatályát veszti az  Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című 
projektjével, továbbá a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a  Szerb Köztársaság 
közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek 
magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti 
határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése.
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42. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

42. §  A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

43. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

43. §  A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

44. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

45. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció 
beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

45. §  A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

46. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

46. §  A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe a 44. melléklet lép.

47. A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

47. §  A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe a 45. melléklet lép.
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48. A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 46. melléklet lép.

49. A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 47. melléklet lép.

50. A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 48. melléklet lép.

51. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

51. §  A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 49. melléklet lép.

52. A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő 
emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

52. §  A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű 
megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklete 
helyébe az 50. melléklet lép.

53. A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

53. §  A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe az 51. melléklet lép.
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54. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe az 52. melléklet lép.

55. A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

55. §  A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 53. melléklet lép.

56. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló  
101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

56. §  Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező 
hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 54. melléklet lép.

57. A „Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” projekt 
komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

57. §  A „Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” projekt komplex kivitelezési 
munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 55. melléklet lép.

58. Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

58. §  Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 56. melléklet lép.

59. A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

59. §  A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 57. melléklet lép.
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60. A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok 
a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

60. §  A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” 
programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 58. melléklet lép.

61. A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

61. §  A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. 
(IX. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 59. melléklet lép.

62. A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

62. §  A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 60. melléklet lép.

63. A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

63. §  A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2014. 
(IX. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 61. melléklet lép.

64. Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

64. §  Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 62. melléklet lép.

65. A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

65. §  A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 63. melléklet lép.
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66. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

66. §  A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 64. melléklet lép.

67. A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási 
program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

67. §  A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 65. melléklet lép.

68. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

68. §  A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 66. melléklet lép.

69. A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

69. §  A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 67. melléklet lép.

70. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

70. §  Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 68. melléklet lép.

71. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

71. § (1) A  Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe a 69. melléklet lép.

 (2) Hatályát veszti az R2.
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 7. § (1) bekezdése,
c) 2. melléklete.
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72. A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

72. §  A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 70. melléklet lép.

73. A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása

73. §  A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 71. melléklet lép.

74. A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

74. §  A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe a 72. melléklet lép.

75. A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori 
lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet hatályon kívül 
helyezése

75. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Hauszmann-terv keretében a  Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori 
lovarda, főőrségi épület, valamint a  Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet.

76. A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

76. §  Hatályát veszti a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

77. A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges 
alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

77. §  Hatályát veszti a  Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az  elektromos járművek használatához szükséges 
alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése.
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78. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

78. §  A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához 
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Kormány az  1.  melléklet 1., 2. és 3.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  Budapest és 
Vecsés közigazgatási területén megvalósuló beruházások tekintetében eljáró hatóságként Budapest Főváros 
Kormányhivatalát jelöli ki.”

79. A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

79. §  Hatályát veszti a  Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

80. A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

80. §  Hatályát veszti a  Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

81. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének 
megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, 
valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

81. §  Hatályát veszti a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását 
szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  Magyar Művészeti Akadémia Székháza 
kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2016. (VI. 7.) 
Korm. rendelet 2. §-a.

82. A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című 
KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

82. §  Hatályát veszti a  Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az  Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-
2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.
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83. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

83. §  Hatályát veszti a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. §-a.

84. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv 
keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

84. § (1) A  Budavári Palota területén, valamint a  De la Motte-palotát érintően a  Nemzeti Hauszmann-terv keretében 
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja
a) a Budai Palotanegyed területén lévő ingatlanokon megvalósuló, a  Nemzeti Hauszmann-terv alapján 
meghatározott, valamint a  Nemzeti Hauszmann Program megvalósítását szolgáló, az  1.  melléklet 1.  pontjában 
meghatározott beruházásokkal, valamint
b) a Budai Várnegyed területén megvalósuló, az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott beruházásokkal
(a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek
a) a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
b) a  Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb munkák 
megvalósításához szükségesek.
(3) A  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 
(a  továbbiakban: Budapest tv.) 18.  §-a szerinti, a  Várnegyed rehabilitációs programot, valamint a  Budai 
Palotanegyedet érintően a Budai Palotanegyed fenntartható fejlesztését, valamint tervszerű és egységes szemléletű 
helyreállítását szolgáló, kiemelten közérdekű beruházások felsorolását az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.
(4) A  Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja az  1.  melléklet 2.  pontjában meghatározott 
beruházásokat, amelyek helyszíne az 1. melléklet 2. pontja szerinti ingatlanok területe.”

 (2) Az R3. 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az R3. következő 5/A–5/D. §-sal egészül ki:
„2. § (1) A Kormány
a) a 2. melléklet 1., 2. és 21. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalát,
b) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházások vonatkozásában a 2. melléklet 17. pontja 
szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságot
jelöli ki.
(2) A  Beruházások előkészítésére és megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 
14. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
3. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c) településképi véleményezési eljárásnak nincs helye,
d) településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni,
e) a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleményét nem kell kikérni,
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f ) a településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.
(2) A Beruházásokkal összefüggésben
a) azon épületrészek és építmények építhetők át, illetve bonthatók, amelyek műszaki, különösen, de nem 
kizárólagosan tartószerkezeti, tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, élet- és egészségvédelmi, 
akadálymentesítési, valamint üzemeltetési okokból az új funkcionális igényeknek nem tudnak eleget tenni,
b) az építmény funkciójához kapcsolódó és a működéshez szükséges technikai elemek, berendezések a tető udvari 
oldalára eső síkjára kerülhetnek,
c) az építmény funkciójához kapcsolódó épületbiztonsági, biztonságtechnikai védelemhez szükséges elemek, 
berendezések az építményen és a környezetében elhelyezhetők,
d) a meglévő épületrészek az  építmény funkciójához és működéséhez szükséges belső udvari új épületrésszel 
kiegészíthetők,
e) a szükséges homlokzat- és tetőrekonstrukció, valamint a  rizalitok visszaépítése során az  épületek eredeti 
tervei alapján megépült homlokzatot és tetőt a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
(a továbbiakban: Kötv.) 43. § (5c) bekezdés b) pontja tekintetében a korábbi és jelentős korszak maradványának és 
hiteles állapotnak kell tekinteni.
4.  § (1) A  Beruházásokkal érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti 
kérelem együtt és külön is előterjeszthető.
(2) A  Beruházásokkal összefüggésben a  településrendezési eszközök módosítása során az  egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdése szerinti véleményadás 
határideje legfeljebb huszonegy nap.
(3) A Beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a Kötv. 23/C. § 
(2)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az  adott beruházáshoz 
köthetően már rendelkezésre áll. Ha az  e  bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, 
egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.
5.  § (1) A  Beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban az  ügyintézési határidő 
– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) szerinti előzetes 
vizsgálati eljárás és környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a  (2)  bekezdés kivételével, illetve ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(2) A  Beruházások valamennyi ingatlana vonatkozásában a  terepszint alatt ezen ingatlanok által érintett 
mesterséges pince- és barlangrendszerben az épületrekonstrukcióval összefüggő tartószerkezeti megerősítésekhez 
szükséges tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés határideje öt nap.
(3) A  Beruházásokkal érintett közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő az  építtető által benyújtott tervek 
jóváhagyása tekintetében a  tervek benyújtásától számított öt napon belül köteles nyilatkozni. Ha az  eljáró 
közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, a  jóváhagyásra benyújtott terv szerinti 
tartalommal hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
5/A.  § (1) A  2.  melléklet 1.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az  építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 18.  § (1)  bekezdés b)  pontja és 18.  § (3)  bekezdése szempontjából a  Beruházásokkal érintett, 
az  1.  mellékletben meghatározott, Budapest I. kerületi telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az  esetben is, 
amennyiben az e telkeket érintő telekhatár-rendezés – a (2) bekezdésre figyelemmel – még nem történt meg.
(2) A  Beruházások és a  későbbi közfeladat ellátáshoz szükséges épületvédelem megvalósításához kapcsolódó 
használatbavételi engedély kiadásának feltétele az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a  vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, így különösen a Kötv. 43. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő telekhatár-rendezés 
végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.
5/B.  § (1) A  Beruházások keretében megvalósuló új önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 
személygépkocsi elhelyezését nem kell biztosítani.
(2) A  Beruházások megvalósításának helyszíne és annak közvetlen környezete tekintetében a  Kvt. 48.  § 
(2)  bekezdése szerinti, a  fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett, 
a magántulajdonban álló ingatlanokon lévő fás szárú növények vonatkozásában is a fás szárú növények védelméről 
szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú 
növény pótlása a  földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a  pótlást a  Budapest Főváros 
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Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala által kijelölt, kivágással érintett ingatlan vagyonkezelője vagyonkezelésében 
álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.
5/C.  § Az  eredeti architektúra visszaállítása érdekében az  eredeti építészeti arculat – az  eredeti tervek alapján 
történő homlokzat- és tetőrekonstrukció, épületrekonstrukció, az  elbontott rizalitok visszaépítése –, valamint 
az  ezzel összefüggésben a  korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében 
elkészítendő új tervek szerint megvalósuló Beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek 
esetében az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet 
(a  továbbiakban: OTÉK) és a  hatályos településrendezési eszközöket a  következő eltérésekkel kell alkalmazni, 
valamint a következő építési követelményeket kell érvényesíteni:
1. a Beruházások során felépítendő épületek eredeti építészeti arculatának kialakítása és a  hozzá kapcsolódó 
Beruházások során nem kell a  helyi építési szabályzat szerinti funkcióvizsgálatot, illetve rehabilitációs tervet 
készíteni,
2. a Beruházások valamennyi épületének tetőtere akár több szintben beépíthető és a  beépítés során változhat 
az építmény belső udvari homlokzatmagassága, a gerincmagassága és a tetőidom hajlásszöge,
3. a Beruházások valamennyi épülete esetében a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 100%,
4. a Beruházásokkal a telekalakítás során kialakítható telek legkisebb területe: 300 m2,
5. a Beruházásokkal a telekalakítás során kialakítható telek legnagyobb területe: 30000 m2,
6. a telekhatárok megváltoztatásához a műemlékvédelmi hatóság egyetértése nem szükséges,
7. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 100%,
8. az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke megegyezik az e § szerint megvalósítandó építmény 
magasságával,
9. a zöldfelület legkisebb mértéke: 0%,
10. építmény, építményrész terepszinten, illetve terepszint alatt közterületre legfeljebb 6 méterrel nyúlhat be, 
a terepszint alatti közlekedési célú építmény esetében a benyúlás a 6 métert meghaladhatja,
11. terepszint feletti parkolóhely a belső udvaron létesíthető,
12. az 1.  melléklet szerinti, Beruházásokkal érintett építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, 
gépkocsi behajtó létesíthető,
13. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértékére és a  közhasználat céljára átadandó területekre 
vonatkozó, településrendezési eszközökben rögzített előírásokat nem kell alkalmazni,
14. az 1.  melléklet szerinti, Beruházásokkal érintett építmények valamennyi épületén tetőablak és tetszőleges 
méretű tetőbevilágítási lehetőség létesíthető,
15. közterületről látható hírközlési és egyéb adatátviteli berendezés (antenna) az épületen elhelyezhető,
16. az 1. melléklet szerinti ingatlanokon a burkolt felületek arányának nem kell illeszkedni a megszűnő belső kertek 
méretéhez,
17. az 1.  melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában építési helynek kell tekinteni a  telekhatár rendezéssel 
kialakuló telket, továbbá a meglévő földszinti falak és pincefalak továbbépítésével kialakuló földszinti kontúrt is,
18. a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra fejlesztések elmaradása a Beruházásokkal összefüggő 
fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem lehet a feltétele.
5/D.  § Az  épületek energetikai jellemzőire, illetve a  munkahelyek természetes megvilágításának biztosítására 
vonatkozó előírásokat csak az  5/C.  §-ban meghatározott követelmények figyelembevétele mellett, azzal 
összhangban lehet alkalmazni.”

 (3) Az R3. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § E  rendeletnek az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó 
kormányrendeleteknek a  fővárosi és megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 
361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 1.  §-át, 2–5/D.  §-át, valamint 1. és 
2. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

 (4) Az R3.
a) 1. melléklete helyébe a 73. melléklet lép,
b) a 74. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
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85. A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

85. §  Hatályát veszti a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

86. A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, 
szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások 
megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló  
309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

86. §  Hatályát veszti a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek 
és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról 
szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 2. § a) pontja.

87. A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

87. §  Hatályát veszti a  Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

88. A Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

88. §  Hatályát veszti a  Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

89. A Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

89. §  Hatályát veszti a  Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 34/2017. (II. 15.) 
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

90. A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

90. §  Hatályát veszti a  Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.
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91. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-
csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes 
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló  
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

91. §  Hatályát veszti a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. 
(III. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

92. A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 
225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

92. §  Hatályát veszti a  Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 
3. § a) pontja.

93. A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges 
létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló  
64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

93. §  Hatályát veszti a  2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges 
létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a  beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a  beruházással 
kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

94. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

94. §  Hatályát veszti a  Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

95. Záró rendelkezések

95. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1–74. §, a 76–83. §, a 85–94. § és az 1–72. melléklet 2020. március 1-jén lép hatályba.

96. §  E rendelet rendelkezéseit a rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1.  melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 

 

1.  melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 
 

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége 
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához 
szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. 
rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép: 

„ 
  A B C D 
1. Létesítmény Létesítmény azonosító 

adatai 
A beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedély 

Eljáró engedélyező 
hatóság 

2. szennyvíztisztító 
telep 

Budapest, XXI. ker. 
(hrsz. 210005- 

210020) 

vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

3. általános építésügyi hatósági 
engedély a 

központi épületre 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

4. külső szállítási 
infrastruktúra 

Budapest, XXI. ker. 
(hrsz. 209973, 

209990, 209996, 
210011) 

építési engedély Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. főgyűjtő Budapest, I., III., XI. ker. 
7 km hosszúságú 

főgyűjtője 

vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

6. átemelő Budapest, IX. ker., 
Ferencváros (hrsz. 

38040) 
7. Budapest, XI. ker., 

Kelenföld (hrsz. 
4005, 4008) 

8. Budapest, XI. ker., 
Albertfalva (hrsz. 

43587) 
9. folyó alatti átvezetés Budapest, IX-XXI. ker. 

összes folyó alatti 
átvezetése 

10. Budapest, XI-XXI. ker. 
összes folyó alatti 

átvezetése 
11. komposztáló telep Budapest XVIII. ker. 

(hrsz. 140018) 
általános építésügyi hatósági 

engedély 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

” 
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2.  melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

1. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt 

  A B C D 
1. Létesítmény Létesítmény 

azonosító adatai 
A beruházás megvalósításához szükséges 

hatósági engedély 
Eljáró engedélyező 

hatóság 
2. hulladéklerakó 

telep 
Királyszentistván 

(hrsz. 017) 
egységes környezethasználati engedély Veszprém Megyei 

Kormányhivatal  
3. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, 

központi épületre, hulladékválogató csarnokra, 
mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra, 

utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal  

4. vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
5. Bekötőút Királyszentistván 

- a 7213. sz. úttól a 
hulladéklerakó telepre 

építési engedély Veszprém Megyei 
Kormányhivatal  

6.     vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt 

  A B C D 
1. Létesítmény Létesítmény 

azonosító adatai 
A beruházás megvalósításához szükséges 

hatósági engedély 
Eljáró engedélyező 

hatóság 
2. hulladéklerakó 

telep 
Nyíregyháza 
(hrsz. 02350) 

vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
3. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, 

központi épületre, hulladékválogató csarnokra, 
mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra, 

utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal  

4. bekötőút Nyíregyháza - a 
Nyíregyházát elkerülő 

(épülő)  
4. sz. úttól a 

hulladéklerakó telepre 

vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

5. hulladéklerakó 
telep 

Kisvárda  
(hrsz. 68) 

egységes környezethasználati engedély 
(módosítás) 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal  
6. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, 

hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai 
hulladékkezelő csarnokra 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal  
7. vízjogi engedély illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

8. bekötőút Kisvárda - a 4108. és 
4109. sz. úttól a 

hulladéklerakó telepre 

építési engedély Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal  
9. vízjogi engedély illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

2.  melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez
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10. hulladéklerakó 
telep 

Nagyecsed 
(hrsz. 188) 

egységes környezethasználati engedély 
(módosítás) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal  

11. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, 
hulladékválogató csarnokra, mechanikai-

biológiai hulladékkezelő csarnokra 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal  

12. vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
13. bekötőút Nagyecsed - a 

4918. sz. úttól a 
hulladéklerakó 

telepre 

építési engedély Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal  

14. vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
” 
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3.  melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Létesítmény Létesítmény azonosító adatai A beruházás 

megvalósításához 
szükséges 
engedélyek 

Eljáró 
engedélyező 

hatóság 

2. A budapesti 4-es számú 
metróvonal Budapest 
Kelenföldi pályaudvar-

Bosnyák tér közötti 
szakasza 

10,5 km hosszú, 14 állomásos metrószakasz Vasúthatósági 
engedélyek 

közlekedésért 
felelős miniszter 

3. Metróállomások, üzemi 
létesítmények 

Kelenföldi pályaudvar, Tétényi út, Bocskai út, 
Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér, 

Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, Népszínház 
utca, Keleti pályaudvar, Dózsa György út, 
Hungária körút, Róna utca, Bosnyák tér 

metróállomások és minden üzemi létesítmény 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

közlekedésért 
felelős miniszter 

4. Felszín feletti építmények Állomások és vonali műtárgyak felszínen 
megjelenő építményei (különösen: szellőző 

fejek, lépcső lefedések, liftépületek) 

Általános építésügyi 
hatósági engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. Felszíni rendezési 
munkák 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
felszíni létesítmények, így különösen utak, 

járdák, forgalomtechnika, zöldterületek, 
villamosvágányok, aluljárók építési munkái 

Közúthatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. A főváros kerületi önkormányzatai 
tulajdonában lévő utak, járdák 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

                           ” 

3.  melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez
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4.  melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez 
 

 
A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és 

eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Létesítmény Létesítmény azonosító adatai A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 
engedélyek 

Eljáró hatóság 

2. Zsolnay Kulturális 
Negyed 

Műemléki védelem alatt álló: 
40504/1 hrsz.,  
40504/3 hrsz.,  
40504/4 hrsz.,  
40504/5 hrsz., 
40484 hrsz., 
40485 hrsz., 
40486 hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

3. Zsolnay Vilmos út: 40510 hrsz. 
4. A 6-os sz. főúttól délre fekvő része: 40511/1 

hrsz., 40511/2 hrsz., 40511/3 hrsz. 
5. Basamalom utca: 40512/1 hrsz. 
6. Felsővámház utca: 40390/1 hrsz. 
7. „Dozsó”: 40504/1 hrsz. 
8. Zsolnay Mauzóleum és környezete:  

40167 hrsz.,  
40164/12 hrsz.,  
40164/37 hrsz. 

9. Zsolnay Pirogránit Üzem: 40504/6 hrsz. 
10. „Nagy Kiállítótér” 

projekt (a 
megváltozott 

projekt- 
tartalommal) 

„Nagy kiállítótér új épületének területe” 18341 
hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

11. Martyn Ferenc Múzeum telke és a felette lévő 
park: 

18342 hrsz., 
18343 hrsz. 

12. Múzeumok rekonstrukciója: 18359/1 hrsz. 
13. Káptalan utca 5.: 18358 hrsz.,  

18359/2 hrsz.,  
8359/1 hrsz. 

14. Vasarely Múzeum: 18356 hrsz. 
15. Tornapálya: 18357 hrsz. 
16. Káptalan utca 4.: 18307 hrsz.,  

18340 hrsz., 
17. Papnövelde utca: 17122 hrsz., 
18. Papnövelde u. 5.: 17683 hrsz. 
19. Belvárosi Ált. Isk.: 17656 hrsz., 
20. Szepesy I. utca: 18355 hrsz. 
21. Káptalan utca: 18344 hrsz. 
22. Aranyos Szent János kút: 

18338 hrsz. 
Építésügyi hatósági 

engedélyek 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

23. Eszperantó park: 17655 hrsz., 
17654 hrsz. 

24. Pécsi Konferencia- 
és Koncert Központ 

Közterületek (közpark, sétány): 
40670 hrsz., 
40671 hrsz., 
40672 hrsz., 
40673 hrsz., 
40674 hrsz., 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

4.  melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez
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40675 hrsz., 
40676 hrsz., 
40677 hrsz.,  
40678/1 hrsz., 
40678/2 hrsz.,  
40710 hrsz.,  

40513/1 hrsz.,  
40513/2 hrsz.,  
40694/5 hrsz.,  
40694/4 hrsz.,  
40694/2 hrsz.,  
40669 hrsz.,  
40707 hrsz.,  
40682 hrsz., 
40680 hrsz., 
40681 hrsz. 

25. Szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetés: 
40670 hrsz., 
40671 hrsz., 
40672 hrsz., 
40673 hrsz., 
40674 hrsz., 
40675 hrsz., 
40676 hrsz., 
40677 hrsz.,  

40678/1 hrsz.,  
40678/2 hrsz.,  
40710 hrsz.,  

40513/1 hrsz.,  
40513/2 hrsz.,  
40694/5 hrsz.,  
40694/4 hrsz.,  
40694/2 hrsz.,  
40669 hrsz.,  
40707 hrsz.,  
40682 hrsz., 
40680 hrsz., 
40681 hrsz. 

Vízjogi engedélyek illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

26. Közterek és parkok 
megújítása 

Uránvárosi park rekonstrukciók: 
Gyalog-kerékpárút, járda, emlékmű 

rekonstrukció, utcabútorok, parképítés, 
térburkolatok: 

531 hrsz., 529/31 hrsz., 583/1 hrsz., 584 hrsz., 
586 hrsz., 528 hrsz., 579/8 hrsz., 527 hrsz., 

532 hrsz., 526/26 hrsz., 613/7 hrsz.,  
613/6 hrsz.,  
613/4 hrsz.,  
613/1 hrsz.,  
590/1 hrsz.,  

587 hrsz., 529/38 hrsz., 529/39 hrsz., 530 
hrsz., 577 hrsz., 578 hrsz., 612 hrsz., 529/37 

hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

27. Ybl Miklós utca (parkolók, út):  
527 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

28. Út: 532 hrsz. 
29. Tettye-Havihegy városrész (parkrekonstrukció): 

Tettye tér:  
16211 hrsz.  
16209 hrsz.  
16232 hrsz.  

16207 hrsz. Borház  
16172/2 hrsz.  

16174 hrsz. Kávézó 
16214 hrsz. 
16215 hrsz. 
16228 hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  
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16229 hrsz.  
16165 hrsz.  

16224/2 hrsz.  
16235 hrsz. 

30. Nyári Színház megújítás (Szathmáry püspöki 
palota rom műemlék):  

16208 hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

31. Magaslati út (rekonstrukció):  
16212 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

32. Havihegyi út (rekonstrukció): 
39323 hrsz. 
39308 hrsz.  
39230 hrsz.  

39307/1 hrsz.  
39307/2 hrsz.  
39306/1 hrsz. 
39309 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

33. Havihegyi panoráma sétány, kilátópont, 
parképítés:  
39315 hrsz. 

393221 hrsz.  
39322/2 hrsz.  
39317 hrsz. 

39314/2 hrsz.  
39314/1 hrsz.  
39321 hrsz. 
39320 hrsz.  
39319 hrsz. 
39318 hrsz. 
39313 hrsz.  
39310 hrsz. 
16254 hrsz. 
16246 hrsz. 
16244 hrsz. 
16245 hrsz.  
39310 hrsz.  
16254 hrsz. 
16246 hrsz.  
16244 hrsz. 
16245 hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

34. Szabadtéri zarándokhely (oltár), a Havihegyi 
kápolna környezetének megújítása:  

39316 hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

35. Tettye utca (útrekonstrukció):  
16899 hrsz.  
16166 hrsz.  
16210 hrsz.  
16898 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

36. Vince utca (útrekonstrukció):  
16961 hrsz.  
16919 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

37. Cserző köz (útrekonstrukció):  
16949 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

38. Böck János utca (útrekonstrukció):  
16206 hrsz.  
16231 hrsz.  
16864 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

39. Felsőhavi utca (útrekonstrukció): 
16716 hrsz. 
16291 hrsz.  
16290 hrsz.  
16771 hrsz.  
16323 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

40. Ágota utca (útrekonstrukció):  
16727 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  
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41. Barátúr utca (útrekonstrukció):  
16187 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

42. Ágoston tér (rekonstrukció, EKF kiállítótér, 
Bányatörténeti emlékpark, épületfelújítás):  

16717, 16718, 16719, 16723, 16444/1, 16652 
hrsz., 16666, 17232, 17240 hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

43. Ágoston téri romok bemutatása:  
16720/2, 16720/1 hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

44. Vince utca (út rekonstrukció):  
16961, 16919 hrsz.-ek 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

45. Vince utca (patak részleges felszínre 
hozatala):  

16961, 16919 hrsz.-ek 

Vízjogi engedélyek illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
46. Kálvária utca (út rekonstrukció):  

17104 hrsz. 
Közúthatósági 

engedélyek 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

47. Pécs város központjának 
megújítása (Széchenyi tér és környéke): 

- Széchenyi tér 
felszín rekonstrukció 18479, 18480, 18481, 

18482, 18483 hrsz.-ek 
- Irgalmasok utcája 

- térfelszín megújítás 17453 hrsz. 
- Megye köz 17590, 17585/1, 17585/3, 17589 

hrsz.-ek. 
- Hunyadi út  
18080 hrsz. 

- Szepesy utca  
18355 hrsz. 

- Káptalan utca  
18344 hrsz. 

- Papnövelde utca  
17122 hrsz. 

- Ciszterci köz  
18371 hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

48. Pécs város központjának megújítása 
(Széchenyi tér és környéke):  

- Kossuth tér 
17451, 17452 hrsz.  

- Hal tér  
17439 hrsz. 
- Fürdő utca  
17460 hrsz.  
- Rákóczi út  
16609/1 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

49. Középkori egyetem:  
18306, 18295. 18292/3,  

18303 hrsz.-ek. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

50. Belváros nyugati kapuja:  
Rákóczi út  
18556 hrsz. 

Kórház tér 4126/1, 4126/2, 4358, 4374, 
3492, 18686/1 

hrsz.-ek 
Ferencesek utcája 18477 hrsz., 
Szent István tér 18392/2 hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

51. Pécs-Indóház tér és környéke rendezése: 
Közutak: útfelületek, buszvégállomás  

18777 18778, 18788, 18795/2, 18869/2, 18867, 
18911/4, 18912, 18913/5, 18913/6, 19158/1, 
19158/2, 18911/3, 18911/1, 18902, 18933/2 

hrsz.-ek. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

52. Közparkok 18913/8, 18866/2, 18903/1, 
18903/2, 18905 hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  
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53. MÁV terület (térfelszín rendezés)  
19157/13 hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

54. Pécs-EKF városrész közterületeinek 
megújítása  

Közutak: útfelületek 
16611, 19121, 19123, 
19147, 40709, 40710, 

40570/14, 40669, 
40510, 35001, 

40164/18, 40390/1, 
16571, 16668, 16651, 

16573/10, 6633, 
16607, 06573/15, 
16611, 40570/14, 

19145, 19147, 40711, 
40512/1, 43509, 
40166, 40164/32, 

40415, 40652, 40462, 
40607, 40527, 40528, 
40539, 40522, 40463, 

40483 hrsz.-ek 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

55. Közparkok:  
40570/19, 9122, 

40513/2, 43513/1, 35001,  
40164/12 hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

56. Centrum parkoló  
Közutak: útfelületek  

18933/1, 18872/6 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

57. Közparkok, parkolók  
18872/8, 13878, 18883/1 hrsz. 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

58. Kálvária domb: 
17095, 18057, 17108, 18045/3, 13054/1, 

18051/1, 13051/2, 18022, 17991 
hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

59. Pécs-Megyer városrész központi területének és 
kapcsolódó közterületeinek rendezése 

23912/165 
23912/184 
23912/190 
23912/191 
23912/192 
23912/193 
23912/268 
23912/274 

23912/279 hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

60. Diana tér, Krisztina tér és környéke:  
20822, 20831, 20840/3, 23840/6, 20947, 

20980,  
20984/1 hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

61. Napliget: 
23913/65, 23913/66, 23938/2, 23941/4, 

23942/81 hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

62. Pécs-Kelet központi területeinek megújítása: 
35982/3, 35982/7, 
36049, 36050/11, 

36050/14, 36050/15, 
36051, 36052/1, 

36052/10, 36053/1, 
36053/9, 36054, 
36170, 36265, 

36267/3, 36267/18, 
36267/22 hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

63. Névtelen utcai Sport Agóra környezet: 
35522, 35523, 35544, 

35547/3, 35548, 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  
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35549, 35550/1, 
35550/2 ,35551/3, 
35551/4, 35551/5, 
35551/6, 35551/7, 
35551/8, 35552/1, 
35552/2, 35553, 
35554, 35555/16, 

35611, 35612, 35613, 
35614/1, 35614/3, 
35614/4, 35614/5, 
35615, 35616/1, 
35622, 35623, 

35727/1, 35725, 
35726, 35728, 

35807/3, 37901, 
37903 hrsz.-ek 

64. Rókus-sétány és környéke: 
3220/27, 3220/31, 3220/40, 3220/41, 3423, 

3463, 3467, 3468, 3469, 4714/3, 4791/6, 4826, 
4830 hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

65. Köztársaság tér és környéke: 3879, 3880, 
4112, 18717 hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

66. Mecseki parkerdő: 
70400, 70401, 

70705/5, 70704/7, 
70705/8, 70705/9, 
70705/10, 70711, 

70714, 70715, 70716, 
70718, 24020, 24021, 
24022, 24023, 24024, 
24025, 24028, 24029, 
24030, 24031, 24032, 
24033, 24035, 24036, 
24037, 24038, 24039, 
24040, 24041, 24047, 
24048, 24049, 24050, 
24057, 24058, 24059, 
24060, 24061, 24062, 

24062, 24063, 
24064, 24065, 24066, 
24067, 24068, 24069, 
24070, 24071, 24072, 
24080, 24081, 52776, 

52776/0291, 
52776/0292, 
52776/0293, 
52776/0296, 
52776/0297, 
52776/0298, 
52776/0299, 
52776/0300, 
52776/0310, 
52776/0302, 
52776/0303, 
52776/0304, 
52776/0305, 
52776/0306, 
52776/0310, 
52776/0315, 
52776/0316, 
52776/0317, 
52776/0318, 
52776/0320, 
52776/0323, 
52776/0394, 
52776/0397, 

Erdővédelmi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  
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52776/0399, 
52776/0400, 
52776/0401, 
52776/0402, 

52776/0403, v0404, 
52776/0405, 
52776/0406, 
52776/0407, 
52776/0409, 
52776/0411, 
52776/0412, 
52776/0413, 
52776/0420, 

52776/04, 52776/05, 
52776/06, 52776/07, 
52776/08, 52776/09, 

52776/010, 
52776/011, 
52776/02, 
52776/013, 
52776/014, 
52776/015, 
52776/016, 
52776/039, 
52776/042, 
52776/045, 

52776/51561, 
52776/047, 
52776/048, 
52776/049, 
52776/050, 
52776/051, 
52776/052, 
52776/053, 
52776/054, 
52776/6090, 
52776/055, 
52776/061, 

52776/062 hrsz.-ek 
67. EKF beruházásokhoz kapcsolódó 

homlokzatfelújítások: 
16608, 17198, 17274, 17326, 17328, 17369, 
17375, 17454, 17531, 17540, 17546, 17575, 

17578, 17579, 17585/1, 18070, 18386, 18435, 
18437, 18438, 18443, 18484, 18577, 19134 

hrsz.-ek 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

68. Dél-Dunántúli 
Regionális Könyvtár 

és Tudásközpont 

PTE műtárgyak bontása, Könyvtár és 
Tudásközpont létesítése, parképítés, felszíni 

parkoló, feltáró út: 
40712 
40711 
40707 
19147 
19144 

19150/1 
40713/2 
19150/1 
19150/2 
19150/3 
40713/1 
40722/2 
40714/12 

40680 
19139 
19144 

19149/2 

Építésügyi hatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  
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40722/14 
40722/5 
40722/1 

40710 hrsz.-ek 
69. Szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetés  

40712  
40711  
40707  
19147  
19144 

19150/1  
40713/2  
19150/1 
19150/2 
19150/3 
40713/1 
40722/2 
40714/12 

40680 
19139 
19144 

19149/2 
40722/14 
40722/5 
40722/1 

40710 hrsz.-ek 

Vízjogi engedélyek illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

” 
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5.  melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

 
„1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez 

A MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM-R rendszer megvalósításához 
kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságok 

  A B C 
 

1. 
Építmény A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos közigazgatási 
hatósági ügyek, engedélyek 

Eljáró hatóság 

2.   Vasúthatósági engedélyek közlekedésért felelős miniszter 
3. Elektronikus hírközlési építmények (különösen 

antennák, antennatartó szerkezetek és felszín 
alatti elektronikus hírközlési alépítmények) 

Hírközlés-hatósági engedélyek Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

4. Felszín feletti építmények (különösen: 
állomásépületek átalakítása) 

Általános építésügyi hatósági 
engedélyek 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

5. Felszíni sajátos építmények, így különösen 
utak, járdák, forgalomtechnika, zöldterületek 

építési munkái 

Közúthatósági engedélyek Építmény helye szerint 
illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal 
6. Valamennyi, megvalósításhoz szükséges 

építmény 
Környezetvédelmi hatósági 

eljárások, engedélyek 
Pest Megyei Kormányhivatal 

7. Valamennyi, megvalósításhoz szükséges 
építmény 

Természetvédelmi hatósági 
eljárások, engedélyek 

Pest Megyei Kormányhivatal 

8. Valamennyi, megvalósításhoz szükséges 
építményhez kapcsolódó vízilétesítmény, illetve 

vízimunka 

Vízjogi engedélyek Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
” 

  

5.  melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez
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6.  melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás Beruházás azonosító 

adatai 
A beruházás 
megvalósí- 

tásáva1  
kapcsolatos 
engedélyek 

Eljáró hatóság 

2. Záhony térség belső 
közúti 

infrastruktúrájának az 
ipari, logisztikai 
befektetésekkel 
összehangolt 

fejlesztése 

A 4115. jelű összekötő 
úttól a  

4145. jelű összekötő útig 
(Tiszabezdédig) húzódó, 
jelenleg önkormányzati 
tulajdonú út kiépítése 

Közúthatósági engedélyek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal  

3. 4145. jelű út Tiszabezdéd 
elkerülő szakasza 

4. A 4145. jelű összekötő út 
felújítása Tiszabezdéd, 

Komoró között 
5. A 4145. jelű összekötő út 

Komoró elkerülő szakasza 
6. Fényeslitke-Komoró 

intermodális ipari-
logisztikai központ feltáró 
út kiépítése (jelenleg MÁV 

szervizút felújítása), 
bekötése a 4145. jelű útba 

7. A 4145. jelű összekötő út 
és a 4. sz. főút közötti 

átkötés Komorónál 
8. A 4145. jelű összekötő út 

és a 4. sz. főút közötti 
átkötés Komorónál 

(különszintű keresztezés a 
100. vasúti fővonal fölött) 

Közúthatósági 
engedélyek  

Gyorsforgalmi utat, vagy 
30 méter szabadnyílást 
meghaladó hidak esetén 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. Közúthatósági engedélyek  
egyéb út esetén 

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei  

Kormányhivatal 
10. Záhony térségében a 

vasúti infrastruktúra 
fejlesztése (100-as 
fővonalon kívül) az 

árufuvarozási 
határátmenetet 

biztosító széles és 
normál nyomtávú 

gerinchálózat ütemes 
felújítása 

Normál nyomtávú vasút 
(vágány, 

biztosítóberendezés) 
bontása, kármentesítés. 
Széles nyomtávú vasúti 

pálya építése: alépítmény, 
víztelenítés, felépítmény, 

kitérők.  
Biztosítóberendezés 

létesítése, térvilágítás. 
Műtárgyépítés, 
közműkiváltás.  

Széles nyomtávú vasúti 
pálya felújítása. 

Vasúti ügyek közlekedésért felelős miniszter 
11. Közúthatósági 

engedélyek: 
30 méter szabad nyílást 
meghaladó hidak esetén, 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. Közúthatósági 
engedélyek: egyéb 

esetekben 

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei  

Kormányhivatal 

13. Záhony térségében 
vasúti infrastruktúra 

fejlesztése, az 
árufuvarozási és 

logisztikai 

Széles nyomtávú vasúti 
pálya építése: alépítmény, 
víztelenítés, felépítmény, 

speciális kitérők. 
Biztosítóberendezés 

Vasúti ügyek közlekedésért felelős miniszter 
14. Közúthatósági 

engedélyek: 
30 méter szabad nyílást 
meghaladó hidak esetén, 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6.  melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez
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15. kapacitásokat 
kiszolgáló vontató 

vágány-hálózat ütemes 
felújítása 

létesítése, térvilágítás. 
Műtárgyépítés, 

közműkiváltás. Normál 
nyomtávú vasúti pálya 
építése: alépítmény, 

víztelenítés, felépítmény. 
Biztosítóberendezés 

létesítése, térvilágítás. 
Műtárgyépítés, 

közműkiváltás. Kisajátítás, 
környezetvédelem, 

útátjáró biztosítások stb. 

Közúthatósági 
engedélyek: egyéb 

esetekben 

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

” 
 

 
 
 
  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10617
 

 

7.  melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1.  

Létesítmény 
 

Létesítmény azonosítója 
A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos engedélyek 

 
Eljáró hatóság 

2. Kiemelt nagyberuházásként 
motorverseny-pálya és ahhoz 

kapcsolódó egyéb sport, 
szálláshely, szolgáltató és 

logisztikai kiszolgáló bázis és 
létesítményei. 

Az M7-es autópálya, 
Sávoly község északi 

közigazgatási határa által 
lehatárolt terület 

Marótvölgyi-csatorna és 
Szőkedencs község déli 
közigazgatási határa által 

lehatárolt terület. 

általános építésügyi 
hatósági engedélyek 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezések 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

4. útügyi hatósági engedélyek Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

5. vízjogi engedélyek illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
6. műszaki biztonsági hatóság 

hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

7. földvédelmi hatósági 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

8. ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

9. földmérési hatósági 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

10. erdővédelmi hatósági 
engedélyek 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

11. hírközlési hatósági 
engedélyek 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
12. bányahatósági engedélyek Baranya Megyei 

Kormányhivatal 
13. talajvédelmi hatósági 

engedélyek 
Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

14. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások és 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

15. vasúti hatósági engedélyek közlekedésért felelős 
miniszter 

” 
 

  

7.  melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez
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8.  melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Projektelem, 

létesítmény 
A létesítmény azonosító adatai A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 
engedélyek 

Eljáró hatóság 

2. szivárgó építés 01.05. Vének- 
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,  

0+000 - 15+195 tkm közötti szakaszán 
töltéskorona stabilizáció, belterületi szakaszon 
mentett oldali zárt szivárgó létesítése kb. 2000 

fm hosszban 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

3. töltéserősítés 01.05. Vének- 
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,  

15+195 - 30+253 tkm közötti szakaszán 
töltéserősítés az előírásoknak megfelelő 
keresztmetszet kialakítása, töltéskorona 

stabilizáció 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes 
kormányhivatal 

4. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

5. szivárgó építés 01.05. Vének- 
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,  

15+195 - 30+253 tkm közötti szakaszán kb. 
2000 fm hosszban belterületi szakaszon 

mentett oldali zárt szivárgó létesítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

6. új védvonal 
kiépítése 

01.05. Vének- 
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,  

kb. 4,5 km hosszú új árvízvédelmi töltés 
építése, Dunaszentpál település árvízvédelme 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes 
kormányhivatal 

7. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. pontszerű 

fejlesztések 
01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti 

árvízvédelmi szakasz 8+194 - 9+980 tkm 
közötti szakaszán pontszerű kiépítettség 

hiányok megszüntetése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

9. töltéserősítés 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti 
árvízvédelmi szakasz, 9+980 - 30+569 tkm 

közötti szakaszán töltéserősítés az 
előírásoknak megfelelő keresztmetszet 

kialakítása, töltéskorona stabilizáció 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes 
kormányhivatal 

10. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
11. új védvonal 

kiépítése 
01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti 

árvízvédelmi szakasz, kb. 4,8 km hosszú új 
árvízvédelmi töltés építése, Mecsér település 

árvízvédelme 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes 
kormányhivatal 

12. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
13. töltéserősítés 01.11. Győr- 

Koroncói árvízvédelmi szakasz, Likócsi 
szakaszán töltéserősítés  

1000 fm hosszban az előírásoknak megfelelő 
keresztmetszet kialakítása 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes 
kormányhivatal 

14. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
15. új védvonal 

kiépítése 
01.11. Győr- 

Koroncói árvízvédelmi szakasz, Likócsi 
szakaszán új védvonal építése kb. 800 fm 

hosszban az előírásoknak megfelelő 
keresztmetszet kialakítása 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes 
kormányhivatal 

16. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
17. műtárgy átépítés 01.05. Vének- 

Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, 
előzetes vizsgálati 

dokumentáció 
illetékes 

kormányhivatal 

8.  melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
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18. Dunaszegi zsilip átépítése hallépcső 
készítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
19. műtárgy átépítés 01.05. Vének- 

Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Zámolyi 
zsilip átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
20. műtárgy átépítés 01.05. Vének- 

Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, 
Mártonházi szivattyúállás átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
21. műtárgy átépítés 01.05. Vének- 

Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Újfalui 
szivattyúállás átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
22. műtárgy átépítés 01.05. Vének- 

Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, 
Püspökerdei-holtág beeresztő zsilip átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
23. új zsilip 

létesítése 
01.05. Vének- 

Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, 
Dunaszentpál új árvízvédelmi zsilip létesítése 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes 
kormányhivatal 

24. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
25. zsilip felújítása 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti 

árvízvédelmi szakasz, Rábca beeresztő zsilip 
felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
26. zsilip felújítása 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti 

árvízvédelmi szakasz, Rábca árvízkapu 
felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
27. műtárgy átépítés 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti 

árvízvédelmi szakasz, Sarolta zsilip átépítése 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

28. műtárgy átépítés 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti 
árvízvédelmi szakasz, Rendeki zsilip 

átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
29. új zsilip 

létesítése 
01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti 

árvízvédelmi szakasz, Mecsér új árvízvédelmi 
zsilip létesítése 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes 
kormányhivatal 

30. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
31. új árvízkapu 

létesítése 
01.11. Győr- 

Koroncói árvízvédelmi szakasz, Iparcsatorna 
torkolatában új árvízkapu létesítése 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes 
kormányhivatal 

32. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
33. új töltés építés a Nagy Duna bp. 9+650- 

10+682 tkm (Dunavecse) szakaszán, a töltés 
nyomvonalának áthelyezése, ~220 m hosszú 
mentetlen oldali magánterület kisajátításával, 

a vízoldal felé 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes 
kormányhivatal 

34. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
35. töltéserősítés a Nagy Duna Csepel- 

sziget bp. 25+300- 
29+265 tkm (Makád) szakaszán, a töltés 
koronájának 4,0 m-re való szélesítése, a 

jelenlegi, mindkét oldalon  
1:2-es meredekségű rézsű, előírásoknak 

megfelelő mértékre való kialakítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

36. töltéserősítés a Nagy Duna Csepel- 
sziget bp. 48+500- 

50+564 tkm (Szigetújfalu) szakaszán, a töltés 
koronájának 4,0 m-re való szélesítése a 

mentett oldal felé, a jelenlegi, mindkét oldalon 
~1:2-es meredekségű rézsű, előírásoknak 

megfelelő mértékre való kialakítása, illetve a 
MÁSZ+1,0 m-hez viszonyított magassági 

hiányok pótlása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
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37. töltéserősítés a Nagy Duna Csepel- 
sziget bp. 60+013- 

62+550 tkm (Tököl) szakaszán, a töltés  
MÁSZ+1,0 m-re való  

(20-40 cm) magasítása,  
4,0 m koronaszélességre, illetve a jelenlegi, 

mindkét oldalon ~1:2 -es meredekségű rézsű, 
előírásoknak megfelelő mértékre való 

kialakítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

38. töltéserősítés a Szentendrei-szigetet Horány térségében 
átszelő elsőrendű védvonal 1+600- 

2+905 tkm szakaszán, a töltés  
MÁSZ+1,0 m-re való magasítása 4,0 m 

koronaszélességgel min.  
1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

39. töltéserősítés a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 5+200-
6+200 tkm szakaszán (Horány) a töltés 
MÁSZ+1,0 m-re való (60-100 cm-rel) 

magasítása 4,0 m koronaszélességgel, min. 
1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

40. töltéserősítés a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 6+200-
6+800 tkm szakaszán (Horány), a töltés  

MÁSZ+1,0 m-re való  
(60-100 cm-rel) magasítása 4,0 m 

koronaszélességgel, min. 1:3-as vízoldali 
rézsűhajlás mellett 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

41. töltéserősítés a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 7+900-
8+400 tkm szakaszán (Surány) a töltés  

MÁSZ+1,0 m-re való  
(60-100 cm-rel) magasítása, 4,0 m 

koronaszélességre, min. 1:3-as vízoldali 
rézsűhajlás mellett 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

42. töltéserősítés a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 8+630-
9+465 tkm szakaszán (Surány) a töltés  

MÁSZ+1,0 m-re való  
(60-100 cm-rel tört.) maga- 

sítása, 4,0 m koronaszélesség kialakítása,  
a vízoldali töltés védelme 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

43. rekonstrukció a Szentendrei Duna bp. töltés 8+321 tkm 
szelvényében meglévő csőzsilip, mentett 

oldali csatlakozó létesítményeinek átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
44. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz  

0+000-7+200 tkm töltéserősítés készítése  
6 m széles korona és  

1:5 mentett oldali rézsű kialakításával 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

45. magassági 
hiánypótlás, 

burkolat 
megerősítés 

03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 
0+000- 

29+971 tkm 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

46. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 
11+490- 

12+010 tkm töltéserősítés (talajcsere, 
szűrőzés vagy rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

47. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 
18+450-18+725 tkm töltéserősítés (talajcsere, 

szűrőzés vagy rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
48. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 

29+840- 
29+950 tkm töltéserősítés (talajcsere, 

szűrőzés vagy rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

49. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 
32+590- 

32+700 tkm töltéserősítés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
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50. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 
37+200- 

37+550 tkm töltéserősítés (talajcsere, 
szűrőzés vagy rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

51. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 
38+100- 

39+240 tkm töltéserősítés (talajcsere, 
szűrőzés vagy rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

52. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+000-
0+520 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés 

vagy rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
53. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+780-

1+560 töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés 
vagy rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
54. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+955 

tkm vízkivételi cső rekonstrukció 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

55. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+022 
tkm csurgalékvíz cső rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
56. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+296 

tkm 2-0-0 szennyvízvezeték rekonstrukció 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

57. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+478 
tkm ivóvíz cső rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
58. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+532 

tkm Posványosi csőátvezetés rekonstrukció 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

59. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+540 
tkm Szt. János kápolna csőátvezetés 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
60. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+912 

tkm Posztógyári nyomócső rekonstrukció 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

61. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+002 
tkm Posztógyári vízkivételi cső rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
62. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+020 

tkm Posztógyári csőzsilip rekonstrukció 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

63. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+021 
tkm Posztógyári csapadékvíz elvezető cső 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
64. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+464 

tkm Laktanya csőzsilip rekonstrukció 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

65. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+466 
tkm Gránátos u. vízátvezetés rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
66. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+905 

tkm DVCS. torkolati szivattyú- 
telep rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
67. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+956 

tkm Békavári zsilip rekonstrukció 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

68. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 9+942 
tkm Érsekcsanádi szivattyú-telep 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
69. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 9+730-

10+720 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
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70. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 11+140-
11+270 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 

kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
71. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 11+690-

12+200 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
72. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 15+275-

15+500 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
73. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 18+053 

tkm Vajastoroki zsilip rekonstrukció 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

74. magassági 
hiánypótlás, 

burkolat 
megerősítés 

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 22+000-
30+315 tkm, magasság hiány pótlás és 

burkolat megerősítés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

75. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 24+325-
24+600 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 

kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
76. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 27+680-

27+800 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
77. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 29+600-

29+700 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
78. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 37+530-

37+670 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
79. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+070-

38+250 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
80. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+370-

38+630 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
81. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+770-

38+970 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
82. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+510-

42+600 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
83. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+780-

42+850 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
84. rekonstrukció 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+817 

tkm Foktői szivattyú-telep rekonstrukciója 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

85. rekonstrukció 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+005 
tkm Barákai vízkivétel rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
86. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+050-

45+550 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
87. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+925-

46+850 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
88. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 58+425-

59+275 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
89. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 64+600-

65+300 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem 
kellő biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
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90. töltés és burkolat 
megerősítés 

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 65+015-
79+563 tkm keresztmetszet és burkolat 

hiányosság mentett oldali 1:4 rézsű 
kialakítása, burkolat megerősítés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

91. rekonstrukció 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 79+539 
tkm Pólyafoki zsilip rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
92. töltéserősítés a Duna jp. 15+600 - 16+900 tkm között 

mentett oldali leterhelő, szivárgó szőnyeg 
építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
93. töltéserősítés a Duna jp. 20+475 - 21+975 tkm között 

mentett oldali leterhelő, szivárgó szőnyeg 
építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
94. töltéskorona 

burkolás 
a Duna jp. 25+491 - 26+900 tkm között 

aszfaltburkolat építése 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

95. töltéserősítés a Duna jp. 28+692 - 30+570 tkm között 
mentett oldali leterhelő-szivárgó szőnyeg, 

aszfaltburkolat építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
96. töltéserősítés a Duna jp. 30+570 - 36+800 tkm között 

vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona 
magasítás MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés  

4,0 m-re, mentett oldali töltéserősítés 1:3 
rézsűhajlással, mentett oldali leterhelő-

szivárgó szőnyeg, aszfaltburkolat építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

97. töltéserősítés a Duna jp. 36+800 - 37+800 tkm között 
aszfaltburkolat építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
98. töltéserősítés a Duna jp. 37+800 - 40+700 tkm között 

vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona 
magasítás MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés  

4,0 m-re, mentett oldali töltéserősítés 1:3 
rézsűhajlással, mentett oldali leterhelő-

szivárgó szőnyeg, aszfaltburkolat építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

99. töltéserősítés a Duna jp. 44+800 - 45+200 tkm között a 
mederrészű biztosítása terméskő szórással a 

meder veszélyes közelsége miatt 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
100. töltéskorona 

burkolás 
a Duna jp. 59+604 - 62+990 tkm között 

aszfaltburkolat építése 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

101. töltéskorona 
burkolás 

a Duna jp. 66+539- 84+720 tkm között 
aszfaltburkolat építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
102. töltéskorona 

burkolás 
a Duna jp. 17+614-19+603 tkm között 

vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona 
magasítás MÁSZ+1,0 m-re, mentett oldali 

rézsűrendezés 1:3-ra, aszfaltburkolat építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

103. töltéskorona 
burkolás 

a Váli víz jp. 0+000 - 4+235 tkm között 
vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona 

magasítás MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés  
4,0 m-re, mentett oldali töltéserősítés 1:3 

rézsűhajlással, aszfaltburkolat építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

104. töltéskorona 
burkolás 

a Váli víz bp. 0+000 - 2+829 tkm között 
vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona 

magasítás MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés  
4,0 m-re, mentett oldali töltéserősítés 1:3 

rézsűhajlással, aszfaltburkolat építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

105. töltéserősítés, 
burkolatépítés 

a Szent László víz bp. 
0+000 - 4+735 tkm között vízoldali 

rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona magasítás 
MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés 4,0 m-re, mentett 

oldali töltéserősítés 1:3 rézsűhajlással, 
aszfaltburkolat építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
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106. töltéserősítés a Duna jp. 0+030 tkm-ben lévő Báta I. 
szivattyútelepi épület felújítása, nyomócső 

javítása, elzáró szerkezet javítása, 
téglafalazatok vízzáróságának biztosítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

107. műtárgy 
rekonstrukció 

a Duna jp. 17+650 tkm-ben lévő Lankóci 
szivattyútelepi épület felújítása, 

acélszerkezetek, gépi berendezések 
rekonstrukciója 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

108. műtárgy 
rekonstrukció 

a Duna jp. 28+499 tkm-ben lévő Sió árvízkapu 
teljes rekonstrukciója, acél- és vasbeton 

szerkezetek, gépi berendezések, épületek 
felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

109. műtárgy 
rekonstrukció 

Sió bp. 7+430 tkm-ben Kutyatanyai zsilipnél 
ellennyomó medence építése, a műtárgy 
mentett oldali részének megerősítésére, a 

tönkremenetel megakadályozására 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

110. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+071 tkm Páli utcai zsilip vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
111. műtárgy 

rekonstrukció 
Duna jp. 63+239 tkm Hattyú utcai zsilip vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

112. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+289 tkm Árok utcai zsilip vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
113. műtárgy 

rekonstrukció 
Duna jp. 63+403 tkm Szent János utcai zsilip vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

114. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+566 tkm Fürdőház utcai zsilip vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
115. műtárgy 

rekonstrukció 
Duna jp. 63+721 tkm Duna utcai zsilip vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

116. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+808 tkm Csónak utcai zsilip 
rekonstrukciója, acél- és vasbeton 

szerkezetek felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
117. műtárgy 

rekonstrukció 
Duna jp. 63+699 tkm Tüzéptelepi 
rekonstrukciója, acél- és vasbeton 

szerkezetek felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
118. épület 

rekonstrukció 
Duna jp. 83+250 tkm Bölcske Védelmi 

Központ épületének felújítása 
építésügyi hatósági 

engedély 
Tolna Megyei 

Kormányhivatal  
119. hajózás és 

víziközlekedés 
a projekt megvalósítása során szükségessé 

váló hajózási tevékenység és víziközlekedési 
forgalomszabályozási engedélyek 

hajózási hatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

” 
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9.  melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Projektelem, létesítmény A létesítmény azonosító adatai A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 
engedélyek 

Eljáró hatóság 

2. 1. A Dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének nagy-dunai átvezetése projektelem 
3. átemelő Budapest XXIII. kerület, a 

szennyvíztelep kerítése és a Felső 
Duna part közötti részen 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
4. környezetvédelmi 

engedély 
Pest Megyei 

Kormányhivatal 
5. meder alatti átvezetés és 

csatornaépítés 
Budapest XXIII-XXI. kerületek vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes megyei 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

6. környezetvédelmi 
engedély 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. 2. Műtárgy-rekonstrukció projektelem 
8. többfunkciójú vízleeresztő 

műtárgy 
Tass vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes megyei 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

9. környezetvédelmi 
engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

10. többfunkciójú vízleeresztő 
műtárgy 

Kvassay zsilip, Budapest IX. és 
XXI. kerületek 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
11. környezetvédelmi 

engedély 
Pest Megyei 

Kormányhivatal 
12. 3. Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projektelem 
13. szennyvízcsatorna-hálózat 

bővítés az RSD-t terhelő, a 
parti sávban keletkező 
szennyező anyagok 

kivezetése érdekében 

RSD menti parti sáv 
14 település: Áporka, Dömsöd, 
Dunaharaszti, Kiskunlacháza, 
Majosháza, Makád, Ráckeve, 

Szigetbecse, Szigetcsép, 
Szigetszentmárton, 

Szigetszentmiklós, Taksony, Tass, 
Budapest XXIII. kerület 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

14. 4. Kotrás- és iszapelhelyezés projektelem 
15. mederkotrás és 

iszapszikkasztó 
zagykazetták 

RSD főág teljes hosszán, illetve a 
mellékágakon, kijelölt területenként 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
16. környezetvédelmi 

engedély 
illetékes 

kormányhivatal 
17. 5. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység 
18. vízimunka, közlekedési 

korlátozás, rakodási 
tevékenység 

  hajózási hatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

” 
 
  

9.  melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
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10. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Projektelem, létesítmény A létesítmény azonosító 

adatai 
A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos engedélyek 

Eljáró hatóság 

2. 1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások 
3. bejáró utak-, 

belvízcsatorna-depóniák 
visszabontása, 
tereprendezés 

Szolnok vasúti híd (340,00 
fkm), Kisköre (401,6 fkm) 

közötti szakasz 

környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

4. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
5. 2. Nyárigátak rendezése 
6. meglévő nyárigátak 

visszabontása, elbontása 
Tiszaroff-felsőréti nyárigát környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal  
7. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

8. műtárgyak felújítása a 
nyárigátakon 

Tiszaroff-felsőréti nyárigát környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

9. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
10. műtárgyak építése Tiszasüly-Kőtelki nyárigát környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal  
11. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

12. 3. Övzátonyokkal kapcsolatos beavatkozások 
13. övzátonyok rendezése 358,80-359,50 fkm 

363,30-364,10 fkm 
396,70-397,80 fkm 
401,10-401,60 fkm 

környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

14. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
15. 4. Folyószabályozási beavatkozások 
16. partbiztosítások 358,90-359,70 fkm 

363,50-364,70 fkm 
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal  
17. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

18. 5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások 
19. meglévő árvízvédelmi 

fővédvonalak elbontása 
Szajol 

342,80-343,00 fkm 
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal  
20. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

21. Szórópuszta-Doba 
350,00-354,30 fkm 

környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

22. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
23. Óballa 

352,40-358,00 fkm 
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal  
24. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

10. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
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25. új árvízvédelmi 
fővédvonalak építése 

Szajol 
342,80-343,00 fkm 

környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

26. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
27. Szórópuszta-Doba 

350,00-354,30 fkm 
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal  
28. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

29. Óballa 
352,40-358,00 fkm 

környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

30. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
31. 6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások 
32. vízbevezető, illetve 

leeresztő csatorna 
Tiszaroffi tározó környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal  
33. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

34. Nagykunsági tározó környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

35. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
36. Hanyi-Tiszasülyi tározó környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal  
37. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

38. Nagykörűi tározó környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

39. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
40. 7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység 
41. vízimunka, közlekedési 

korlátozás, rakodási 
tevékenység 

  hajózási hatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

” 
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11. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Projektelem,  

létesítmény 
A létesítmény 

azonosító adatai 
A beruházás  

megvalósításával 
kapcsolatos 
engedélyek 

Eljáró hatóság 

2. hallépcső a 21T műtárgy mellett, 
létesítmény szám: IV/H 

Keszthely (hrsz. 
0380) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
3. 1 db kilátó áthelyezése, építmény 

szám: VI/K 
Balatonszentgyörgy 

(hrsz. 0115/2) 
általános építésügyi 
hatósági engedélyek 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

4. áramlásjavító csatorna, létesítmény 
szám: VI/Cs 

Zalakomár  
(hrsz. 0175), 

Balatonmagyaród  
(hrsz. 04) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

5. Híd1-Híd2 bontása, létesítmény szám: 
VI/H1-2 

Balatonmagyaród 
(hrsz. 04) 

közlekedési hatósági 
engedély 

Zala Megyei 
Kormányhivatal  

6. töltésépítés, létesítmény szám: VI/T1, 
VI/T2 

Balatonmagyaród  
(hrsz. 04) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. 7. sz. anyagnyerőhely élőhely 

rekonstrukció, létesítmény szám: VII/A 
Keszthely (hrsz. 

0380) 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

8. Hamvasréti-csatorna torkolati zsilipek 
bontása, létesítmény szám: VIII/Tzs 

Keszthely vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
9. középső és déli részterületek 

szétválasztása, létesítmény szám: 
VIII/ÖK, VIII/ÖD 

Keszthely, Alsópáhok, 
Sármellék 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
10. 22T jelű zsilip átépítése, létesítmény 

szám: IX/22T 
Balatonmagyaród vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

11. Ingói szivattyútelep bontása, 
létesítmény szám: X/Isz 

Zalavár (hrsz. 022/1) vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
12. Ingói szivattyútelep energiaellátó 

vezeték bontása, létesítmény szám: 
X/E 

Zalavár villamosenergia-ipari 
építésügyi hatósági 

engedély 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal  
13. Maróvölgyi Déli részöblözet (csatorna, 

töltés, műtárgy építés, szivattyútelep 
építés), létesítmény szám: XII/DMcs; 

DSö; DSSz 

Sávoly, Szergerdő, 
Somogysámson 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

14. Maróvölgyi Déli részöblözet 6811. sz. 
összekötő út, útcsatlakozás, 

létesítmény szám: XII/DMcs; DSö; 
DSSz 

Sávoly, 
Somogysámson 

útügyi építési engedély Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

15. Fenékpusztai géptelep rekonstrukció, 
létesítmény szám: XVII/SzB 

Keszthely  
(hrsz. 0378/6) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
16. Balatonhídvégi őrtelep építményeinek 

átalakítása, építmény szám: XVIII 
Balatonmagyaród általános építésügyi 

hatósági engedélyek 
Zala Megyei 

Kormányhivatal  
17. Ingói berek lezárása, létesítmény 

szám: XXI/AT 
Zalavár (hrsz. 022/4) vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

11. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
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18. 24T jelű zsilip átépítés, létesítmény 
szám: XXI/24T 

Zalavár (hrsz. 022/4) vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
19. 23T jelű zsilip átépítés, létesítmény 

szám: XXI/23T 
Keszthely (hrsz. 

0380) 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

20. 25T jelű zsilip átépítés, létesítmény 
szám: XXI/25T 

Zalavár (hrsz. 023/2) vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
21. 30T (2. hajózó zsilip) bontása, 

létesítmény szám: XXI/D 
Keszthely (hrsz. 

0380) 
vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

22. 2. sz. terelőtöltés árapasztó bukó 
átépítése, létesítmény szám: XXI/AB 

Balatonmagyaród  
(hrsz. 04) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
23. Zalavári határolótöltés megszaggatása 

4 db átjárást biztosító híd építésével, 
létesítmény szám: XXII/TH 

Zalavár (hrsz. 022/1) vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
24. Hídvégpuszta bevédése, létesítmény 

szám: XXII/HP 
Zalavár vízügyi hatósági 

engedély 
illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

25. Sármellék- 
Balatonmagyaród közút bevédése, 

létesítmény szám: XXII/3 

Zalavár vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
26. 20 kV-os vezeték áthelyezése Zalavár villamosenergia-ipari 

építésügyi hatósági 
engedély 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal  
27. 4T és Kányavári sziget között 2 km 

hosszú, 3 m széles aszfaltozott üzemi 
út építése, létesítmény szám: XXIII/4K 

Zalavár közlekedési hatósági 
engedély 

Zala Megyei 
Kormányhivatal  

28. 4. sz. híd, új felüljáró híd építése MÁV 
vízvédelmi töltések megközelítésére 

Zalakomár közlekedési hatósági 
engedély 

Zala Megyei 
Kormányhivatal  

29. Hídvégi tó megkerülésének 
létesítményei:  

5T, 6T zsilip, Holt meder 
rekonstrukció, Kis-Zala torkolati zsilip 
rekonstrukció, új csatorna a Kis-Zala 
és a Mekenyei szivattyútelep között, 

létesítmény szám: XXV/H 

Zalavár vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

30. Fenéki tó belső rövidrezárásának 
létesítményei: Zala meder 

rekonstrukció, 5. sz. híd, új csatorna 
és töltés a Zala és 

a vízszintszabályozó csatorna között, 
31T és 32T zsilip, létesítmény szám: 

XXV/F 

Keszthely, Zalavár, 
Balatonmagyaród 

közlekedési hatósági 
engedély 

Zala Megyei 
Kormányhivatal  

31. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

32. hallépcső a 4T műtárgy mellett, 
létesítmény szám: XXVI 

Balatonmagyaród vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
33. vízimunka, közlekedési korlátozás, 

rakodási tevékenység 
  hajózási hatósági 

engedélyek 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

” 
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12. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos hatósági 

ügyek 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt 
nagyberuházásként a 

dunaalmási 
„DUNAETANOL Zrt. 

Bioetanol- 
Biogáz-Kiserőmű” 

projekthez kapcsolódó 
építmények, 

létesítmények. 

Dunaalmás 
közigazgatási területén 
lévő külterületi 0634, 

0633/26, 0661/3 
ingatlan-nyilvántartási 

helyrajzi számú területek 

műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

3. építésügyi hatósági 
eljárások 

(a telekalakítási eljárás 
kivételével) 

Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal  

5. útügyi hatósági eljárások 
gyorsforgalmi út és 30 méter 
szabad nyílást meghaladó 

közúti híd esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. útügyi hatósági eljárások a C:5 
mezőben foglaltakon kívüli 

egyéb országos közút, a helyi 
közút és a közforgalom elől el 
nem zárt magánút esetében 

Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal  

7. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. földvédelmi hatósági eljárások Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal 
9. ingatlan-nyilvántartási hatósági 

eljárások 
Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal 
10. telekalakítási hatósági eljárások Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal 
11. földmérési hatósági eljárások Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal 
12. erdővédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 

Kormányhivatal 
13. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

14. bányahatósági eljárások Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

15. talajvédelmi hatósági eljárások Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal  

16. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások és 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal  

17. vasúti hatósági eljárások közlekedésért felelős 
miniszter 

12. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10631 

 

18. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

19. tűzvédelmi használati előírások 
és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

hatósági eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

20. a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

21. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22. nyomástartó berendezés, 
veszélyes folyadéktároló 

engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

23. kiserőmű engedélyezésével 
kapcsolatos eljárások 

Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 

Hivatal 
24. egészségügyi eljárások illetékes járási hivatal 
25. üvegházhatású 

gázkibocsátással járó 
tevékenység hatósági 
engedélyezési eljárása 

energiapolitikáért felelős 
miniszter 

” 
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13. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás Beruházás 

azonosítója 
A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos hatósági ügyek 
Eljáró hatóság 

2. Kiemelt 
nagyberuházásként a 

kabai „EM Bioetanol Kft. 
Bioetanol- 
Biogáz- 

Kiserőmű” projekthez 
kapcsolódó építmények, 

létesítmények. 

Kaba közigazgatási 
területén lévő 

külterületi 0513/3 
ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú terület 

műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

3. építésügyi hatósági eljárások (a 
telekalakítási eljárás kivételével) 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

5. útügyi hatósági eljárások 
gyorsforgalmi út és 30 méter 

szabad nyílást meghaladó közúti 
híd esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. útügyi hatósági eljárások a C:5 
mezőben foglaltakon kívüli egyéb 
országos közút, a helyi közút és a 

közforgalom elől el nem zárt 
magánút esetében 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízjogi hatósági eljárások illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. földvédelmi hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei 

kormányhivatal 
9. ingatlan-nyilvántartási hatósági 

eljárások 
Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 
10. telekalakítási hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei 

kormányhivatal 
11. földmérési hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei 

kormányhivatal 
12. erdővédelmi hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal  
13. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

14. bányahatósági eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

15. talajvédelmi hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

16. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások és 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

17. vasúti hatósági eljárások közlekedésért felelős 
miniszter 

18. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

19. tűzvédelmi használati előírások 
és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez
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követelmények alóli eltérési 
hatósági eljárások 

20. a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

21. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22. nyomástartó berendezés, 
veszélyes folyadéktároló 

engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

23. kiserőmű engedélyezésével 
kapcsolatos eljárások 

Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 

Hivatal 
24. egészségügyi eljárások illetékes járási hivatal 
25. üvegházhatású gázkibocsátással 

járó tevékenység hatósági 
engedélyezési eljárása 

energiapolitikáért felelős 
miniszter 

” 
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14. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C 

1. Beruházás és azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos 
engedélyek, engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Magyar-horvát összekötő 
földgázszállító-vezeték és a 
kapcsolódó beruházások a 

Városföld-Bátmonostor 
szakaszon. 

Városföld kompresszorállomásra vonatkozó 
előzetes környezetvédelmi és környezetvédelmi 

hatásvizsgálati engedélyezés, egységes 
környezethasználati engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

3. vízjogi üzemeltetési engedély vezeték 
szilárdsági nyomás próbához 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

4. régészeti feltárási engedély illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

5. külső villamos energia ellátás kiépítésére és 
oszlop áthelyezésére vonatkozó engedélyek 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

6. erdő igénybevétel és fakivágási engedély Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

7. termőföld más célú hasznosítására vonatkozó 
engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

8. bányaszolgalom alapítására irányuló 
engedélyezési eljárás 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

9. gázvezeték és tartozékai építési 
engedélyeztetése 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

10. Városföld kompresszorállomás épületre 
vonatkozó építésügyi hatósági engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

11. Báta kompresszorállomásra vonatkozó előzetes 
környezetvédelmi és környezetvédelmi 

hatásvizsgálati engedélyezés, egységes 
környezethasználati engedély 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal  

12. vízjogi engedély vezeték szilárdsági nyomás 
próbához vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

13. régészeti feltárási engedély illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

14. külső villamos energia ellátás kiépítésére 
vonatkozó engedély 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

15. erdő igénybevétel és fakivágási engedély Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

16. termőföld más célú hasznosítására vonatkozó 
engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

17. bányaszolgalom alapítására irányuló 
engedélyezési eljárás 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

14. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez
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18. gázvezeték és tartozékai építési 
engedélyeztetése 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

19. Báta kompresszorállomás vonatkozásában 
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 

létesítésének engedélyezése 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

20. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítésének engedélyezése 

a) Túrony szakaszoló állomáson, 
b) Drávaszerdahely szakaszoló és 

mérőállomáson 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

21. építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 
a) Báta 

kompresszorállomás épület, 
b) Drávaszerdahely mérőállomás 

 

a) Tolna Megyei 
Kormányhivatal b) Baranya 

Megyei Kormányhivatal  

22. Báta kompresszorállomás bekötőút 
vonatkozásában útügyi hatósági engedélyezési 

eljárások 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal  

” 
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15. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D 
1.  

Beruházás megnevezése 
 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyek 

 
Eljáró hatóság 

2. Kiemelt nagyberuházásként 
gyártelepítés és 

annak építményei, valamint 
az ahhoz kapcsolódó 
logisztikai bázis és 

építményei 

Az 1. § (1) 
bekezdése 

szerinti terület 

általános építésügyi hatósági  
engedélyek 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő 
intézkedés végrehajtásához szükséges 

környezetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás kivételével 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

4. természetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő 
intézkedés végrehajtásához szükséges 

természetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás kivételével 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

5. természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés 
előírására irányuló engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági engedélyek Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

7. vízügyi hatósági engedélyek illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos építményfajtákra 
vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

9. földvédelmi hatósági eljárás Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

10. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

11. telekalakítási hatósági eljárások Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

12. földmérési hatósági eljárások Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

13. erdészeti hatósági engedélyek Vas Megyei 
Kormányhivatal 

14. hírközlési hatósági engedélyek Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
15. bányahatósági engedélyek Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 
16. talajvédelmi hatósági engedélyek Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal  
17. örökségvédelmi hatósági engedélyezési 

eljárások és régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

18. vasúti hatósági engedélyek közlekedésért felelős 
miniszter 

19. tűzvédelmi használati előírások és a 
tűzoltóságok beavatkozásával 

kapcsolatos követelmények alóli eltérési 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

15. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez
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20. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
21. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi 

hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
22.     tűzvédelmi létesítési előírások alóli 

eltérési engedélyezési eljárások 
Belügyminisztérium 

Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
„ 
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16. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyek 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt  
nagyberuházásként 

kutatási nagyberendezés 
és a hozzá tartozó 

építmények, valamint az 
ahhoz kapcsolódó 
logisztikai bázis és 

építményei 

Szeged, 
01392/19 

Általános építésügyi hatósági engedélyek Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

3. Környezetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő 
intézkedés végrehajtásához szükséges 

környezetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás kivételével 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

4. A környezet- és település- 
egészségügyre, az egészségkárosító 

kockázatok és esetleges hatások 
felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, 

egészség-  
károsítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló 
körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott 

területtől (lakóépülettől) számított 
védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, 
a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények 
érvényesítésére, az emberi használatra 

szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a 
levegő higiénés követelmények teljesülésére 

kiterjedően. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

5. Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így 
különösen az egészségkárosító kockázatok 

és esetleges hatások felmérésére, a 
veszélyes készítményekkel végzett 

tevékenység vizsgálatára, a települési 
hulladékkal és nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelmények érvényesítésére kiterjedően. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

6. Útügyi hatósági engedélyek Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

7. Vízügyi hatósági engedélyek illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

9. Földvédelmi hatósági eljárás Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

10. Ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

11. Földmérési hatósági eljárások Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

12. Erdészeti hatósági engedélyek Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

13. Hírközlési hatósági engedélyek Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

16. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
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14. Bányahatósági engedélyek Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

15. Talajvédelmi hatósági engedélyek Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

16. Örökségvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárások és régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

17. Vasúti hatósági engedélyek közlekedésért felelős 
miniszter 

18. Tűzvédelmi használati előírások és a 
tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

19. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
20. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi 

hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
21.     Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 
Belügyminisztérium 

Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
„ 
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17. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyek 

Eljáró hatóság 

2. A Pesti Vigadó 
épületének 

rekonstrukciója 

Budapest, 
belterület 

24.429/1 hrsz. 

műemléki védelem alatt álló építmények 
építésügyi hatósági engedélye 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügyi hatósági eljárások illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

5. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárások és régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

7. tűzvédelmi használati előírások és a 
tűzoltóságok beavatkozásával 

kapcsolatos követelmények alóli eltérési 
engedélyezési eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

8. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

9. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

10. tűzvédelmi létesítési előírások alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos építményfajtákra 
vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

„ 
 
  

17. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10641
 

 

18. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 

engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt nagyberuházásként 
lakóépületek és 

közintézmények, valamint 
sajátos építményfajták 

körébe tartozó (közlekedési, 
hírközlési, közmű- és 

energiaellátási) építmények 

Az Ócsa település külterületén 
fekvő, az ingatlan-nyilvántartás 

szerint 0128, 0129/2, 0130, 
0131, 0137, 0138, 0140, 0141, 
0142, 0105/4, 0105/5, 0105/6, 
0106, 0112, 0113/3, 0113/4, 
0113/30, 0113/31, 0113/32, 
0113/33, 0113/38, 0113/39, 

0117/1, 0117/2, 0121/9, 
0121/10, 0121/11, 

0124/1, 0124/3, 0124/7, 0198/4 
helyrajzi számú földrészletek, 
illetve ezen földrészletekből a 

telekalakítási eljárások végleges 
befejezését követően kialakított 

földrészletek. 

általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

4. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízügyi hatósági eljárások illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági 

eljárások 
Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
8. földvédelmi, 

telekalakítási, földmérési, 
ingatlan- 

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

10. erdészeti hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

11. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési 

és használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13.     tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
 
  

18. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez
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19. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez 

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyek 

Eljáró hatóság 

2. A hatvani 
Grassalkovich-kastély 

főépületének és 
parkjának 

rekonstrukciója 

Hatvan, 
belterület 

2713/4 hrsz.;  
2713/6 hrsz. 

műemléki védelem alatt álló építmények 
építésügyi hatósági engedélye 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

4. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
5. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Heves Megyei 

Kormányhivatal 
6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési 

eljárások és régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

7. tűzvédelmi használati előírások és a 
tűzoltóságok beavatkozásával 

kapcsolatos követelmények alóli eltérési 
engedélyezési eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

8. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

9. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

10. tűzvédelmi létesítési előírások alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos építményfajtákra 
vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei Kormányhivatal  

„ 
 
  

19. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez
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20. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 

engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Várbazár épületének 
rekonstrukciója, valamint 
sajátos építményfajták 

körébe tartozó 
(közlekedési, hírközlési, 

közmű- és 
energiaellátási) 

építmények. 

Budapest I. kerület,  
Ybl Miklós tér 2-6. sz., 6452/2 

hrsz. (Várbazár);  
14386 hrsz. (Várkert Casino); 

Apród utca 1-3. sz., 6332 hrsz., 
(Orvostörténeti Múzeum);  

Ybl Miklós tér 8. sz., 6230/2 hrsz. 
(Irodaház); 

6268 hrsz. telek (Osztrák köv.);  
Apród u. 5-7. sz., 6331 hrsz., 

telek;  
6452/1, 6452/2, 6452/3 hrsz. (Déli 
és keleti várlejtő park, „Vízhordó 
lépcső” új megközelítési útvonal) 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi 
számú területek, illetve ezen 

területekből telekalakítás folytán 
kialakított területek. Az alábbi 

közterületek: Lánchíd utca (14384 
hrsz.),  

Ybl Miklós tér (6271/2 hrsz.),  
Szarvas tér (6271/1 hrsz.),  

Öntőház utca (14373/2 hrsz.),  
Sándor Móric lépcső (6330 

hrsz.),  
6272 hrsz. zöldterület, Attila út 

(6329 hrsz.),  
Váralja utca (6335 hrsz.),  
Palota út (7124/2 hrsz.),  

Dózsa György tér (6350 hrsz.),  
Várkert rakpart (14387/2 hrsz.),  

Friedrich Born alsórakpart 
(14387/1 hrsz.).  

10/4 (folyampart Duna) 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások: 
- általános építmények, 

- műemléki védelem alatt 
álló építmények, 

- építményen belül, 
építménybe beépített 

felvonók, mozgólépcsők, 
(beleértve 

a mozgójárdát is) esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. építményeken kívüli 
felvonó, mozgólépcső, 

emelők, gépi működtetési 
közlekedési berendezések 

engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

7. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. hírközlési hatósági 

eljárások 
Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

9. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, 

ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. a jogszabályokban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

20. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

14. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

15. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások és 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

16. bányahatósági engedélyek Pest Megyei 
Kormányhivatal 

17. hajózási engedélyek, 
kikötő engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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21. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 

engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Budapest 
Istvánmező 

rehabilitációs 
programja, 
kiemelten a 

Budapesti Olimpiai 
Központ integrált 
rekonstrukciója 

(2011-2020) 

az 1. § (1) 
bekezdés a) és b)pontja 

szerinti terület, illetve ezen 
területekből 

telekalakítás folytán 
kialakított terület 

általános építésügyi és 
örökségvédelmi hatósági eljárások, 
régészeti feltárásokkal közterületen 

és belterületen lévő fás szárú 
növények kivágásával és pótlásával 

kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
 
  

21. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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22. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 
  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Tüskecsarnok 
beruházási 

program 

Budapest XI. kerület 4082/23 
helyrajzi számú terület, illetve 
ezen területből telekalakítás 

folytán kialakított terület 

általános építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 

építményfajtákra vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Hivatala 
8. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, 

ingatlan-nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi engedélyezési 
eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

11. tűzvédelmi használati előírások és a 
tűzoltóságok beavatkozásával 

kapcsolatos követelmények alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

12. jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

13 tűzvédelmi létesítési előírások alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
 
  

22. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez
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23. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez 

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 
  A B C D 
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési 

eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A budapesti Kossuth Lajos tér 
rekonstrukciója, mélygarázs, 

látogatóközpont és Parlamenti 
Múzeum építése, valamint a 
tér és a kapcsolódó területek 

felszíni rendezése, ezzel 
összefüggésben a kapcsolódó 

területeken egyes épületek 
rekonstrukciói. 

Budapest  
V. kerület belterület  

24893 hrsz., 24894 hrsz., 
24897/1 hrsz. ingatlanok. 
A beruházást érintő egyéb 

ingatlanok: a Budapest 
V. kerület belterület 24989/2 
hrsz. (Balassi Bálint utca), 
24965/2 hrsz. (Falk Miksa 
utca), 24914 hrsz. (Szalay 

utca) 
24892 hrsz. (Alkotmány 

utca), 24881, 24971/2, 24725 
hrsz. (Honvéd utca), 24719 
hrsz. (Vécsey utca), 24715 
hrsz. (Zoltán utca), 24876, 
24973/2 hrsz. (Szemere 

utca), 24747/1 hrsz. 
(Szabadság tér), 

24708 hrsz. (Garibaldi utca), 
24666 hrsz. (Akadémia utca) 

és 24834/1 hrsz.  
(a Vértanúk tere) ingatlanok. 
Budapest V. kerület belterület 

24696, 24697, 24710/4, 
24897/2, 24917, 24956/2, 

24957, 24986, 24987, 24988, 
25007, 25122/4, 25122/6 és 
24989/2, 24710/2, 24890, 
24981, 24898, 24899 hrsz. 

ingatlanok. 
Az 1. §  

(2) bekezdése szerinti 
tevékenységekkel érintett 

ingatlanok. 

általános építésügyi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások, 
beleértve a műemléki 

védelem alatt álló 
építményeket is, fakivágási 
engedélyek, a kapcsolódó 

területek felszíni rendezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

4. környezetvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

7. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

9. földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási hatósági 
eljárások, telekalakítási 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályokban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. bányahatósági engedélyek Pest Megyei 
Kormányhivatal 

14. villamospálya átépítésének 
engedélyezési eljárása 

közlekedésért felelős 
miniszter 

15. üzletek (kávézó) működési 
engedélye 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. 

kerületi Önkormányzat 
jegyzője 

„ 
 

23. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez
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24. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem 
Ludovika Campusban 
történő elhelyezése 

Budapest VIII. 
kerület Orczy út 1. 

Hrsz. 36030; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 38–40. 

Hrsz. 36009; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 42. 

Hrsz. 36014; 
Budapest VIII. 
kerület Korányi 
Sándor utca 14. 
Hrsz. 36038/2; 
Budapest VIII. 

kerület Dugonics 
utca 9. Hrsz. 

36038/2; 
Budapest VIII. 
kerület Korányi 

Sándor utca 22–26. 
Hrsz. 36034; 

Budapest VIII. 
kerület Dugonics 
utca 17–21. Hrsz. 

36034; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 16. 

Hrsz. 35978; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 18. 

Hrsz. 35979; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 20. 

Hrsz. 35980; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 22. 

Hrsz. 35981; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 24. 

Hrsz. 35982; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 26. 

Hrsz. 35983; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 28. 

Hrsz. 35996; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 

általános építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárások, beleértve: 
– az általános építményeket, 

– a műemléki védelem alatt álló 
építményeket, 

– az építményen belül, építménybe 
beépített felvonókat, mozgólépcsőket, 
(beleértve a mozgójárdát is), ha annak 

létesítéséhez építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési tevékenység 

szükséges, 
fás szárú növények kivágására vonatkozó 

engedélyezési eljárás, 
kapcsolódó területek felszíni rendezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. vízjogi hatósági engedélyezési eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
5. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros 

Kormányhivatala  
6. építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, 

emelők, gépi működtetési közlekedési 
berendezések engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
9. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, 

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

10. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési 
engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

hatósági eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

24. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
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Sámuel utca 30. 
Hrsz. 35997; 

Budapest VIII. 
kerület Sárkány 

utca 8. Hrsz. 35995; 
Budapest VIII. 

kerület Nagyvárad 
tér Hrsz. 36806/3; 

Budapest VIII. 
kerület Üllői út 
Hrsz. 36806/2; 
Budapest VIII. 

kerület Ludovika tér 
Hrsz. 36179; 

Budapest VIII. 
kerület 

Korányi Sándor 
utca 

Hrsz. 36031; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 
Hrsz. 35903; 

Budapest VIII. 
kerület Dugonics 

utca 
Hrsz. 36054; 

Budapest VIII. 
kerület Orczy út 
Hrsz. 35929/2. 

14. 

    

örökségvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárások és régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

15. bányahatósági engedélyek Pest Megyei 
Kormányhivatal 

„ 
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25. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Debreceni 
Nagyerdei 

Labdarúgó Stadion 
Projekt 

Debrecen II. kerület 22334 és 
22331 helyrajzi számú terület, 

illetve e területből 
telekalakítás folytán kialakított 

terület 

Általános építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

3. Környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

4. Útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

5. Műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

6. Vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. Hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. Földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

9. Talajvédelmi hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

10. Beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. Tűzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
 
  

25. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez
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26. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési 

eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Az új ferencvárosi 
labdarúgó stadion, és a 

megépítéséhez 
kapcsolódó 

beruházások. 

A Budapest IX. kerület 38293/75 
hrsz. alatt nyilvántartott, 

természetben a Budapest IX. 
kerület, Üllői út 129. és a Budapest 
IX. kerület, Könyves Kálmán körút 

34–36. szám alatt található 
ingatlan. 

 
A Budapest IX. kerület 38293/15 
hrsz. (Könyves Kálmán körút); 

a Budapest IX. kerület 38298 hrsz. 
(Üllői út); 

a Budapest IX. kerület 38291 hrsz. 
(Gyáli út) alatt nyilvántartott 

ingatlan. 
 

A Budapest IX. kerület 38293/33 
hrsz. alatt nyilvántartott, és ott 

található ingatlan. 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások: 
– általános építmények, 

– műemléki védelem alatt álló 
építmények, 

– építményen belül, 
építménybe beépített felvonók, 

mozgólépcsők (beleértve a 
mozgójárdát is) 

esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. építményeken kívüli felvonó, 
mozgólépcső, emelők, gépi 

működtetési közlekedési 
berendezések engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
8. földvédelmi, telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. a jogszabályokban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások és 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

14. bányahatósági engedélyek Pest Megyei 
Kormányhivatal 

„ 
 

26. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez
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27. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési 

eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Korányi Projekt Budapest VIII. kerület, Korányi S. utca 2. - 
Üllői út 78. 36177/1 hrsz. (Korányi Projekt, 
központi betegellátó épület megépítése, a 
KKT területén lévő klinikákat összekötő 

folyosó megépítése, részleges 
rekonstrukciók, és a hozzájuk kötelezően 

kapcsolódó kivitelezési munkálatok) 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások: 
- általános építmények 

- műemléki környezetben álló 
építmények 

- építményen belül 
- építménybe beépített 

felvonók, mozgólépcsők 
- fürdőmedence létesítése 

- fakivágási engedély 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. építményeken kívüli felvonó, 
mozgólépcső, emelők, gépi 

működtetési közlekedési 
berendezések engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

7. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

9. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, 

ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. a jogszabályokban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

14. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

27. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez
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15. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások és 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

16. bányahatósági engedélyek Pest Megyei 
Kormányhivatal 

17. helikopter leszálló pálya 
engedélyezése 

közlekedésért felelős 
miniszter 

„ 
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28. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
  A B C 
1. Beruházás és azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos 

engedélyek, engedélyezési eljárások 
Eljáró hatóság 

2. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték 
Hercegszántó-Tornyiszent- 

miklós közötti szakasza kiépítéséhez, 
és a vezeték üzemszerű 

működtetéséhez kapcsolódó 
beruházások 

előzetes vizsgálati eljárás, környezeti 
hatásvizsgálati eljárás, egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás 

illetékes megyei kormányhivatal 

3. vízjogi engedély vezeték szilárdsági 
nyomáspróbához, 

vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

4. régészeti feltárási engedély illetékes megyei kormányhivatal 
5. külső villamos energia-ellátás kiépítésére 

vonatkozó engedély 
illetékes megyei kormányhivatal 

6. erdő igénybevétele és fakitermelés bejelentése illetékes megyei kormányhivatal 
7. termőföld más célú hasznosítására vonatkozó 

engedély 
illetékes megyei kormányhivatal 

8. bányaszolgalom alapítására irányuló 
engedélyezési eljárás 

illetékes megyei kormányhivatal 

9. építésügyi hatósági engedélyezési eljárások a 
bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos 

építményekre 

illetékes megyei kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítésének és használatbavételének 

engedélyezése 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

illetékes műszaki biztonsági 
feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatal 
12. általános építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárások 
illetékes megyei kormányhivatal 

13. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

14. területrendezési eljárások illetékes megyei kormányhivatal 
15. útügyi hatósági engedélyezési eljárások illetékes megyei kormányhivatal 

„ 
 
  

28. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez
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29. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez 

A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén megvalósuló citromsavat előállító üzem beruházásával 
kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok 

 
  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt beruházásként 
citromsav előállító üzem 

és annak építményei 

Az 1. § (1) 
bekezdése 

szerinti terület 

általános építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

4. természetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

5. útügyi hatósági engedélyezési eljárás Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

6. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos építményfajtákra 
vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

8. ingatlan-nyilván- 
tartási hatósági eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

9. telekalakítási hatósági eljárás Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

10. földmérési hatósági eljárás Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

11. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatala 

12. bányahatósági engedélyezési eljárás Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

13. talajvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

14. örökségvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárások és régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal  

15. vasúti hatósági engedélyezési eljárás közlekedésért felelős 
miniszter 

16. tűzvédelmi használati előírások és a 
tűzoltóságok beavatkozásával 

kapcsolatos követelmények alóli eltérési 
engedélyezési eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

17. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi 

engedélyezési eljárásai 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

18. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési előírások alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
 
 
 
  

29. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez
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30. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló 
új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az 

azokban eljáró hatóságok 
 

  A B C D 
1. Beruházás megnevezése Beruházás 

azonosítója 
A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 
Eljáró hatóság 

2. Kiemelt beruházásként új 
gyártó üzem és annak 
építményei létesítése 

Az 1. § (1) 
bekezdése 

szerinti terület 

általános építésügyi hatósági eljárások Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi hatósági eljárások, 
régészeti feltárásokkal kapcsolatos 

eljárások 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  

5. természetvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági engedélyezési eljárás Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos építményfajtákra 
vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

9. ingatlan- 
nyilvántartási hatósági eljárás 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  

10. telekalakítási hatósági eljárás Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  

11. földmérési hatósági eljárás Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  

12. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

13. bányahatósági engedélyezési eljárás Pest Megyei Kormányhivatal 
14. talajvédelmi hatósági engedélyezési 

eljárás 
Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal  
15. vasúti hatósági engedélyezési eljárás közlekedésért felelős 

miniszter 
16. tűzvédelmi használati előírások és a 

tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

17. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

18. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési 
engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
 
  

30. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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31. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 
  A B C D 
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Tüskecsarnok 
beruházáshoz kapcsolódó 

uszoda- 
fejlesztési program (uszoda 

és kapcsolódó 
létesítmények, 
infrastruktúra 

megvalósítása, üzembe 
helyezése) 

Budapest  
XI. kerület 4082/23 

helyrajzi számú terület, 
illetve ezen területből 
telekalakítás folytán 

kialakított terület 

általános építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. tűzvédelmi használati előírások és 
a tűzoltóságok beavatkozásával 
kapcsolatos követelmények alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
 
 
  

31. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelethez
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32. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„2. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
  A B 

1. Az 1. mellékletben megjelölt beruházások 
megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. vízügyi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

3. környezetvédelmi hatósági eljárások illetékes megyei kormányhivatal 
4. természetvédelmi hatósági eljárások illetékes megyei kormányhivatal 
5. területrendezési hatósági eljárások illetékes megyei kormányhivatal 
6. útügyi hatósági eljárások illetékes megyei kormányhivatal 
7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

illetékes műszaki biztonsági 
feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatal 
8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Hivatala 
9. általános építésügyi hatósági eljárások illetékes megyei kormányhivatal 
10. örökségvédelmi hatósági eljárások és 

régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások 
illetékes megyei kormányhivatal 

11. földmérési, földvédelmi, telekalakítási  
és ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások 

illetékes megyei kormányhivatal 

12. talajvédelmi hatósági eljárások illetékes megyei kormányhivatal 
13. erdő igénybevétele  

és fakitermelés bejelentése 
illetékes megyei kormányhivatal 

                 ” 
 
  

32. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez
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33. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez 

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó 
újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az 

azokban eljáró hatóságok 
 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt beruházásként 
kipufogó rendszerekhez 

kapcsolódó 
újgenerációs termékek 
gyártását eredményező 
gyártóüzem és annak 

építményei 

Az 1. § (1) 
bekezdése 

szerinti 
terület 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

5. természetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. műszaki biztonsági 

hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó építésügyi 

hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan- 
nyilvántartási hatósági 

eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági eljárás Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
13. bányahatósági 

engedélyezési eljárás 
Pest Megyei 

Kormányhivatal 
14. talajvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárás 
Pest Megyei 

Kormányhivatal  
15. vasúti hatósági 

engedélyezési eljárás 
közlekedésért felelős 

miniszter 
16. tűzvédelmi használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

17. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

18. a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

33. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez
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egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. erdő igénybevételi 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

” 
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34. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 
  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárás 

Eljáró hatóság 

2. Lakitelek 
Népfőiskola 
épületeinek 

rekonstrukciója és 
fejlesztése 

Az 1. § (1) 
bekezdése 

szerinti 
területek 

általános építésügyi hatósági 
eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

4. természetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

5. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
6. útügyi hatósági engedélyezési 

eljárás 
Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal  
7. műszaki biztonsági hatóság 

hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

8. művelési ágból történő kivétel 
hatósági eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

9. ingatlan- 
nyilvántartási hatósági eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

10. telekalakítási hatósági eljárás Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

11. földmérési hatósági eljárás Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
13. bányahatósági engedélyezési 

eljárás 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

14. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

15. a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

16. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

17. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
 
  

34. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez
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35. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
  A B C D 
1. Beruházás megnevezése Beruházás 

azonosítója 
A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 

engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Budapest Belváros-
Lipótváros közterületeinek 

rekonstrukciója 
(szilárdburkolatú területek és 
zöldfelületek, valamint azok 

berendezési tárgyainak 
felújítása, átépítése, 

közterületi szobor bontása és 
felállítása, a park kiszolgáló 

építményeinek – porta, 
kölcsönző és 

elsősegélynyújtó hely, fedett 
információs, kiállító és pihenő 

tér, valamint illemhely – 
építése) 

Budapest belterület 
1. 24713 (Nádor 

utca), 
2. 24666 

(Akadémia utca), 
3. 24511 (Mérleg 

utca egy 
szakasza), 

4. 24510 (Mérleg 
utca egy 

szakasza), 
5. 24566 (Vigyázó 

Ferenc utca), 
6. 24640 (Arany 
János utca egy 

szakasza), 
7. 24641 (Arany 
János utca egy 

szakasza), 
8. 24643 (Arany 
János utca egy 

szakasza), 
9. 24644 (Arany 
János utca egy 

szakasza), 
10. 24645 (Arany 
János utca egy 

szakasza), 
11. 24625 

(Hercegprímás 
utca egy 

szakasza), 
12. 24610 (Sas 

utca egy 
szakasza), 

13. 24850 (Vadász 
utca egy 

szakasza), 
14. 24851 (Vadász 

utca egy 
szakasza), 

15. 24792 (Vadász 
utca egy 

szakasza), 
16. 24778 (Bank 

utca egy 
szakasza), 

17. 24779 (Bank 
utca egy 

szakasza), 
18. 24804 

(Nagysándor 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. fakivágás, 
parkrendezés, 

fatelepítés 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. 

kerületi 
Önkormányzat 

jegyzője 
4. örökségvédelmi 

engedélyek és 
régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. vízügyi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
9. hírközlési hatósági 

eljárások 
Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
10. földmérési, ingatlan-

nyilvántartási hatósági 
eljárások, telekalakítási 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

14. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

35. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez
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József utca egy 
szakasza), 
19. 24803 

(Nagysándor 
József utca egy 

szakasza), 
20. 24868 (Hold 

utca egy 
szakasza), 

21. 24869 (Hold 
utca egy 

szakasza), 
22. 24780 (Hold 

utca egy 
szakasza), 

23. 24732 (Aulich 
utca), 

24. 24719 (Vécsey 
utca), 

25. 24834/1 (a 
Vértanúk tere), 

26. 24725 (Honvéd 
utca egy 

szakasza), 
27. 24881 (Honvéd 

utca egy 
szakasza), 

28. 24882 (Honvéd 
utca egy 

szakasza), 
29. 24971/2 

(Honvéd utca egy 
szakasza), 
30. 24660 

(Széchenyi utca 
egy szakasza), 

31. 24661 
(Széchenyi utca 
egy szakasza), 

32. 24654 (Tüköry 
utca), 

33. 24678 (Steindl 
Imre utca egy 

szakasza), 
34. 24679 (Steindl 

Imre utca egy 
szakasza), 

35. 24694 (Zoltán 
utca egy 

szakasza), 
36. 24695 (Zoltán 

utca egy 
szakasza), 
37. 24708 

(Garibaldi utca), 
38. 24698/2 

(Garibaldi köz), 
39. 24834/2 

(Báthory utca), 
40. 24890 (Kozma 

Ferenc utca), 
41. 24899 (Vajkay 

utca), 
42. 24973/2 

(Szemere utca egy 
szakasza), 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

15. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

16. villamospálya 
átépítésének 

engedélyezési eljárása 

közlekedésért felelős 
miniszter 
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43. 24876 
(Szemere utca egy 

szakasza), 
44. 24877 

(Szemere utca egy 
szakasza), 

45. 24975/2 (Nagy 
Ignác utca egy 

szakasza), 
46. 24868 (Nagy 
Ignác utca egy 

szakasza), 
47. 24869 (Nagy 
Ignác utca egy 

szakasza), 
48. 24977/2 (Bihari 

János utca egy 
szakasza), 

49. 24850 (Bihari 
János utca egy 

szakasza), 
50. 24851 (Bihari 
János utca egy 

szakasza), 
51. 24859 (Kálmán 

Imre utca), 
52. 24892 

(Alkotmány utca), 
53. 24912 (Szalay 

utca), 
54. 24913 (Szalay 

utca), 
55. 24914 (Szalay 

utca), 
56. 24950/2 (Markó 

utca egy 
szakasza), 

57. 24951/2 (Markó 
utca egy 

szakasza), 
58. 24952/2 (Markó 

utca egy 
szakasza), 

59. 24953/2 (Markó 
utca egy 

szakasza), 
60. 24954/2 (Markó 

utca egy 
szakasza), 

61. 24955/2 (Markó 
utca egy 

szakasza), 
62. 24956/2 (Markó 

utca egy 
szakasza), 

63. 24982 (Stollár 
Béla utca egy 

szakasza), 
64. 24983 (Stollár 

Béla utca egy 
szakasza), 

65. 24984 (Stollár 
Béla utca egy 

szakasza), 
66. 24985 (Stollár 

Béla utca egy 
szakasza), 
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67. 24987 (Stollár 
Béla utca egy 

szakasza), 
68. 24996 (Falk 
Miksa utca egy 

szakasza), 
69. 24965/2 (Falk 
Miksa utca egy 

szakasza), 
70. 24989/2 

(Balassi Bálint 
utca), 

71. 25003 (Balaton 
utca egy 

szakasza), 
72. 25004 (Balaton 

utca egy 
szakasza), 

73. 25005 (Balaton 
utca egy 

szakasza), 
74. 25006 (Balaton 

utca egy 
szakasza), 

75. 25007 (Balaton 
utca egy 

szakasza), 
76. 25122/4 

(Jászai Mari tér), 
77. 25122/6 

(Jászai Mari tér), 
78. 24897/2 

(Széchenyi felső 
rakpart), 

79. 24957 (Olimpia 
Park egy része), 

80. 24988 (Olimpia 
Park egy része) 

ingatlan-
nyilvántartási 

helyrajzi számú 
területek, illetve 

ezen területekből 
telekalakítás 

folytán kialakított 
területek. 

” 
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36. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 

engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. a Szegedi 
Tudományos 

Park 
kialakítása 

a Szegedi Tudományos 
Parknak a szegedi 
01392/2, 01392/3, 
01392/4, 01392/6, 

01392/15, 01392/16, 
01392/17, 01392/18 és 

01392/21 helyrajzi számú 
ingatlanokon történő 

megvalósításával 
összefüggő beruházások 

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 

eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások és 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás a 

természetvédelmi 
kiegyenlítő intézkedés 

végrehajtásához 
szükséges 

környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

kivételével 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

5. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

6. vasúti hatósági engedélyek közlekedésért felelős 
miniszter 

7. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

8. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
9. földvédelmi, földmérési, 

telekalakítási és ingatlan-
nyilvántartási hatósági 

eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

10. területrendezési hatósági 
eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

11. erdészeti hatósági eljárások Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
13. bányahatósági engedélyek Jász-Nagykun- 

Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

14. talajvédelmi hatósági 
engedélyek 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

15. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai, 

tűzvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások, 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

36. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10667 

 

jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

16. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos követelmények 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

17. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
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37. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez 

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömör területén megvalósuló új 
gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánított eljárások és az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás  

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

újgenerációs női 
higiéniai termékek 

gyártását 
eredményező 
gyártóüzem és 

annak építményei 

Csömör nagyközség 
területén fekvő, az 

ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 017/3 helyrajzi 

számú földrészlet, 
illetve az ebből a 

földrészletből 
telekalakítási eljárások 
végleges befejezését 
követően kialakított 

földrészletek 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

5. természetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. műszaki biztonsági 

hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó építésügyi 

hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági 
eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
13. bányahatósági 

engedélyezési eljárás 
Pest Megyei 

Kormányhivatal 
14. talajvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárás 
Pest Megyei 

Kormányhivatal  
15. vasúti hatósági 

engedélyezési eljárás 
közlekedésért felelős 

miniszter 
16. tűzvédelmi használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

37. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez
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17. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

18. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

      ” 
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38. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

 

 

38. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Holokauszt 
Gyermek- 

áldozatainak 
Emlékhelye – Európai 

Oktatási Központ 
létrehozásához a 

Józsefvárosi 
pályaudvar épületében 

kapcsolódó 
beruházások 

Budapest VIII. 
kerület, Fiumei út 

22–26. szám alatti, 
38818/30, 
38818/42, 

38818/43, 38820 és 
34593/4 helyrajzi 
számú ingatlanok 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások, 
b) örökségvédelmi 

hatósági engedélyezési 
eljárások, 

c) régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

4. építményeken kívüli 
felvonó, mozgólépcső, 

emelők, gépi működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
7. telekalakítási, földmérési, 

ingatlan- 
nyilvántartási hatósági 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

8. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési 

és használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

10. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági egyeztetésekkel 
kapcsolatos hatósági 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

 

 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

” 
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39. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Budapest V. kerület 
Erzsébet téri 

Erzsébet Kulturális 
Központ és Park II. 

ütemének 
befejezéséhez 

szükséges 
beruházás 

megvalósítása 

Budapest V. 
kerület belterület 

24447/1, 24447/2, 
24447/3, 24456/2, 
24456/3, valamint 
24833/1 helyrajzi 
számú ingatlanok 

általános építésügyi 
hatósági eljárások: 

a) általános építmények, 
b) műemléki védelem alatt 

álló építmények, 
c) építményen belül, 
építménybe beépített 

felvonók, mozgólépcsők, 
(beleértve a mozgójárdát is), 
amennyiben létesítéséhez 

építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési 
tevékenység is szükséges, 

d) kapcsolódó területek 
felszíni rendezése 

esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. vízügyi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
5. útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros 

Kormányhivatala  
6. építményeken kívüli felvonó, 

mozgólépcső, emelők, gépi 
működtetési közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

7. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások [a 
C:2. mező c) pontja szerinti 
eljárásban elbírálásra kerülő 

ügyek kivételével] 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
9. földvédelmi, telekalakítási, 

földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási hatósági 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

39. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez
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kapcsolatos követelmények 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 
13. a jogszabályokban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

14. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

15. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások és 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

16. bányahatósági engedélyek Pest Megyei 
Kormányhivatal 

17. fakivágás, parkrendezés, 
fatelepítés engedélyezése 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. 
kerületi önkormányzat 

jegyzője 
18. üzletek működési engedélye Belváros-Lipótváros 

Budapest Főváros V. 
kerületi önkormányzat 

jegyzője 
” 
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40. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C 
1. Beruházás megnevezése A Beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos hatósági 

eljárások 

Eljáró hatóság 

2. a) Normafa Park történelmi sportterület 
kialakításához szükséges építmények, 
építményrészek építése, átalakítása, 

bővítése, felújítása, bontása; 
b) a Normafa Park történelmi 
sportterületén fogadó épület, 
engesztelő kápolna, sípályák 

felvonókkal, hóágyúkkal, térvilágítással; 
szánkó pályák; sífutó pályák; 

játszóterek; nyári bobpálya; kocogó és 
kerékpár pályák és további szabadtéri 
sportolási lehetőségek kialakítása és 

kiszolgáló funkciójú építmények, 
létesítmények, infrastruktúra 

megvalósítása, üzembe helyezése; 
c) közlekedési területek, 

tömegközlekedési bázisterületek 
kialakítása, felújítása, parkolók 

létesítése; 
d) fogaskerekű vasút korszerűsítése, 
nyomvonalának meghosszabbítása. 

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. természetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. területrendezési hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
9. örökségvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások 
és régészeti 

feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

10. földmérési, földvédelmi, 
telekalakítási és ingatlan-

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

11. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. erdészeti hatósági 
eljárások, erdő 

igénybevétele és 
fakitermelés bejelentése 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

13. vízügyi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
14. beépített tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési 
és használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

15. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

40. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez
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16. jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

17. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

18. kötött pályás közlekedési 
létesítmények 

engedélyezési eljárása 

közlekedésért felelős 
miniszter 

19. üzletek működési 
engedélyezési eljárása 

Budapest Főváros XII. 
kerület Hegyvidéki 

Önkormányzat 
jegyzője 

” 
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41. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez 

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával 
kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

passzív biztonsági 
rendszereket 

gyártó üzem, illetve 
logisztikai központ, 

és az ezekhez 
tartozó építmények 

Miskolc város területén 
fekvő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti 
47511/8, 47511/9 és 
47511/10 helyrajzi 

számú földrészletek, 
illetve az ezekből a 

földrészletekből 
telekalakítási eljárások 
végleges befejezését 
követően kialakított 

földrészletek 

általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások, 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

5. természetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. műszaki biztonsági 

hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó építésügyi 

hatósági engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

9. ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

10. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

11. földmérési hatósági 
eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
13. szénhidrogén 

vezetékkel, valamint 
annak üzemben 

tartásához szükséges 
létesítményekkel 

kapcsolatos 
engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

14. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

41. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez
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15. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

16. élelmiszerlánc- 
felügyeleti eljárás 

illetékes járási hivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

18. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

19. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

20. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

21. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

22. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
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42. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Nemzeti 
Lovarda 

fejlesztéséhez 
kapcsolódó 

beruházások 

Budapest VIII. 
kerület, Kerepesi út 

7. szám alatti, 
38826, 38829/5 
helyrajzi számú 

ingatlanok 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások, 
b) örökségvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások, 
c) régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

4. építményeken kívüli felvonó, 
mozgólépcső, emelők, gépi 

működtetési közlekedési 
berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
7. telekalakítási, földmérési, 

ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

8. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

10. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos követelmények 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. a jogszabályokban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. bányahatósági engedélyek Pest Megyei 
Kormányhivatal 

” 
 
  

42. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez
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43. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Nemzeti 
Stadionfejlesztési 

Program keretében – a 
Miskolc közigazgatási 

területén fekvő, az 
Andrássy utca - 
Kilencedik utca - 

Tizenegyedik utca – 
Pereces patak által 

körülhatárolt – kivéve a 
21686/4 helyrajzi számú 

földrészletet – 
földrészleteken, illetve az 

ezekből a 
földrészletekből 

telekalakítási eljárások 
végleges befejezését 
követően kialakított 
földrészleteken – 

megvalósuló, UEFA IV. 
kategóriájú labdarúgó 
stadion és kiszolgáló 

létesítmények 
megvalósítására, 

továbbá a létesítmény 
megközelítését a 

Lorántffy utca irányába 
szolgáló déli átkötés 

megvalósítására irányuló 
Diósgyőri Stadion 

rekonstrukció beruházás, 
továbbá a Miskolc 

5080/3 helyrajzi számú 
földrészleten található 

MVSC Sporttelep 
fejlesztése. 

Miskolc 21688, 
21688/A, 21687, 
21680, 21716, 

21685, 21686/1, 
21702/1, 21700, 
21703, 21704, 
21705, 21706, 
21699, 21698, 
21707, 21708, 
21701, 21697, 
21729, 21710, 
21711, 21712, 
21713, 21714, 
21715, 21691, 
21692, 21693, 
21694, 21695, 

21696, 21699/2, 
21690, 21681/3, 
33939/1, 33947, 

33937/2, 33937/3, 
33936/2, 33935/6, 
33935/1, 33934, 
5080/3 helyrajzi 

számú földrészletek, 
illetve az ezekből a 

földrészletből 
telekalakítási 

eljárások végleges 
befejezését 

követően kialakított 
földrészletek. 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági 

eljárások 
Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
8. földvédelmi, 

telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
 

43. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez
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44. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás  
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A szombathelyi 
sportcélú beruházások 

megvalósítására 
irányuló beruházási 
program keretében 

a) UEFA IV. 
kategóriájú labdarúgó 

stadion 
b) multifunkcionális 

sportcsarnok, valamint 
a kapcsolódó 
infrastruktúra 

kialakítására irányuló 
beruházások. 

Szombathely 
közigazgatási 

területén fekvő, 
3643/1, 3645, 
3606, 3518/2, 

3643/2 helyrajzi 
számon 

nyilvántartott 
földrészletek. 

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti 

hatósági engedélyezési 
eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások, régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági engedélyezési 
eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

5. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
8. hírközlési hatósági 

eljárások 
Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
9. földvédelmi, 

telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 

44. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez
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45. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 
 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Nemzeti 
Kézilabda 
Akadémia 
beruházási 

program 

Balatonboglár 
1549/1 és 

1262/17 helyrajzi 
számú terület 

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 
engedélyezési eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

6. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
  

45. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez
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45. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 
 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Nemzeti 
Kézilabda 
Akadémia 
beruházási 

program 

Balatonboglár 
1549/1 és 

1262/17 helyrajzi 
számú terület 

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 
engedélyezési eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

6. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
  

 

 

46. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

  A B C D 
1. Beruházás  

megnevezése 
Beruházás  
azonosítója 

A beruházás  
megvalósításával  

kapcsolatos  
engedélyezési  

eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A székesfehérvári 
stadion-rekonstrukciós 

program keretében 
UEFA IV. kategóriájú 

labdarúgó stadion 
megépítésére és a 

kapcsolódó 
infrastruktúra 

kialakítására irányuló 
beruházás, továbbá a 

Sóstó 
Természetvédelmi 

Terület és Vidámparki 
csónakázótó 

rehabilitációs program 
megvalósítását szolgáló 

beruházások 

Székesfehérvár 
4389/2, 4390/1, 
4390/2, 4392/4, 

4392/5, 4392/6, 4393, 
4394/2, 6402, 6403, 
6460/48, 6460/51, 

6900, 6901/11, 
6901/12, 6901/13, 

6901/16, 6902, 7065, 
7066/3, 7066/4, 

7069/11, 7070, 7074/2, 
7074/4, 7075, 7076, 
7261, 7275/1, 7276, 

7285/1, 7285/2, 7303, 
7309, 7322, 7323/1, 
7324, 7325, 7326, 

7328, 7329, 7331/16, 
7331/19, 7331/20, 
7331/22, 7331/23, 

7332, 7374/1, 7375/2, 
7376, 7596, 7597, 

7610/2, 7611, 7612/4, 
7612/5, 7613/1, 

7613/2, 7614, 7615, 
7617/2, 7618/2, 
7620/3, 7620/4, 
7620/5, 7620/6, 
7621/1, 7621/2, 

7621/3, 7632, 7670/1, 
7670/2, 7670/3, 
7727/2, 7734/1, 
8095/35, 14353, 
14359, 16314/2, 
16425/2, 16426, 
16427/2, 020518, 

020519/3, 020525/4, 
020525/8, 020525/13, 
020525/17, 020532 

helyrajzi számú 
földrészletek, illetve az 

ezekből a 
földrészletekből 

telekalakítási eljárások 
végleges befejezését 
követően kialakított 

földrészletek 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

6. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
8. földvédelmi, 

telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

46. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez
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47. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Karcagi Járási 
Hivatal 

elhelyezéséhez 
kapcsolódó 

ingatlan-
beruházás 

A Karcag 
közigazgatási 

területén lévő, 247 
helyrajzi számú, 

természetben az 5300 
Karcag, Ady Endre 
utca 4. szám alatt 

található ingatlannak 
a Karcagi Járási 

Hivatal elhelyezése 
érdekében történő 

átalakítása, felújítása. 

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 
engedélyezési eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi hatósági 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

5. fakivágási engedélyezési 
eljárások 

Karcag Város 
Önkormányzatának 

jegyzője 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

8. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

9. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

10. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

11. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai, 

tűzvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások, 
jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

47. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. területrendezési eljárások Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

” 
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48. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező 

hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 
gumiabroncs 

üzem és annak 
építményei 

Rácalmás város 
területén fekvő, az 

ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 053/9 helyrajzi 

számú földrészlet, illetve 
az ebből a földrészletből 
telekalakítási eljárások 
végleges befejezését 
követően kialakított 

földrészletek 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi hatósági 
eljárások, régészeti 

feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

5. természetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. műszaki biztonsági 

hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó építésügyi 

hatósági engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

9. ingatlan- 
nyilvántartási hatósági 

eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági 
eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
13. szénhidrogén vezetékkel, 

valamint annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre irányuló 
hatósági eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

14. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

15. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

16. élelmiszerlánc- 
felügyeleti eljárás 

Dunaújvárosi Járási 
Hivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

48. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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18. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési 

és használatbavételi 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

21. a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

” 
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49. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„2. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházások megvalósításához szükséges hatósági eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok  

A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával kapcsolatos 

eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Liget Budapest 
projekt 

beruházásai 

Budapest XIV. 
kerület 29732/1 
helyrajzi számú 

ingatlan 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások, 
b) örökségvédelmi hatósági 

engedélyezési és 
tudomásulvételi eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
6. műszaki biztonsági hatóság 

hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
8. telekalakításra irányuló, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartással összefüggő 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. tűzvédelmi hatósági eljárások Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. bányahatósági engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. fás szárú növények 
kivágásához szükséges 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Önkormányzata   

13. üzletek, kávézók, éttermek és 
kereskedelmi egységek 

működési engedélyezésére 
irányuló eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

” 
 
 
  

49. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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50. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet az 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Magyarország 
német 

megszállásának 
emléket állító 

emlékmű felállítása 

Budapest V. 
kerület, 24747/1 és 
24747/2 helyrajzi 

számon 
nyilvántartott 
ingatlanok 

(Budapest V. 
kerület Szabadság 

tér) 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások, 
fás szárú növények 

kivágására vonatkozó 
engedélyezési eljárás, 

kapcsolódó területek felszíni 
rendezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások és 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

4. földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási hatósági 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. környezetvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. 

    

műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési 

Hatóság Hivatala 
” 

 
  

50. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez
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51. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A dél-pesti 
utánpótlás-

nevelési 
centrum 

Budapest XIX. 
kerület, 

169171/1 
helyrajzi számú 

ingatlan 

általános építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. tűzvédelmi használati előírások 
és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
 
  

51. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez
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52. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet az 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Pécsi Nemzeti 
Kosárlabda 
Akadémia 
beruházási 

program 

Pécs 23998/2 
és Pécs 
23998/5 

helyrajzi számú 
terület 

általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

4. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

6. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos követelmények 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
 
  

52. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez
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53. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési 

eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Gödöllői 
uszoda 

beruházás 

Gödöllő  
5880 helyrajzi 

számú 
ingatlan 

általános építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal  

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. tűzvédelmi használati előírások és 
a tűzoltóságok beavatkozásával 
kapcsolatos követelmények alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
13. tűzvédelmi létesítési előírások 

alóli eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
 
  

53. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez
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54. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Fejlesztésével összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
 

1. 
Beruházás megnevezése  

Beruházás azonosítója 
A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt beruházásként az 
Állami Ménesgazdaság 
Szilvásvárad fejlesztése 

során létrehozandó 
Szilvásváradi Lovasközpont 

építményei 

Szilvásvárad község 
területén fekvő, az 

ingatlan- 
nyilvántartás  

szerinti  
448/4, 455, 

438/1, 441/3, 
447/2, 457/1, 
590/1, 441/1, 
452/2, 453, 

454/1, 454/2 helyrajzi 
számú földrészletek, illetve 
az ezekből telekalakítási 

eljárások végleges 
befejezését követően 

kialakított földrészletek 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, régészeti 

feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

5. természetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. műszaki biztonsági hatóság 

hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal  

9. ingatlan-nyilvántartási hatósági 
eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

10. telekalakítási 
hatósági eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

11. földmérési 
hatósági eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
13. szénhidrogén 

vezetékkel, valamint annak 
üzemben tartásához 

szükséges létesítményekkel 
kapcsolatos engedélyezésre 
irányuló hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

14. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

15. talajvédelmi 
hatósági engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

16. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

17. tűzvédelmi használati előírások 
és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

18. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

54. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
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használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

19. a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

20. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. a jogszabályban 
rögzített egészségügyi 

hatósági eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 
” 
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55. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 

engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A „Miskolci Egyetem hazai és 
nemzetközi 

versenyképességének 
komplex megújítása” projekt 
komplex kivitelezési munkái. 

Miskolc megyei jogú város 
közigazgatási területén a 

Miskolci Egyetem 
a) A/4 épület 

homlokzatának cseréje, 
irodák és laboratóriumok 

felújítása, gépészeti- 
elektromos korszerűsítés, 

enyhe hajlásszögű tető 
építése;  

b) A/1, A/2, A/3, A/5, C/1, 
C/2, B/1 és CTFK 

épületeiben irodák és 
laboratóriumok felújítása, 

valamint nyílászárók 
cseréje az AFK épületben. 

általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

4. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

6. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos követelmények 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
  

55. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez
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56. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez 

Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt beruházásként 
sertés vágóhíd, 

csontozó- és feldolgozó 
üzem építése, a hozzá 

kapcsolódó 
infrastruktúra- 

fejlesztés 
megvalósításával 

Mohács város közigazgatási 
területén fekvő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti 0145/21 
helyrajzi számú földrészlet, 

illetve az ebből a földrészletből 
telekalakítási eljárás végleges 

befejezését követően 
kialakított földrészletek 

általános építésügyi hatósági 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi hatósági 
eljárások, régészeti 

feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

5. természetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. műszaki biztonsági hatóság 

hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

9. ingatlan- 
nyilvántartási hatósági eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási hatósági eljárás Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági eljárás Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
13. szénhidrogén vezetékkel, 

valamint annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel kapcsolatos 
engedélyezésre irányuló 

hatósági eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

14. bányahatósági engedélyezési 
eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

15. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

16. élelmiszerlánc- 
felügyeleti eljárás 

illetékes járási hivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

18. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

56. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10695 

 

19. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

20. a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

21. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

22.     tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
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57. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez 

A gyöngyöshalászi ipari telephely kialakításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás  

megnevezése 
Beruházás  
azonosítója 

A beruházás  
megvalósításával  

kapcsolatos eljárások 

Eljáró  
hatóság 

2. Gyöngyöshalászi 
ipari telephely 

kialakítása 

Gyöngyöshalász község 
külterületén fekvő, az 

ingatlan 
nyilvántartás szerint 

0105/2, 0105/10, 
0105/11, 0105/12, 
0105/13, 0105/14, 
0105/15, 0105/16, 
0105/17, 0105/18, 

0106, 0107/1, 0107/3, 
0107/4, 0110, 0111/7, 

0111/8, 0111/9,  
0111/10, 0111/11, 
0111/12, 0111/13 
helyrajzi számú 
földrészletek,  

valamint az ezen 
földrészletekből a 

telekalakítási eljárások 
végleges befejezését 
követően kialakított 

földrészletek 

építésügyi hatósági engedélyezési 
és tudomásulvételi eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi hatósági eljárások, 
régészeti feltárásokkal kapcsolatos 

eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

5. természetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
8. műszaki biztonsági hatóság 

hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal  

9. ingatlan- 
nyilvántartási hatósági eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási hatósági eljárás Heves Megyei 
Kormányhivatal 

11. földvédelmi hatósági eljárás Heves Megyei 
Kormányhivatal 

12. földmérési hatósági eljárás Heves Megyei 
Kormányhivatal 

13. hírközlési hatósági engedélyezési 
eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
14. szénhidrogén vezetékkel, valamint 

annak üzemben tartásához 
szükséges létesítményekkel 
kapcsolatos engedélyezésre 

irányuló hatósági eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

15. bányahatósági engedélyezési 
eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

16. talajvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

17. vasúti hatósági engedélyezési 
eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

18. tűzvédelmi használati előírások és a 
tűzoltóságok beavatkozásával 

kapcsolatos követelmények alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

19. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

57. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez
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20. a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

21. tűzvédelmi létesítési előírások alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22. a jogszabályban rögzített 
egészségügyi hatósági eljárások 

illetékes járási hivatal 

” 
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58. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Miniszterelnökség 
budavári elhelyezéséhez 
szükséges felújítási és 

építési beruházás 

A Budapest I. kerület, 
6460 helyrajzi 

számú, Budapest I. 
kerület 

6459 helyrajzi 
számú, Budapest 

I. kerület 6515, 6458 
helyrajzi számú, 

Budapest I. kerület 
6461 helyrajzi 
számú, és a 

Budapest I. kerület 
14363/1 helyrajzi 
számú ingatlanok. 

a) építésügyi hatósági engedélyezési és 
tudomásulvételi eljárások, 

b) örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások, 

c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások, 

d) építésfelügyeleti eljárások, 
e) fakivágási engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

4. felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi 
működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos építményfajtákra 
vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
7. telekalakítási, földmérési, ingatlan-

nyilvántartási hatósági eljárások 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

8. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi eljárásai, 
tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési 

engedélyezési eljárások, a 
jogszabályokban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

hatósági eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. bányahatósági engedélyek Pest Megyei 
Kormányhivatal 

” 
 
  

58. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez
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59. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Lőtér fejlesztésére 
és bővítésére 

irányuló beruházás 

Budapest X. kerület, 
39206/11 helyrajzi 

számú, 
természetben a 
Fehér út 9-11. 

szám alatt fekvő 
ingatlan 

általános építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó 
sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi engedélyezési 
eljárásai, tűzvédelmi használati előírások és a 

tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési engedélyezési 

eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési 
engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

                          ” 
 
  

59. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
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60. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Nemzeti 
Edzésközpont 

megvalósítására 
irányuló beruházás 

Budapest III. kerület, 
16155/4 helyrajzi 

számú, természetben 
a Folyondár utca 15. 

szám alatt fekvő 
ingatlan 

általános építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

8. telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi engedélyezési 
eljárásai, tűzvédelmi használati előírások és 
a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési engedélyezési 

eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

11. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési 
engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
 
  

60. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
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61. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Nyugat- 
magyarországi 

utánpótlás-
nevelési centrum 

A Szombathely 
közigazgatási területén 
fekvő, 0975/5 és 4066 

helyrajzi számon 
nyilvántartott 

földrészlet, illetve az 
ezekből a 

földrészletekből 
telekalakítási eljárás 
végleges befejezését 
követően kialakított 

földrészletek 

általános építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági engedélyezési eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

5. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Vas Megyei 
Kormányhivatal  

6. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe 
tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

9. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, 
ingatlan- 

nyilvántartási hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal  

10. talajvédelmi hatósági eljárások Vas Megyei 
Kormányhivatal  

11. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi engedélyezési 
eljárásai, tűzvédelmi használati előírások és 
a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési engedélyezési 

eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési 
engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
 
  

61. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez
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62. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez 

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalász területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával 
összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
 

1. 
Beruházás 

megnevezése 
 

Beruházás azonosítója 
A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 
Eljáró hatóság 

2. Kiemelt beruházásként 
gumiabroncsgyár és az 

ahhoz kapcsolódó 
építmények, 

infrastrukturális 
fejlesztések 

megvalósítása 

Gyöngyöshalász község 
külterületén fekvő, az 

ingatlan- 
nyilvántartás szerint 
0105/10, 0105/11, 
0105/12, 0105/13, 
0105/14, 0105/15, 
0105/16, 0105/17, 

0105/18, 0106, 
0107/1, 0107/3, 
0107/4, 0110/2, 
0111/7, 0111/8, 
0111/9, 0111/10, 
0111/11, 0111/12, 

0111/13 helyrajzi számú 
földrészletek, 

valamint az ezen 
földrészletekből a 

telekalakítási eljárások 
végleges befejezését 
követően kialakított 

földrészletek 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és tudomásulvételi 

eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi hatósági 
eljárások, régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

5. természetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

8. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal  

9. ingatlan-nyilvántartási hatósági 
eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási hatósági eljárás Heves Megyei 
Kormányhivatal 

11. földvédelmi hatósági eljárás Heves Megyei 
Kormányhivatal 

12. földmérési hatósági eljárás Heves Megyei 
Kormányhivatal 

13. hírközlési hatósági engedélyezési 
eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
14. szénhidrogén vezetékkel, 

valamint annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel kapcsolatos 
engedélyezésre irányuló hatósági 

eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

15. bányahatósági engedélyezési 
eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

16. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal  

17. vasúti hatósági engedélyezési 
eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

18. tűzvédelmi használati előírások 
és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

engedélyezési eljárások; 
beépített tűzjelző, tűzoltó 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

62. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez
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berendezések létesítési és 
használatbavételi engedélyezési 

eljárásai; 
a jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 

hatósági eljárások 
19. tűzvédelmi létesítési előírások 

alóli eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. a jogszabályban rögzített 
közegészségügyi hatósági 

eljárások 

illetékes járási hivatal 

21. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

” 
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63. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelethez 

A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező 

hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 
Eljáró hatóság 

2. Tűzihorganyzó és 
acélszeletelő 

üzem létesítése 

A Wuppermann Hungary Kft. 
által Gönyű község 

közigazgatási területén fekvő, 
az ingatlan- 

nyilvántartás  
szerinti 098/2 helyrajzi számú 
földrészlet, illetve az ebből a 
földrészletből telekalakítási 

eljárások végleges 
befejezését követően 

kialakított földrészletek 

építésügyi hatósági engedélyezési 
és tudomásulvételi eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi hatósági eljárások, 
régészeti feltárásokkal kapcsolatos 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

5. természetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

8. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

9. ingatlan- 
nyilvántartási hatósági eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

10. telekalakítási hatósági eljárás Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

11. földvédelmi hatósági eljárás Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

12. földmérési hatósági eljárás Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

13. hírközlési hatósági engedélyezési 
eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
14. szénhidrogén vezetékkel, valamint 

annak üzemben tartásához 
szükséges létesítményekkel 
kapcsolatos engedélyezésre 
irányuló hatósági eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

15. bányahatósági engedélyezési 
eljárás 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

16. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

17. vasúti hatósági engedélyezési 
eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

18. tűzvédelmi használati előírások és 
a tűzoltóságok beavatkozásával 
kapcsolatos követelmények alóli 
eltérési engedélyezési eljárások; 

beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi engedélyezési 
eljárásai; 

a jogszabályban rögzített 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

63. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelethez
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tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 

hatósági eljárások 
19. tűzvédelmi létesítési előírások alóli 

eltérési engedélyezési eljárások 
Belügyminisztérium 

Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
20. a jogszabályban rögzített 

egészségügyi hatósági eljárások 
illetékes járási hivatal 

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésre 

vonatkozó katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

” 
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64. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési 

eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Sporttelep, stadion és 
környezete 

fejlesztésére irányuló 
beruházás, a 
kapcsolódó 

infrastruktúra- és 
közmű-fejlesztésekkel 

Budapest XIV. kerület közigazgatási 
területén fekvő, 31267/91 helyrajzi 

számú, a Budapest VIII. kerület 
közigazgatási területén fekvő, 

38852/6 helyrajzi számú, a Budapest 
VIII. kerület közigazgatási területén 
fekvő, 38821/4/6 helyrajzi számú 

ingatlan, illetve az ezen 
földrészletekből telekalakítási eljárás 

végleges befejezését követően 
kialakított földrészleteken 

megvalósuló beruházást érintő 
ingatlanok 

általános építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági 
eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

8. telekalakítási, földmérési, 
ingatlan- nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai, 

tűzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési 

eljárások, jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 
” 

  

64. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez
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65. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez 

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás megnevezése Beruházás 

azonosítója 
A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A fertődi Porpáczy Aladár 
Középiskola elhelyezéséhez 

szükséges új iskola és 
tornaterem megvalósítására 

irányuló beruházás 

Fertőd 323/1 
helyrajzi számon 

nyilvántartott 
földrészlet 

általános építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások, régészeti 
feltárásokkal kapcsolatos eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

5. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

6. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
9. földvédelmi, telekalakítási, 

földmérési, ingatlan- nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

10. talajvédelmi hatósági eljárások Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

11. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi használati előírások és 
a tűzoltóságok beavatkozásával 
kapcsolatos követelmények alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

13. jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
14. tűzvédelmi létesítési előírások alóli 

eltérési engedélyezési eljárások 
Belügyminisztérium 

Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
” 

 
 
  

65. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez
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66. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 
 

„1. melléklet a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D 
1. Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A „Nagykovácsi 
Kastélypark 
Komplexum 

fejlesztése” projekt 
komplex kivitelezési 

munkái. 

Nagykovácsi 307 és 919/1 
helyrajzi szám alatt 

nyilvántartott, természetben a 
Nagykovácsi Kossuth Lajos 
utca 2. szám alatti ingatlan, 

valamint a Nagykovácsi 
0139/2, 0156, 0154 helyrajzi 
szám alatt található ingatlan 

általános építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

5. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

6. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

9. földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

10. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal  

11. tűzvédelmi használati előírások és a 
tűzoltóságok beavatkozásával 

kapcsolatos követelmények alóli 
eltérési engedélyezési eljárások; 

beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi engedélyezési 
eljárásai, 

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési előírások alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
 
  

66. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez
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67. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A HCM 1890 Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező 

hatóságok 

  A B C D 
 

1. 
Beruházás 

megnevezése 
 

Beruházás azonosítója 
A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Kiemelt beruházásként 
cement, mész, 

mészhidrát gyártó üzem, 
illetve agyagbánya, 
kőbánya, távolsági 
szalagpálya és az 
ezekhez tartozó 
építmények és 
berendezések 

Miskolc megyei jogú város 
közigazgatási területén 

elhelyezkedő, az ingatlan  
nyilvántartás 

szerinti 0115/8, 0115/9, 
0115/14, 0115/104, 0156/5, 
41581, 41594/1, 41594/2, 

41593, 41595, 41596, 63122, 
63148, 056/1, 65191, 65192, 
65193, 65196, 65197, 01010, 
05, 07/1, 07/2, 012/1, 012/2, 

012/3, 62064/8, 62398, 62399, 
62214/2, 64172, 

41735/3, 41735/4, 
41735/5, 41735/6, 

41943/2, 42029, 42092, 
46213/2 helyrajzi számú 
földrészleteken kialakított 

gyárüzem, bányák és 
szalagpálya 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

3. örökségvédelmi hatósági 
eljárások, régészeti 

feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

5. természetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

7. emisszió-kereskedelmi 
rendszer hatósági 

engedélyezési eljárás 

energiapolitikáért 
felelős miniszter 

8. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

9. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

10. ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

11. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

12. földvédelmi hatósági eljárás Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

13. földmérési hatósági eljárás Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

14. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
15. szénhidrogén vezetékkel, 

valamint annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos engedélyezésre 

irányuló hatósági eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

67. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez
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16. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

17. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

18. élelmiszerlánc felügyeleti 
eljárás 

illetékes járási hivatal 

19. vasúti és szalagpálya 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

20. tűzvédelmi használati 
előírások és a tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos követelmények 
alóli eltérési engedélyezési 
eljárások; beépített tűzjelző, 

tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai; 
a jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

21. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22. a jogszabályban rögzített 
közegészségügyi hatósági 

eljárások 

illetékes járási hivatal 

23. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésre 
vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

” 
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68. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 
A B C D 

1. Beruházások 
megnevezése 

Beruházások azonosítója A Beruházások 
megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Az Esterházy- 
kastélyegyüttes 
rekonstrukciója 

Fertőd 126, 127/2, 128,130, 131, 132, 133, 
135, 136, 137/1, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, , 324/1, 327/2, 327/4, 327/6, 
327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338/1, 339/2, 340, 
341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2, 346/4, 
347, 348/1, 0215, 0223/1, 1229/1, 0202/1, 
0213, 0216, 0217/1, 0224, 0225 helyrajzi 

számon nyilvántartott ingatlanok 

műemléki védelem alatt álló 
építmények építésügyi 
engedélyezési eljárásai 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

3. a) örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások, 
b) régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

5. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

6. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Győr-Moson Sopron 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
9. telekalakítási, földmérési, 

ingatlan- 
nyilvántartási hatósági eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 

10. talajvédelmi hatósági eljárások Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal  

11. tűzvédelmi használati előírások 
és a tűzoltóságok 

beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

engedélyezési eljárások; 
beépített tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési és 
használatbavételi engedélyezési 

eljárásai; a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. bányahatósági engedélyek Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

” 
 
  

68. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez
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69. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 
A B C D 

1. A Beruházások 
megnevezése 

A Beruházások 
azonosítója 

A Beruházások 
megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Millenáris 
területén az új 

kulturális 
központ, park, 

valamint 
mélygarázs 
kialakítása 

Budapest II. kerület 
13204/5, 13204/6, 

13204/10, 
13201/11, 
13204/12, 
13204/14, 

13204/15 helyrajzi 
szám alatt 

nyilvántartott, 
természetben a 

Budapest II. 
kerület, Margit 

körút –  
Kis Rókus utca – 

Fény utca, 
valamint a 13200/1 
helyrajzi szám alatt 

nyilvántartott 
ingatlan által 

határolt ingatlanok 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások, 
b) örökségvédelmi hatósági 

engedélyezési és 
tudomásulvételi eljárások, 

c) fakivágási engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

5. gépi működtetési közlekedési 
berendezések engedélyezési 

eljárásai 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

6. felvonó, mozgólépcső, emelők 
létesítésére, áthelyezésére, főbb 

műszaki adatainak 
megváltoztatásával járó 

átalakítására, 
használatbavételére, 

elbontására irányuló hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

7. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

9. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

10.     telekalakítási, földmérési, 
ingatlan-nyilvántartási hatósági 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala   

11.     talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal 
12. tűzvédelmi használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alóli eltérési 

engedélyezési eljárások; 
beépített tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési és 
használatbavételi engedélyezési 

eljárásai; 
a jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési előírások 
alóli eltérési engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

69. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez
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14. bányahatósági engedélyek Pest Megyei Kormányhivatal 
15. azok a 2–14. sorban nem 

szereplő további hatósági 
engedélyezési eljárások, 
amelyek a Beruházások 

megvalósításához, 
működésének megkezdéséhez 

és használatbavételéhez 
közvetlenül szükségesek 

az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint kijelölt hatóság 

” 
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70. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
A B C D 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Gül Baba türbéje és 
környezete komplex 

rekonstrukciója 

Budapest II. kerület 13431/1, 
13431/2, 13431/3, 12989/2, 13462/2, 

13039/2 és 13433 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott, természetben a 

Budapest II. kerület, Mecset utca 14. 
szám alatt található ingatlan 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,  

b) örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások,  
c) régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. gépi működtetési közlekedési 
berendezések engedélyezési 

eljárásai 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. felvonó, mozgólépcső, emelők 
létesítésére, áthelyezésére, főbb 

műszaki adatainak 
megváltoztatásával járó 

átalakítására, használatba- 
vételére, elbontására irányuló 

hatósági engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

7. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
9. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

10. telekalakítási, földmérési, 
ingatlan-nyilvántartási hatósági 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

11. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. tűzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési eljárások;  

beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai;  

a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. bányahatósági engedélyek Pest Megyei 
Kormányhivatal 

” 
  

70. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez
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71. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez 

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 
A B C D 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás azonosítója A Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos eljárások 

Eljáró hatóság 

2. A Tokaj Kereskedőház 
Zrt. telephelyeinek 

fejlesztésére irányuló 
beruházások 

a) Tolcsva község 
közigazgatási területén lévő, 

az ingatlan- 
nyilvántartás szerinti 142/1, 

146, 148, 149 és 151 
helyrajzi számú,  
b) Szegi község 

közigazgatási területén lévő, 
az ingatlan-  

nyilvántartás szerinti 031/36 
és 

031/108 helyrajzi számú, 
c) Szegilong község 

közigazgatási területén lévő, 
az ingatlan- 

nyilvántartás szerinti 037, 
038, 039/1, 039/21, 039/22 és 

039/23 helyrajzi számú 
ingatlanok, valamint ezen 

földrészletekből telekalakítást 
követően kialakított 

földrészletek 

általános építésügyi hatósági 
engedélyezési és tudomásulvételi 

eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

4. régészeti feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

5. környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

6. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

7. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

9. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
10. földvédelmi, telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-  
nyilvántartási hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

11. talajvédelmi hatósági eljárások Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal  

12. bányahatósági engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

13. tűzvédelmi használati előírások és a 
tűzoltóságok beavatkozásával 

kapcsolatos követelmények alóli 
eltérési engedélyezési eljárások; 

beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi engedélyezési 
eljárásai; 

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

14. tűzvédelmi létesítési előírások alóli 
eltérési engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

” 
  

71. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez
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72. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez 

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  A B C D 
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Eljáró hatóság 

2. Budapest Főváros 
Önkormányzatának a 

Fővárosi Állat- és 
Növénykert fejlesztésére 

irányuló Pannon Park 
projekthez és Mesepark 
projekthez kapcsolódó 

beruházások 

Budapest XIV. kerület 
29732/9, 29732/5, 29753, 

29742, 29743, 29800, 
29799, 29732/3, 29737 

helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlanok; 
Budapest XIV. kerület 

29732/1 helyrajzi számú 
(Városliget) ingatlan; 
a Budapest 29739/1 

helyrajzi számú (Hermina 
út), 29732/2 helyrajzi 

számú (Állatkerti körút), 
29731/2 helyrajzi számú 

(Dózsa György út), 
29762/1 helyrajzi számú 

(Kacsóh Pongrác út), 
29780 helyrajzi számú 

(Hungária körút) 
ingatlanok 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások, 
b) örökségvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások, 
c) régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások (a további 
régészeti feladatellátás 

meghatározása kivételével), 
d) fakivágási engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

3. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

4. felvonó, mozgólépcső, emelők, 
gépi működtetési közlekedési 
berendezések engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

6. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
7. telekalakítási, földmérési, 

ingatlan-nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

8. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. vízügyi és vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
11. beépített tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai, 

tűzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési eljárások, 

a jogszabályokban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. bányahatósági engedélyek Pest Megyei 
Kormányhivatal 

” 
 

  

72. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez
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73. melléklet a …./2019. (……..) Korm. rendelethez 

 

„1. melléklet a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

 
1. A Budai Palotanegyed fenntartható fejlesztését, valamint tervszerű és egységes szemléletű helyreállítását 

szolgáló, kiemelten közérdekű beruházások felsorolása 
  A B C 

1. A beruházás megnevezése A beruházás 
megvalósításának helyszíne 

A beruházás helyszínének 
közvetlen környezete 

2. A Miniszterelnökség budavári 
elhelyezését biztosító, a Budai 
Várban található Karmelita kolostor 
felújítása és átépítése 

Budapest I. kerület 
belterület 6459 helyrajzi számú 
ingatlan 

Budapest I. kerület, 
belterület  
6461 helyrajzi számú 
ingatlan, 6464 helyrajzi 
számú ingatlan 

3. A Királyi Palotához tartozó egykori 
Lovarda újraépítése eredeti helyén 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

  

4. Az egykori Főőrség épületének 
újraépítése eredeti helyén 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

  

5. A Stöckl-lépcső újraépítése eredeti 
helyén 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

  

6. Akadálymentes közlekedési tengely 
létesítése: a Palota út – Csikós udvar 
– Hunyadi udvar teraszai között 
(Tabáni lift I.-II.) 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6351 helyrajzi számú 
ingatlan 

  

7.  Ybl-támfal helyreállítása Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú 
ingatlanok 

Budapest, I. kerület 7124/2 
helyrajzi számú ingatlan 

8. A Karakas Pasa tornyának a 
rekonstrukciója 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

Budapest, I. kerület 7124/2 
helyrajzi számú ingatlan  

9. A Buzogány torony, az ide vezető 
Gyilokjáró és az Újvilág kert egykori 
állapotának helyreállítása 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

Budapest I. kerület, 
belterület 6452/3 helyrajzi 
számú ingatlan 

10. A Csikós udvar és a Hunyadi udvar 
között feljáró rámpa újraépítése 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

  

11. Várgarázs I. (projektszámozás 
szerint 2.) befejezése, középkori 
támfal stabilizálása 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6453/1 helyrajzi számú 
ingatlan 

Budapest, I. kerület 7124/2 
helyrajzi számú ingatlan 

12. A Nyugati kert (Csikós udvar) alatti 
mélygarázs közvetlen közelében 
további mélygarázs (Várgarázs II.) 
kialakítása, Fehérvári rondella és 
Nyugati kert rekonstrukció 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6453/1, 6453/2, 6455/1 
helyrajzi számú ingatlanok 

Budapest, I. kerület 7124/2 
helyrajzi számú ingatlan  

13. A Habsburg Ottó Alapítvány 
elhelyezése, a Budavári Palota „D” 
épületrész földszintjének felújítása 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

  

14. A Budavári palota déli összekötő 
szárnya és Szent István-terem 
helyreállítása 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

  

15. Erzsébet pergola rekonstrukciója Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6452/3 helyrajzi számú 
ingatlan 

 

16.  Budavári Palota teljes műszaki 
felmérése, a használathoz szükséges 
sürgős beruházások előkészítése és 
kivitelezése, OSZK gyorslift 
fejlesztése 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

 

17. A Budai Palota „A” „B”, „C”, „D”, „E” 
és „F” épület külső rekonstrukciója, 
illetve belső tereinek műemléki 
rekonstrukciója 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

  

73. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
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18. A Budai Palotanegyed 
közműveinek felmérése, terveztetése 
és kiváltása 

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6456/1, 6461, 6462, 
6464, 6453/2, 6455/1, 6453/1, 
6516 helyrajzi számú ingatlan 

 Budapest I. kerület 
belterület 6457, 6459, 
14363/1 helyrajzi számú 
ingatlan 

19.  Hidegenergia központ fejlesztése II. 
ütem: a Budavári Palotanegyed 
hűtővíz ellátó rendszerének 
rekonstrukciója 

Budapest I. kerület belterület 
6452/1, 6456/1, 6462, 6464, 
6455/1, 6453/1, 6453/2, 6516 
helyrajzi számú ingatlan 

Budapest I. kerület 
belterület 6457, 6459, 6461, 
14363/1 helyrajzi számú 
ingatlan 

20.  A Budai Palotanegyed várfalainak 
felmérése, tervezése, 
helyreállításának kivitelezése 

Budapest I. kerület belterület 
6330, 6331, 6452/1, 6452/2, 
6452/3, 6453/1, 6453/2, 6455/1, 
6456/1, 6458, 6515, 14362, 
14363/1, 14369, 14371/1, 
14371/2 helyrajzi számú ingatlan 

Budapest I. kerület 
belterület 14363/2 helyrajzi 
számú ingatlan 

21. A Budai Palotanegyed 
várkertjeinek, közterületeinek 
felmérése, tervezése, kivitelezése, 
Üzemeltetésre, felkészítése  

Budapest I. kerület belterület 
6331, 6452/1, 6452/2, 6452/3, 
6453/1, 6453/2, 6455/1, 6456/1, 
6461, 6464, 14358, 14359, 
14360, 14361, 14362, 14363/1, 
14369, 14371/1, 14371/2 
helyrajzi számú ingatlan 

Budapest I. kerület 
belterület 14363/2 helyrajzi 
számú ingatlan 

22. Turisztikai célú területrendezés és 
infrastruktúra elemek kialakítása több 
helyszínen 

Budapest I. kerület belterület 
6452/1, 6452/3, 6453/2, 6456/1, 
6462, 6471 helyrajzi számú 
ingatlan 

 

24.  Egykori Külügyminisztérium 
épületének újjáépítése, tervezése, 
kivitelezése 

Budapest I. kerület belterület 
6516 helyrajzi számú ingatlan 

Budapest I. kerület 
belterület 6514, 6518, 
14339/3 helyrajzi számú 
ingatlan 

25.  József Főhercegi Palota, Palotakert 
és Istálló újjáépítése, tervezése, 
kivitelezése 

Budapest I. kerület belterület 
6453/1, 6453/2, 6455/1, 6452/1 
helyrajzi számú ingatlan 

Budapest I. kerület 
belterület 7124/2 helyrajzi 
számú ingatlan 

26.  Honvéd Főparancsnokság 
ideiglenes fejlesztés, majd teljes 
rekonstrukció, tervezése, kivitelezése 

Budapest I. kerület belterület 
6462 helyrajzi számú ingatlan 

Budapest I. kerület 
belterület 6464, 6514 
helyrajzi számú ingatlan 

27.  Szökőkutak helyreállítása (Halászó 
fiú, Mátyás kút) 

Budapest I. kerület belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan 

 

 

2. A Budai Várnegyed területén megvalósuló egyéb beruházások 
 

A B C 

1. A beruházás megnevezése A beruházás 
megvalósításának helyszíne 

A beruházás helyszínének 
közvetlen környezete 

2. De la Motte-palota rekonstrukciója Budapest I. kerület, 
belterület 6471 helyrajzi számú 

ingatlan 

 

3. A Budapest, I. kerület Táncsics u. 
9. szám alatti ingatlan fejlesztése 

Budapest I. kerület, 
belterület 6546 helyrajzi számú 

ingatlan 

 

” 
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74. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

 

 

74. melléklet a …./2019. (……..) Korm. rendelethez 

 

„2. melléklet a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek 

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások, 
2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, 
3. környezetvédelmi hatósági eljárások, 
4. természetvédelmi hatósági eljárások, 
5. útügyi hatósági eljárások, 
6. vasúti hatósági engedélyezési eljárások, 
7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások, 
8. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére 
irányuló hatósági eljárások, 
9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások, 
10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások, 
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások, 
12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások, 
13. földmérési hatósági eljárások, 
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások, 
15. hírközlési hatósági eljárások, 
16. bányahatósági engedélyezési eljárások, 
17. tűzvédelmi hatósági eljárások, 
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás, 
19. közegészségügyi hatósági eljárások, 
20. területrendezési hatósági eljárások,  
21. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési eljárások, 
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési 
eljárások, 
23. azok az 1-22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházások megvalósításához, 
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek, 
24. az 1-23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 24/2019. (XII. 30.) NVTNM rendelete
a Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében 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. §  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 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

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

1. melléklet a 24/2019. (XII. 30.) NVTNM rendelethez

  A Rendelet 1. melléklet V. pontjában foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

2.
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-920090 2022. december 31.

A miniszterelnök kabinetfőnökének 6/2019. (XII. 30.) MK rendelete
a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38.  § i)  pontjában, valamint az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100.  § 
(2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm.  rendelet 7.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  Nemzeti Filmirodának (a  továbbiakban: Filmiroda) mint mozgóképszakmai hatóságnak e  rendeletben 
meghatározott – a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a  továbbiakban: Mktv.) szabályozott – egyes 
eljárásaiért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. §  E  rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a  Filmiroda kérelemre induló hatósági eljárásaiért díjat kell fizetni. 
E  rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a  fizetendő díj összege azonos mértékű az  illetékekről szóló 1990. évi 
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XCIII. törvény (a  továbbiakban: Itv.) mindenkor hatályos rendelkezése szerinti, az  elsőfokú közigazgatási hatósági 
eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illeték összegével.

3. §  E rendelet alkalmazásában:
a) rövidfilm: a 30 perc időtartamot el nem érő önálló filmalkotás;
b) sorozat: az alkotók vagy a szerkesztő által – különösen a filmalkotások címéből is kitűnő módon – sorozatként 

megjelölt, tematikailag összefüggő több filmalkotás, és a  sorozat egésze a  sorozat azon epizódjainak 
összessége, amelyeknek az Mktv. 20. § (1) bekezdése szerinti besorolását egy kérelemben kérik;

c) zenei filmalkotás: minden olyan film, amelynek célja valamely színmű, zenés színmű, illetve zenemű 
bemutatása.

A mozgóképszakmai hatóság eljárásaiért fizetendő díjak

4. § (1) A  Filmirodának a  filmalkotások kiskorúak védelme érdekében történő besorolási eljárásáért fizetendő díj összege 
25 000 Ft, rövidfilm esetében 5000 Ft, zenei filmalkotás esetében 3000 Ft. A  Filmirodának a  mozielőzetes önálló 
besorolása tárgyában indított eljárásáért fizetendő díj összege 5000 Ft.

 (2) Sorozatnak kiskorúak védelme érdekében történő besorolására irányuló eljárásért fizetendő díj összege 
epizódonként 5000 forint, rövidfilm esetében epizódonként 1000 forint, azzal, hogy a  sorozat egészének 
besorolására irányuló eljárásért fizetendő díj összege nem lehet kevesebb, mint 30 000 forint és nem lehet több, 
mint 100 000 forint. Amennyiben a  sorozat egészének valamennyi epizódja az  Mktv. 21.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti I. besorolási kategóriába kerül besorolásra, és a  sorozat egészének hossza nem haladja meg a 150 percet, 
akkor a  sorozat epizódjainak besorolására irányuló eljárásokért összesen fizetendő díj összege legfeljebb 
10 000 forint lehet.

 (3) A Filmirodának a filmalkotások „art” minősítésére irányuló eljárásáért fizetendő díj összege 15 000 Ft. A filmalkotás 
kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására és az  „art” 
minősítésére irányuló kérelmek egy eljárás keretében való elbírálása esetén az eljárásért fizetendő díj 20 000 Ft.

 (4) A  Filmirodának a  mozik, mozitermek „art” besorolására irányuló eljárásáért fizetendő díj összege egytermes mozi 
esetén 20 000 Ft, többtermes mozi esetén a besorolandó termenként 10 000 Ft.

 (5) A mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásba vételére irányuló eljárásért fizetendő díj 
mozgóképszakmai szervezetek esetén 30 000 Ft, természetes személyek esetén 10 000 Ft.

 (6) A kérelemre induló mozgóképszakmai általános hatósági felügyeleti eljárásért fizetendő díj összege 3000 Ft.
 (7) Amennyiben a Filmiroda a (2) bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett igazgatási 

szolgáltatási díj összege eltér a  hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási szolgáltatási díj 
összegétől, az eljárás során kiszabja az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.

 (8) Amennyiben a  filmalkotás elkészítését államilag elismert filmszakmai felsőoktatási intézmény tanterve szakmai 
gyakorlat részeként, vagy vizsgakövetelményként írja elő, a  Filmiroda mozgóképszakmai eljárásaiért fizetendő díj 
egységesen 3000 Ft.

5. § (1) A  Filmirodának a  filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának 
igazolására irányuló eljárásáért fizetendő díj 15 000 Ft.

 (2) A  Filmirodának a  filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolása tárgyában lefolytatott eljárásáért 
fizetendő díj,
a) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, 10 000 Ft,
b) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, 30 000 Ft.

 (3) A  filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására 
irányuló és a  filmalkotás magyar részvételi arány céljából történő besorolására irányuló kérelmek egy eljárásban 
történő elbírálása esetén a Filmiroda ezen eljárásáért fizetendő díj,
a) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, 20 000 Ft,
b) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, 40 000 Ft.

 (4) Amennyiben a Filmiroda a (2) illetve (3) bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett 
igazgatási szolgáltatási díj alapjának összege eltér a  hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási 
szolgáltatási díj alapjának összegétől (a  filmalkotás költségvetésétől), az  eljárás során kiszabja az  igazgatási 
szolgáltatási díjkülönbözetet.
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6. § (1) A támogatásra jogosultság igazolása iránti eljárásáért fizetendő díj, megrendelésre készülő filmalkotásnál,
a) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége a 10 millió forintot nem haladja meg, 10 000 Ft,
b) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 millió és 50 millió forint között van, 50 000 Ft,
c) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 50 millió és 500 millió forint között van, 100 000 Ft,
d) ha filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége az  500 millió forintot meghaladja, 100 000 Ft és 

az 500 millió forint feletti rész 0,2%-ának megfelelő összeg.
 (2) Megrendelésre készülő filmalkotásnál a  Filmirodának a  filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés 

szerinti támogatásra jogosultságának igazolására és a  támogatásra jogosultság igazolására irányuló kérelmek 
egy eljárásban történő elbírálása esetén az  eljárásért fizetendő díj mértéke a  filmalkotás közvetlen filmgyártási 
költségének összegétől függően, az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott érték esetében 20 000 Ft, 
az (1) bekezdés b) pontban meghatározott érték esetében 60 000 Ft, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 
érték esetében 110 000 Ft, az (1) bekezdés d) pontban meghatározott összeg feletti közvetlen filmgyártási költség 
esetében 110 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,2%-ának összege.

 (3) Nem megrendelésre készülő filmalkotás esetén az  állami támogatásra jogosultság igazolása iránti eljárásért 
fizetendő díj mértéke a  filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének összegétől függően, az  (1)  bekezdés 
a)  pontjában meghatározott érték esetében 5000 Ft, az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott érték esetében 
25 000 Ft, az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, az  (1)  bekezdés d)  pontjában 
meghatározott összeg feletti közvetlen filmgyártási költség esetében 50 000 Ft és az  500 millió forint feletti rész 
0,1%-ának összege.

 (4) Nem megrendelésre készülő filmalkotásnál a  Filmirodának a  filmalkotás kulturális követelményeknek való 
megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására és a  támogatásra jogosultság megállapítására 
és igazolására irányuló kérelmek egy eljárásban történő elbírálása esetén az  eljárásért fizetendő díj mértéke 
a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének összegétől függően, az  (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
érték esetében 15 000 Ft, az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott érték esetében 35 000 Ft, az  (1)  bekezdés 
c)  pontban meghatározott érték esetében 60 000 Ft, az  (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott összeg feletti 
közvetlen filmgyártási költség esetében 60 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,1%-ának összege.

 (5) Amennyiben a  Filmiroda az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott eljárásában megállapítja, hogy az  ügyfél által 
megfizetett igazgatási szolgáltatási díj alapjának összege eltér a  hatósági ügy tényállása alapján meghatározható 
igazgatási szolgáltatási díj alapjának összegétől (közvetlen filmgyártási költségtől), az  eljárás során kiszabja 
az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.

7. § (1) A költségellenőrzési eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotás esetében:
a) ha a  kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a  6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 

mértéket nem haladja meg, 20 000 Ft,
b) ha a  kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a  6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 

mértéket nem haladja meg, 50 000 Ft,
c) ha a  kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a  6.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 

mértéket nem haladja meg, 100 000 Ft,
d) ha a  kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség az  500 millió forintot meghaladja, 100 000 Ft és 

az 500 millió forint feletti rész 0,2%-ának összege.
 (2) A  költségellenőrzési eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján 

induló eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotásnál, a  6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, 
a  6.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft. Amennyiben a  megrendelésre készülő 
filmalkotásnak – az  Mktv. 31/B.  § (1)  bekezdés szerinti – támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott 
határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési 
eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő 
díj mértéke a  kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a  kérelemben meghatározott közvetlen 
filmgyártási költség 0,2%-ának megfelelő összeg.

 (3) A  költségellenőrzési eljárásra irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján 
induló eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotásnál, a  6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott érték esetében 20 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, 
a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 100 000 Ft. Amennyiben a megrendelésre készülő 
filmalkotásnak – az  Mktv. 31/B.  § (1)  bekezdés szerinti – a  támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10723

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési 
eljárásra irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő 
díj mértéke a  kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a  kérelemben meghatározott közvetlen 
filmgyártási költség 0,2%-ának megfelelő összeg.

 (4) A  költségellenőrzési eljárásra irányuló egyszeri eljárásért fizetendő díj összege a  nem megrendelésre készülő 
filmalkotásnál, a támogatási igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség mértékétől 
függően, a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott érték esetében 25 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, 
a 6. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott összeget meghaladó közvetlen filmgyártási költség esetében pedig 
a 50 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,1%-ának összege.

 (5) A  költségellenőrzési eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló 
eljárásért fizetendő díj összege a  nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a  6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott érték esetében 5000 Ft, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, 
a  6.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft. Amennyiben a  nem megrendelésre 
készülő filmalkotásnak – az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti – támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott 
határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési 
eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő 
díj mértéke a  kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a  kérelemben meghatározott közvetlen 
filmgyártási költség 0,1%-ának megfelelő összeg.

 (6) A  költségellenőrzési eljárásra irányuló eljárásban negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem 
alapján induló eljárásért fizetendő díj összege nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a  6.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a  6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott érték 
esetében 25 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft. Amennyiben a nem 
megrendelésre készülő filmalkotásnak – az Mktv. 31/B. § (1) bekezdése szerinti – támogatásra jogosultság igazolása 
tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az  500 millió forintot, 
a  költségellenőrzési eljárásra irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján 
induló eljárásért fizetendő díj mértéke a  kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a  kérelemben 
meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,1%-ának megfelelő összeg.

 (7) A  (2)–(3) és az  (5)–(6)  bekezdés alkalmazásában a  6.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti érték a  filmalkotás 
költségellenőrzési eljárásban hozott határozatban meghatározott közvetlen filmgyártási költségének összege. 
Amennyiben a  Filmiroda az  (1)–(7)  bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az  ügyfél által megfizetett 
igazgatási szolgáltatási díj alapjának összege eltér a  hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási 
szolgáltatási díj alapjának összegétől (közvetlen filmgyártási költségtől), az  eljárás során kiszabja az  igazgatási 
szolgáltatási díjkülönbözetet.

 (8) A Filmirodának az Mktv. 31/D. § (4) bekezdése szerinti, a záró elszámolás elkészítésére irányuló eljárásáért fizetendő díj
a) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége a 10 millió forintot nem haladja meg, 5000 Ft,
b) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 millió és 500 millió forint között van, 10 000 Ft,
c) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége az 500 millió forintot meghaladja, 50 000 Ft.

 (9) A támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás díja, amennyiben azt költségellenőrzési eljárás előzte meg, 10 000 Ft.
 (10) A nem megrendelésre készülő filmalkotás esetében, amennyiben az a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. 

által támogatásban részesül, a  filmgyártás előkészítésétől a  támogatási szerződés megkötéséig terjedő időszak 
tekintetében benyújtott költségellenőrzési eljárásra irányuló kérelem alapján induló egyszeri eljárásért fizetendő díj 
összege 25 000 Ft.

8. § (1) A Filmirodának az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartásaiban szereplő adat igazolására 
kiállított hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadására irányuló eljárás díja hatósági bizonyítványonként 5000 Ft. 
A mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló 
kérelemmel egyidejűleg előterjesztett, a nyilvántartásban szereplő adat igazolására kiállított hatósági bizonyítvány 
kiadására irányuló kérelem esetén a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás díja 3000 Ft.

 (2) A  koprodukciós igazolások, valamint az  eredetigazolások kiállításáért fizetendő eljárási díj összege 
öt példányonként 10 000 Ft.

 (3) A gyártási időszak (előkészítés) kezdetének, illetve a forgatás megkezdésének időpontja tárgyában az Mktv. 31/B. § 
(3) bekezdése szerint tett bejelentés esetén az eljárási díj összege 5000 Ft.

 (4) Elveszett okirat pótlása, valamint a Filmiroda döntései hiteles másolatának kiadására irányuló eljárás díja 5000 Ft.
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 (5) Az  Mktv. 32.  § (5)  bekezdése szerinti adatszolgáltatásra irányuló eljárás a  kérelemmel érintett adatcsoportonként 
3000 Ft.

9. §  A  Filmirodának az  Mktv. 19.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott nyilvántartásaiban történő 
változásbejegyzésre, valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díja 3000 Ft.

A díjfizetésre kötelezett, a díj esedékessége és megfizetésének módja

10. § (1) Az  e  rendelet szerinti díjak megfizetésére a  Filmiroda eljárását kezdeményező kérelmező, nyilvántartásba 
vételre irányuló bejelentést tevő köteles. A  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szól 2010. évi 
CLXXXV. törvény 145. § és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 25. § szerinti bejelentőt díjfizetési 
kötelezettség nem terheli.

 (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00335814-00000000 számú számlájára. Az  átutalási 
megbízás közlemény rovatában a  kérelmező nevét, adószámát és az  eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. 
A  Filmirodának az  Mktv. szerinti, a  filmalkotás kiskorúak védelme érdekében történő besorolási eljárása, 
a mozielőzetes önálló besorolására irányuló eljárása, a filmalkotás „art” minősítésére irányuló eljárása, a filmalkotás 
magyar részvételi arányok szerinti besorolása tárgyában, kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti 
támogatásra jogosultságának igazolása tárgyában vagy támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása 
eljárása tárgyában lefolytatott eljárása, továbbá a  támogatási igazolás kiállítására, a  záró elszámolás elkészítésére, 
a  koprodukciós igazolás, valamint az  eredetigazolás kiállítására irányuló eljárása esetén az  átutalási megbízás 
közlemény rovatában a kérelmező adószámát, a filmalkotás címét és az eljárás tárgyát kell feltüntetni. A természetes 
személy kérelmező a  díj megfizetését a  Miniszterelnöki Kabinetiroda fenti számlaszámára készpénzátutalási 
megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát.

 (3) A  díjfizetés megtörténtének igazolását – a  bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot, illetve 
természetes személy kérelmező készpénz átutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a  feladóvevényt 
(a továbbiakban: befizetési bizonylat) a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét 
fel kell tüntetni.

 (4) A díj a Miniszterelnöki Kabinetiroda bevétele. A befizetett díjról a befizetési bizonylat, illetve a feladóvevény alapján 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda számlát állít ki.

 (5) A  Miniszterelnöki Kabinetiroda túlfizetés esetén a  díjtöbbletet, amennyiben a  befizetőnek a  Miniszterelnöki 
Kabinetiroda felé egyéb tartozása nem áll fenn, a  túlfizetés tényének megállapításától számított harminc 
napon belül visszatéríti, ha a  befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a  díjfizetésre kötelezett 
a meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett meg. A túlfizetés tényét a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
hivatalos feljegyzésben állapítja meg.

11. § (1) Az  e  rendeletben nem szabályozott kérdésekre az  Itv. 3.  § (4)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 28.  §  
(2)–(4) bekezdésében, 31. § (1)–(3) bekezdésében, (5) és (6) bekezdésében és 32. §-ában foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

 (2) Ahol az  Itv. illetékről rendelkezik, e  rendelet alkalmazásában díjat és költségtérítést, illetve ott, ahol illetékfizetési 
kötelezettséget említ, díjfizetési és költségtérítési kötelezettséget kell érteni.

 (3) Az e rendeletben meghatározott díjak mértéke az adott eljárással kapcsolatban a Hatóságnál felmerülő és másra át 
nem hárítható valamennyi költségre fedezetet biztosít.

12. §  Teljes személyes díjmentességben részesülnek az  Itv. 5.  § (1)  bekezdésében meghatározott személyek és 
szervezetek, továbbá a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, valamint a Nemzeti Filmintézet Közhasznú 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Az  Itv. 5.  § (2)–(4)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
a személyes díjmentesség esetén is megfelelően alkalmazni kell.

A díj nyilvántartása és elszámolása

13. §  A  Miniszterelnöki Kabinetiroda a  díjakról külön nyilvántartást vezet. A  Filmiroda eljárásaiért fizetendő díj 
nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az  államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell megfelelően alkalmazni.
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Záró rendelkezés

14. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

15. §  E rendeletet a hatálybalépését követően indult, valamint azokban a folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni, 
amelyekben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés 
módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet alapján a díjfizetés még nem történt meg.

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke

A miniszterelnök kabinetfőnökének 7/2019. (XII. 30.) MK rendelete
a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár besorolási kategóriák 
feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási 
költségek megállapításáról

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § b), c) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A rendelet hatálya kiterjed
a) a filmterjesztőkre, valamint a filmterjesztési tevékenységre,
b) a  Magyarország területén forgalmazásra kerülő filmalkotásokra, kivéve a  mozgóképről szóló 2004. évi 

II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 20. § (2) bekezdésében meghatározott filmalkotásokat,
c) a  filmalkotásról közzétett hirdetésre, közleményre, illetve a  hirdetést, közleményt közzétevő szolgáltatókra, 

vállalkozásokra, valamint
d) a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő Nemzeti Filmirodára (a továbbiakban: Filmiroda).

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) akusztikus jelzés: a  filmalkotásnak a  filmalkotás korhatár besorolása tárgyában a  Filmiroda által meghozott 

határozatban (a  továbbiakban: Besorolási Határozat) előírt rövid tájékoztató felolvasását tartalmazó 
hanganyag;

b) egyszerű jelzés: a  filmalkotás Besorolási Határozatban szereplő besorolási kategóriájának korhatár 
piktogrammal vagy akusztikus módon történő megjelenítése;

c) előzetes jelzés: a mozielőzetes önálló besorolása során megállapított besorolás jelzése;
d) filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése: a  lineáris médiaszolgáltatás során 

a filmalkotás, illetve mozielőzetes részleteit bemutató, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Mttv.) szerinti kereskedelmi közlemény vagy egyéb 
műsorszám;

e) hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód, amely filmalkotás, illetve filmalkotást tartalmazó 
adathordozó értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására vagy e  céllal 
összefüggésben ismertségének növelésére irányul, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől; 
nem minősül hirdetésnek a  filmalkotás terjesztésének megkezdését legalább hatvan nappal megelőzően 
közzétett közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód abban az  esetben, ha még nem készült a  filmalkotásról 
mozielőzetes, vagy a benyújtott mozielőzetest vagy filmalkotást a Filmiroda még nem sorolta be;
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f ) korhatár besorolás jelzése: a  filmalkotásnak vagy mozielőzetesnek a  Besorolási Határozatban megállapított 
besorolási kategóriája, a korhatár minősítés és a rövid tájékoztató szöveg grafikus, illetve akusztikus módon 
az a)–c), valamint k) pontok valamelyikének megfelelően az útmutató szerint történő feltüntetése;

g) korhatár minősítés: az  Mktv. 21.  § alapján a  Filmiroda honlapján közzétett útmutatóban (a  továbbiakban: 
útmutató) meghatározott, az egyes besorolási kategóriákhoz rendelt szöveges figyelemfelhívás;

h) közlemény: a  hirdetés fogalmába nem tartozó filmalkotással kapcsolatos olyan közlés, tájékoztatás, amely 
közvetlenül utal a  filmalkotás címére és a  terjesztés megkezdésének időpontjára vagy a  megtekinthetőség 
módjára; nem minősül közleménynek a  filmalkotás terjesztésének megkezdését legalább hatvan nappal 
megelőzően a filmalkotással kapcsolatban közzétett közlés, tájékoztatás;

i) mozielőzetes: a mozikban vetített, illetve egyéb formában nyilvánosságra hozott, a filmalkotást népszerűsítő 
olyan audiovizuális, vizuális vagy akusztikus alkotás, amely a  filmalkotás tartalmára és cselekményére 
az  egyes jelenetei lejátszásával, vagy a  filmalkotásra leginkább jellemző motívummal, alkotóinak 
megjelenítésével utal és nem önálló filmalkotás;

j) sorozat: az  alkotók vagy a  szerkesztő által – különösen a  filmalkotások címéből is kitűnő módon – 
sorozatként megjelölt, tematikailag összefüggő több filmalkotás. A sorozat egyes részei a korhatár besorolás 
szempontjából önálló filmalkotásoknak minősülnek;

k) teljes jelzés: a  korhatár besorolás jelzése a  korhatár piktogram, a  korhatár minősítés, és – amennyiben 
a tájékoztatás feltüntetését a Besorolási Határozat előírja – a rövid tájékoztató szöveg grafikus megjelenítésével, 
valamint a korhatár besorolás, a korhatár minősítés és – amennyiben a tájékoztatás feltüntetését a Besorolási 
Határozat előírja – a rövid tájékoztató szöveg akusztikus módon történő megjelenítésével.

3. A filmalkotás és mozielőzetes besorolási kategóriája megjelenítésének feltételei

3. § (1) Az  Mktv. 21.  § a)–f )  pontja alapján az  I-VI. besorolási kategóriába besorolt filmalkotásokat és mozielőzeteseket, 
valamint a filmalkotásra vonatkozó valamennyi hirdetést és közleményt az e  rendeletben meghatározott korhatár 
besorolás jelzéssel kell ellátni, illetve közzétenni.

 (2) A korhatár besorolás jelzések grafikus megjelenítésének részletes feltételeit az útmutató tartalmazza.
 (3) A korhatár minősítésnek az egyes besorolási kategóriákhoz rendelt szövegét az útmutató tartalmazza.
 (4) A  Besorolási Határozatban a  kiskorúak védelmének hatékonyabb érvényesülése érdekében előírható, hogy 

a filmalkotás teljes jelzése az adott filmalkotásra jellemző, rövid tájékoztatót is tartalmazza, amennyiben a Korhatár 
Bizottság az  útmutatóban felsorolt tartalmi elemek közül egyet vagy többet – az  előfordulás gyakorisága, 
a  megjelenés intenzitása, a  megjelenítés módja vagy a  közvetített üzenet ártalmassága alapján – különösen 
hangsúlyosnak ítél.

 (5) A  rövid tájékoztató írásban megjelenített szövege az  útmutatóban meghatározott, a  filmalkotásra vonatkozó 
különösen hangsúlyos jellemző vagy jellemzők feltüntetésével, a  Korhatár Bizottság – (4)  bekezdés szerinti 
mérlegelési szempontok figyelembevételével kialakított – javaslata alapján a  Besorolási Határozatban kerül 
megállapításra.

4. A besorolási kategóriák megjelölési módjai

4. § (1) Az  Mktv. 20.  § (1)  bekezdésének és a  24.  §-ának megfelelően a  filmalkotás besorolás jelzését az  e  rendeletben 
és az  útmutatóban meghatározottak szerint, jól észlelhető módon kell feltüntetni. Az  egyszerű vagy teljes 
jelzés útmutatóban meghatározott megjelenítési módjai közül a  filmterjesztő jogosult választani azzal, hogy 
az alkalmazott jelzésnek a környezetétől jól elkülöníthetőnek kell lennie.

 (2) A  mozielőzetes önálló besorolása tárgyában hozott hatósági határozatban foglaltak szerinti korhatár besorolás 
jelzést fel kell tüntetni a  mozielőzetes Mktv. 24.  §-a szerinti valamennyi közzététele során. Az  előzetes jelzés 
kizárólag a  mozielőzetes moziban történő vetítése, a  filmalkotás audiovizuális médiaszolgáltatásban megvalósuló 
hirdetése során, valamint egyéb olyan hordozó felületen tüntethető fel, amelynél a  filmterjesztő biztosítani 
tudja a  (7)  bekezdésben foglaltak teljesítését. A  (7)  bekezdésben foglaltak teljesítése nélkül az  előzetes jelzés 
feltüntetésével hirdetési tevékenységet nem lehet folytatni, hirdetést, közleményt nem lehet közzétenni.

 (3) Amennyiben mozielőzetes önálló besorolására kerül sor, a  mozielőzetesre vonatkozó korhatár besorolás jelzés 
közzétételére a  filmalkotások korhatár besorolás jelzésének közzétételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
azzal az  eltéréssel, hogy az  egyszerű jelzésnek az  útmutató szerinti előzetes jelzés feltüntetésével egyértelműen 
utalni kell arra a tényre, hogy a besorolás nem a filmalkotásra, hanem kizárólag a mozielőzetesre vonatkozik.
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 (4) Moziban a  filmalkotást megelőzően kizárólag olyan mozielőzetes vetíthető, amelynek a  Besorolási Határozatban 
megállapított besorolási kategóriája nem magasabb az  azt követő filmalkotás besorolási kategóriájánál  
az (5) és (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

 (5) Amennyiben valamely filmalkotás tekintetében több mozielőzetes önálló besorolására kerül sor, a  filmalkotásra 
vonatkozó mozielőzetesek közül a  legmagasabb besorolási kategóriába sorolt mozielőzetes kategória szerinti 
jelzést kell feltüntetni valamennyi, a filmalkotásra vonatkozó hirdetésben és közleményben, ideértve a filmalkotásra 
vonatkozó valamennyi mozielőzetest is. A  (4)  bekezdés alkalmazásában a  mozielőzetesek önálló besorolási 
kategóriáját kell figyelembe venni, függetlenül a feltüntetett jelzéstől.

 (6) Amennyiben a mozielőzetes önálló besorolása esetén a filmterjesztő az Mktv. 21/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő indokolt kérelmében megjelölte azt az Mktv. 21. §-a szerinti besorolási kategóriát, amelynél alacsonyabb 
kategóriába a mozielőzetest annak tartalmától függetlenül nem kéri besorolni, és a kérelmét a Filmiroda jóváhagyja, 
a Besorolási Határozat tartalmazza azt a besorolási kategóriát, amelybe tartalma alapján a mozielőzetes a kérelem 
hiányában tartozna. A  (4)  bekezdés alkalmazásában, ebben az  esetben ez  utóbbi besorolási kategóriát kell 
figyelembe venni, függetlenül a feltüntetett jelzéstől.

 (7) A  filmalkotás korhatár besorolása tárgyában hozott elsőfokú döntés közlését követő öt munkanapon belül, de 
legkésőbb a  filmalkotás terjesztésének megkezdését megelőző 72 órán belül – az  előzetes jelzés feltüntetése 
helyett  – a  Besorolási Határozatban foglaltak szerinti korhatár besorolás jelzést kell a  filmalkotásra vonatkozó 
mozielőzetes elején, valamint a filmalkotásra vonatkozó valamennyi közleményben és hirdetésben az e rendeletben 
megállapított módon közzétenni abban az  esetben, ha a  mozielőzetes vagy – amennyiben adott filmalkotás 
tekintetében több mozielőzetes került besorolásra – az  adott filmalkotásra vonatkozó mozielőzetesek közül 
a  legmagasabb besorolási kategóriájú mozielőzetes önálló besorolása alacsonyabb kategóriájú volt a  filmalkotás 
besorolási kategóriájánál. Amennyiben a  mozielőzetes korhatár besorolása azonos vagy magasabb kategóriájú, 
mint a filmalkotás korhatár besorolása, a filmalkotásra vonatkozó korhatár besorolás jelzést a Besorolási Határozat 
közlésétől számított hét munkanapon belül kell feltüntetni a  mozielőzetesben, a  közleményben és a  hirdetésben 
az  e  rendeletben meghatározott módon azzal a  kivétellel, hogy a  filmalkotás moziban történő vetítése előtt 
a  Besorolási Határozat szerinti teljes jelzést kell a  filmalkotás vetítését közvetlenül megelőzően megjeleníteni, 
közölni.

 (8) A  filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése esetén a  reklámnak vagy egyéb kereskedelmi 
közleménynek nem minősülő műsorszámokban (filmajánló műsorszámok) olyan, a  jelen rendelet szerint 
mozielőzetesnek minősülő hang, hangos vagy néma mozgó- vagy állókép is bemutatható, amelyet a Filmiroda nem 
sorolt be. A  mozielőzetes önálló besorolása vagy a  filmalkotás korhatár besorolását követően, a  mozielőzetesnek 
vagy egy részletének bemutatása esetén az 5. § szerinti szabályokat kell alkalmazni.

5. A korhatár besorolás jelzésének vetített és akusztikus módon történő megjelenítése

5. § (1) A forgalomba hozott filmalkotás, illetve a mozielőzetes moziban történő vetítése előtt a teljes jelzést kell a vetítést 
közvetlenül megelőzően megjeleníteni, közölni. A  Besorolási Határozatban foglaltak szerinti, legalább három 
másodperc időtartamú grafikusan megjelenített korhatár besorolás jelzésnek jól olvashatónak, a  háttérből 
kiemeltnek kell lennie, és a  képernyő legalább ötven százalékát le kell fednie. A  képi megjelenítéssel egy időben 
a besorolási kategóriának, valamint a Besorolási Határozatban megállapított rövid tájékoztató szövegnek megfelelő 
akusztikus jelzésnek is el kell hangzania. A  mozielőzetes előtt közzétett teljes jelzés esetében az  akusztikus jelzés 
elhagyható.

 (2) A  filmalkotás lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése esetében a  képernyő legalább 
három százalékát lefedő módon fel kell tüntetni a  filmalkotás vagy a  mozielőzetes korhatár besorolása szerinti 
egyszerű jelzést, akusztikus jelzés nélkül.

 (3) A filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban közzétett filmajánló műsorszámban való megjelenésekor, amennyiben 
a  műsorszám a  filmalkotás részletével vagy előzetesével megszakításra kerül, a  filmalkotás minden részletének 
elején legalább három másodpercnyi időtartamban a  képernyő legalább három százalékát lefedő módon fel kell 
tüntetni a filmalkotás vagy a mozielőzetes korhatár besorolása szerinti egyszerű jelzést, akusztikus jelzés nélkül.

 (4) A  filmalkotás lineáris rádiós médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése során a  közzétett hirdetés esetén 
a filmalkotás korhatár besorolási kategóriájának megfelelő egyszerű jelzést kell akusztikus módon közzétenni.
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6. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése adathordozón és az adathordozó borítóján

6. § (1) Filmalkotás terjesztésére szolgáló bármely adathordozón történő filmterjesztés esetén a  teljes jelzésnek meg kell 
jelennie a  filmalkotást, illetve a  mozielőzetest megelőzően, kivéve, ha az  az adathordozó gyártási technológiája 
miatt lehetetlen.

 (2) A  Besorolási Határozatnak megfelelő teljes jelzést a  filmalkotás terjesztési nyilvántartási számával együtt, 
a filmalkotás terjesztésére szolgáló, a megvásárolható, a kölcsönözhető, illetve a promóciós céllal forgalomba kerülő 
bármely adathordozó borítójának, csomagolásának első és hátsó oldalán, továbbá a  gerincén, az  útmutatóban 
meghatározott módon és méretben kell feltüntetni. Az  adathordozó borítóján kívül elhelyezkedő, egy vagy több 
borítót egybe foglaló gyűjtőborítón a  korhatár besorolás jelzését jól észlelhetően az  útmutatóban meghatározott 
módon kell feltüntetni. Ha a gyűjtőborító több különböző korhatár besorolás jelzéssel ellátott filmalkotást tartalmaz, 
azon csak a legmagasabb korhatár besorolási kategóriájú jelzést kell feltüntetni.

 (3) Amennyiben az  adathordozó borítója, több adathordozót magában foglaló csomagolás esetén pedig a  borítók 
csomagolása gerincének szélessége 11 mm-nél keskenyebb, és azon a  jelzés az  útmutató szerinti arányszámokat 
figyelembe véve nem helyezhető el, a korhatár besorolás jelzését kizárólag a borító vagy a csomagolás első és hátsó 
oldalán kell feltüntetni.

 (4) Az  egyszerű jelzést az  adathordozó felületén – kivéve, ha az  az adathordozó gyártási technológiája miatt 
lehetetlen – az adathordozón történő megjelenítés arányossági szabályainak alkalmazásával az útmutató szerint kell 
feltüntetni úgy, hogy az egyértelműen felismerhető legyen.

 (5) Amennyiben a  sorozatokat egy vagy több adathordozót tartalmazó közös gyűjtőcsomagolásban hozzák 
forgalomba, a  sorozatok részeit képező filmalkotások közül a  legmagasabb korhatár besorolási kategóriájú 
filmalkotás jelzését kell az (1)–(4) bekezdés szerint feltüntetni.

7. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése nyomtatott és internetes sajtótermékekben, valamint 
egyéb nyomtatott és elektronikus formában

7. § (1) Nyomtatott és internetes sajtótermékekben, valamint egyéb nyomtatott és elektronikus (online) formában 
megjelenő hirdetésben és egyéb közleményben az  útmutató szerinti jelzést jól látható és olvasható módon 
úgy kell közzétenni, hogy az  A5 szabvány méretnél kisebb, illetve A5 szabvány méretnél nagyobb, álló vagy 
fekvő formátumú általános és speciális, továbbá általános és speciális méretű álló vagy fekvő formátumú 
felületen megjelenő egyszerű és teljes jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyezzenek az  útmutatóban 
meghatározott szerkesztési arányokkal. A jelzések feltüntetésének részletes feltételeit az útmutató tartalmazza.

 (2) Nyomtatott sajtótermékekben megjelenő hirdetések esetében az  egyszerű jelzést minden formátumnál 
a  hirdetésen belül a  kötészettel szemközti szélen kell elhelyezni, kivéve, ha ennek megvalósítása lehetetlen. 
Nyomtatott és internetes sajtótermékek esetében a  nagyméretű címsorok és a  kisméretű címsorok 
megjelenítésének részletes feltételeit az útmutató tartalmazza.

 (3) A  nyomtatott és az  internetes moziműsor-ismertető sajtótermék, továbbá egyéb nyomtatott formában terjesztett 
moziműsor-ismertető esetén a  filmalkotás címe mellett az  útmutatóban feltüntetett egyszerű jelzést, valamint 
nyomtatott sajtótermék esetében két oldalanként, az oldal alján az adott oldalakon megjelenő korhatár besorolás 
jelzéseknek megfelelő minősítés szövegét kell feltüntetni.

8. Az állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása

8. § (1) A  Filmiroda az  Mktv. 19.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján az  Mktv. és e  rendelet szerint ellenőrzi, megállapítja 
és igazolja a  közvetlen és közvetett állami támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint dönt 
a filmalkotás költségvetésének jóváhagyásáról.

 (2) A Filmiroda a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása során költségként 
nem veszi figyelembe az  ügyfél kérelmében szereplő észszerűtlen, az  Mktv. 31/B.  § (4)  bekezdése szerint nem 
ellenőrizhető, valamint az  állami támogatáshoz kapcsolódó közérdek megvalósulása szempontjából indokolatlan 
költségeket.

9. § (1) A  Filmiroda az  állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek észszerűségének, az  Mktv. 31/B.  § 
(4) bekezdése szerinti ellenőrizhetőségének és indokoltságának vizsgálata során a filmszakmára jellemző szokásos 
piaci viszonyok figyelembevételével jár el. Ennek során részeiben és egészében megvizsgálja és összehasonlítja 
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a  filmalkotás költségvetésében szereplő költségtételeket, illetve azok összetételét, összegét a  műfajában, gyártási 
körülményeiben, költségvetésének méretében, költségszerkezetében hasonló produkciók költségvetésében 
szereplő tételekkel.

 (2) Az  állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása érdekében az  ügyfél, valamint 
az  Mktv.  31/F.  § (6)  bekezdése alapján arra kötelezett személy vagy szervezet köteles a  Filmiroda rendelkezésére 
bocsátani a költségek ellenőrzéséhez szükséges rendelkezésére álló adatokat, iratokat.

 (3) Amennyiben az  ügyfél kérelmében szereplő valamely költségelem eltér a  szokásos piaci ártól, vagy amennyiben 
valamely költségelem tekintetében a  szokásos piaci ár nem állapítható meg, az  adott költségelem tekintetében 
a Filmiroda részletes vizsgálatot folytathat le. A költségek észszerűségét, indokoltságát az ügyfél köteles bizonyítani.

10. §  A  Filmiroda a  8–9.  §-ban foglaltak szerint jogosult a  filmalkotás gyártása érdekében létrejött polgári jogi 
szerződésekben foglalt filmgyártási költségektől eltérő módon megállapítani a  közvetett állami támogatás 
alapjául szolgáló filmgyártási költségeket. A Filmiroda ebben az esetben az Mktv. szerinti, támogatásra jogosultság 
igazolására, valamint támogatás igazolás kiállítására irányuló eljárásában külön, egymástól eltérően állapíthatja meg 
a  közvetett állami támogatás alapjául szolgáló összeget és a  támogatásra jogosult filmalkotások nyilvántartásába 
hivatalból bejegyzett, a filmalkotás költségvetésére vonatkozó, polgári jogi szerződésekkel igazolt adatokat.

9. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke

A miniszterelnök kabinetfőnökének 8/2019. (XII. 30.) MK rendelete
a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások 
kiadásának rendjéről

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § a), e) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  A rendelet hatálya kiterjed
a) a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő Nemzeti Filmirodára (a továbbiakban: Filmiroda),
b) a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 1.  § (3)  bekezdésben foglalt támogató 

szervezetekre,
c) a filmelőállítóra,
d) a filmterjesztőre,
e) a filmgyártó vállalkozásra,
f ) a  Magyarország területén moziüzemeltetéssel üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságra és egyéb 

szervezetre (a továbbiakban: moziüzemeltető), továbbá
g) azon mozgóképszakmai szervezetre, természetes személyre, filmalkotásra, valamint „art” mozira és 

moziteremre, melyről a  Filmiroda az  Mktv. 19.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján közhitelű hatósági 
nyilvántartást vezet.
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2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  filmalkotás műfaja: a  játékfilm, a  kisjátékfilm, a  kísérleti film, a  dokumentumfilm, a  tudományos 

ismeretterjesztő film, az animációs film, a rövidfilm, a TV-film vagy TV-sorozat;
2.  mozgóképszakmai hatóság: a Filmiroda;
3.  mozgóképszakmai szervezet: a mozgóképkultúra, illetve a mozgóképipar körébe tartozó tevékenységet ellátó 

jogi személy;
4.  moziterem: olyan, digitális vagy analóg vetítőgéppel és vetítővászonnal felszerelt helyiség, amely 

számozásában vagy elnevezésében elkülönül a  moziban található más, képmegjelenítő eszközzel felszerelt 
helyiségtől, valamint a mozinak a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeitől.

3. Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása

3. § (1) A  Filmiroda az  Mktv. 19.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján az  állami támogatást igénylő mozgóképszakmai 
szervezetekről, illetve természetes személyekről vezetett hatósági nyilvántartását a (2) bekezdésben meghatározott 
adattartalommal a honlapján közzéteszi.

 (2) A  mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartás az  alábbi adatokat 
tartalmazza:
a) mozgóképszakmai nyilvántartási szám;
b) mozgóképszakmai szervezet, illetve természetes személy nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló 

kérelem Filmirodához való benyújtásának dátuma és a  szervezet, illetve személy nyilvántartásba történő 
bejegyzésének dátuma;

c) mozgóképszakmai szervezetek esetében:
ca) a szervezet neve,
cb) a szervezet székhelye,
cc) a szervezet képviseletére jogosult személy neve és lakóhelye,
cd) a szervezet cégjegyzékszáma, bírósági vagy egyéb nyilvántartási száma,
ce) a szervezet adószáma,
cf ) a szervezet tulajdonosa, alapítója;

d) természetes személyek esetén:
da) családi és utónév,
db) lakóhely,
dc) születési hely és idő,
dd) adószám vagy adóazonosító jel;

e) az Mktv. 28. § (4) bekezdése szerinti minőség megjelölése;
f ) a  jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének az  Mktv. 28.  § (10)  bekezdése szerinti szünetelése 

ténye;
g) azon filmalkotás címe, előállítója és terjesztője, korhatár besorolása, valamint „art” minősítésének ténye, 

amelynek tekintetében a támogatás igénylésre kerül;
h) a  bejegyzett személy, illetve szervezet által igénybe vett közvetlen állami támogatás összege, támogatott 

tevékenységenként, illetve filmalkotásonként feltüntetve;
i) annak ténye, hogy a bejegyzett személy, illetve szervezet az általa igénybe vett közvetlen állami támogatás 

rendeltetésszerű felhasználásáról a  támogató által meghatározott határidőben és feltételek szerint 
elszámolt-e, ennek hiányában a támogatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének mértéke.

4. § (1) A  mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartásba való bejegyzés iránti 
kérelemnek tartalmaznia kell a  3.  § (2)  bekezdés c)–e) és – amennyiben a  nyilvántartásba való bejegyzés iránti 
kérelem időpontjában a kérelmező rendelkezésre állnak – g) pontjaiban foglalt adatokat, valamint a nyilvántartásba 
vételét kérő személy, illetve szervezet nyilatkozatát arról, hogy az  Mktv. 28.  § (9)  bekezdésében szereplő, 
a nyilvántartásba vételt kizáró feltételek vele szemben nem állnak fenn.
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 (2) A Filmiroda hivatalból indított eljárásban jegyzi be:
a) a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat;
b) a  3.  § (2)  bekezdés f )  pontjában meghatározott adatot, az  Mktv. 19/I.  § (1)  bekezdése szerinti feljelentés, 

illetve bejelentés alapján;
c) a  3.  § (2)  bekezdés g)  pontjában meghatározott adatokat – amennyiben azok a  nyilvántartásba való 

bejegyzés iránti kérelem időpontjában nem állnak a  kérelmező rendelkezésére – a  Filmirodának 
az Mktv. 21/A. § szerinti, illetve a 25. § (1) bekezdése szerinti eljárásában hozott határozata alapján;

d) a 3. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott adatot a Filmirodának az Mktv. 31/B. § szerinti eljárásában 
hozott határozata alapján;

e) a  3.  § (2)  bekezdés i)  pontjában meghatározott adatot az  Mktv. 28.  § (6) és (13)–(14)  bekezdései szerinti 
adatszolgáltatás alapján.

5. §  Az  ügyfélnek a  mozgóképszakmai szervezetekről és személyekről vezetett nyilvántartásba való bejegyzésre 
irányuló kérelemével egyidejűleg előterjesztett, hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelme esetén 
a  Filmiroda a  mozgóképszakmai szervezetnek, illetve személynek a  nyilvántartásba történő bejegyzését követően 
haladéktalanul hatósági bizonyítványt (igazolást) állít ki a  bejegyzett személy, illetve szervezet részére arról, hogy 
a  mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartásban szerepel, és nem áll 
az Mktv. 28. § (10) bekezdésében foglalt szünetelés hatálya alatt.

4. Terjesztésre kerülő filmalkotások és az „art” besorolású filmalkotások nyilvántartása

6. § (1) A  Filmiroda az  Mktv. 19.  § (1)  bekezdés c)  pontja, 26/A.  § (6)  bekezdése és 31.  § (1)  bekezdése alapján 
a  Magyarország területén terjesztésre kerülő filmalkotásokról és az  „art” besorolású filmalkotásokról vezetett 
egységes hatósági nyilvántartását a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal a honlapján közzéteszi.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) terjesztési nyilvántartási szám;
b) a filmalkotás magyar címe;
c) a filmalkotás eredeti címe;
d) a filmalkotás Mktv. 21. § szerinti korhatár besorolása;
e) a filmalkotás Mktv. 25. § szerinti „art” minősítése;
f ) a filmalkotás gyártási éve;
g) a filmalkotás előállítójának neve, székhelye;
h) a filmalkotás terjesztőjének neve, székhelye;
i) gyártó ország;
j) a filmalkotás műfaja;
k) filmalkotás hossza;
l) magyarországi forgalmazási módok;
m) a filmalkotás terjesztésének kezdő dátuma.

 (3) A filmterjesztő a  (2) bekezdés b)–c), valamint f )–m) pontjában meghatározott adatokat az Mktv. 21/A. §-a szerinti 
bejelentésében köteles közölni. A  filmterjesztő a  (2)  bekezdés b) és m)  pontjában szereplő adatot legkésőbb 
a filmalkotás terjesztése megkezdésének napján köteles a Filmirodának bejelenteni.

 (4) Amennyiben a  filmalkotás „art” besorolása iránti kérelmet a  filmelőállító vagy a  filmterjesztő a  filmalkotásnak 
a  terjesztésre kerülő filmalkotásokról és az  „art” besorolású filmalkotásokról vezetett nyilvántartásába való 
bejegyzését megelőzően terjeszti elő, a kérelemnek tartalmaznia kell az Mktv. 26/A. §-ában meghatározottakon túl 
a (2) bekezdés b)–c), valamint – amennyiben az a bejelentés időpontjában rendelkezésére áll – az f )–m) pontjában 
meghatározott adatokat.

 (5) A  (2)  bekezdés d)  pontjában meghatározott adatot a  Filmiroda a  filmalkotásnak a  kiskorúak védelme érdekében 
való besorolása tárgyában hozott, az  Mktv. 21/A.  § szerinti határozata meghozatalát, a  (2)  bekezdés e)  pontjában 
meghatározott adatot a  Filmiroda az  „art” minősítés tárgyában hozott, az  Mktv. 26/A.  § szerinti határozata 
véglegessé válását követően, hivatalból jegyzi be a  terjesztésre kerülő filmalkotásokról és az  „art” besorolású 
filmalkotásokról vezetett nyilvántartásába.
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5. Az állami támogatásra jogosult és az állami támogatásban nem részesülő filmalkotások 
nyilvántartása

7. § (1) A  Filmiroda az  Mktv. 19.  § (1)  bekezdés c)  pontja, 26/B.  § (2)  bekezdése, 30.  § (1)  bekezdése, 31/H.  §-a és 32.  § 
(4)  bekezdése alapján az  állami támogatásra jogosult filmalkotásokról és az  állami támogatásban nem részesülő 
filmalkotásokról vezetett egységes hatósági nyilvántartását a (2)–(3) bekezdésben meghatározott adattartalommal 
a honlapján közzéteszi.

 (2) Az állami támogatásra jogosult filmalkotásokról és az állami támogatásban nem részesülő filmalkotásokról vezetett 
nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) gyártási nyilvántartási szám;
b) a filmgyártó vállalkozás, illetve a filmelőállító neve, székhelye, illetve lakóhelye;
c) a filmalkotás címe;
d) annak megjelölése, hogy a filmalkotás állami támogatásban részesült-e vagy sem;
e) a filmalkotás gyártása befejezésének időpontja;
f ) a filmalkotás hossza;
g) a filmalkotás műfaja;
h) a filmalkotás költségvetése.

 (3) A nyilvántartás az állami támogatásban részesülő filmalkotások esetében tartalmazza továbbá az alábbi adatokat:
a) a filmalkotás forgatása (előforgatása) megkezdésének időpontja;
b) a filmalkotás gyártása (előkészítése) megkezdésének időpontja;
c) az  Mktv. 26/B.  § (1)  bekezdése szerinti besorolási eljárásban hozott véglegessé vált határozatban 

meghatározott, a magyar részvételi arány szerinti kategória;
d) a filmalkotás koprodukciós minősítése;
e) a  filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelése vagy meg nem felelése és az  Mktv. 12/B.  § 

b) pontjában foglalt táblázat alapján elért pontszáma;
f ) a  közvetlen támogatást nyújtó szervezetek elnevezése és a  nyújtott támogatás összege szervezetenként 

megjelölve;
g) a közvetett támogatásnak azon összege, melyre a filmgyártó vállalkozás, illetve a filmelőállító az Mktv. 31/B. § 

szerinti határozat alapján jogosult;
h) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének összege;
i) a filmalkotás közvetlen magyarországi filmgyártási költségének összege;
j) a  Filmiroda által ellenőrzött gyártási időszakonként az  adott időszakra vonatkozóan a  Filmiroda által 

a  támogatási igazolásban megállapított közvetlen filmgyártási költség és a  megállapított közvetett 
támogatás összege.

8. § (1) Az  állami támogatásban nem részesült, magyar, illetve magyar részvétellel készülő filmalkotás előállítója a  7.  § 
(2) bekezdés b)–h) pontjában meghatározott adatokat a filmgyártás befejezését követő 30 napon belül – a Filmiroda 
erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – köteles a Filmirodának bejelenteni.

 (2) Az állami támogatásban részesülő filmalkotás gyártója vagy előállítója:
a) a  7.  § (2)  bekezdés e)–g)  pontjaiban meghatározott adatot a  Filmirodának az  Mktv. 26/B.  § vagy a  31/B.  § 

szerinti eljárása lefolytatására irányuló kérelmében,
b) a  7.  § (2)  bekezdés h)  pontjában meghatározott adatot a  Filmirodának az  Mktv. 31/B.  § szerinti eljárása 

lefolytatására irányuló kérelmében,
c) a 7. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatot az Mktv. 31/B. § (3) bekezdésében meghatározott 

bejelentésben, illetve kérelemben
köteles bejelenteni.

 (3) A  Filmiroda az  (1)–(2)  bekezdés szerint bejelentett adatokat hivatalból indított eljárásban bejegyzi az  állami 
támogatásra jogosult filmalkotásokról és az  állami támogatásban nem részesülő filmalkotásokról vezetett 
nyilvántartásba.

 (4) A Filmiroda hivatalból indított eljárásban jegyzi be:
a) a 7. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatot,
b) a  7.  § (3)  bekezdés c)  pontjában szereplő adatot a  Filmirodának az  Mktv. 26/B.  §-ában meghatározott 

eljárásában hozott határozata alapján,
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c) amennyiben a  filmalkotás koprodukciós filmalkotás, a  7.  § (3)  bekezdés d)  pontjában szereplő adatot 
a Filmirodának az Mktv. 31/B. §-ában meghatározott eljárásában hozott határozata alapján,

d) a  7.  § (3)  bekezdés e)  pontjában szereplő adatot a  Filmirodának az  Mktv. 27.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott eljárásában hozott határozata alapján,

e) a  7.  § (3)  bekezdés f )–i)  pontjában szereplő adatokat a  Filmirodának az  Mktv. 31/B.  §-ában meghatározott 
eljárásában hozott határozata alapján,

f ) a  7.  § (3)  bekezdés j)  pontjában szereplő adatokat a  Filmirodának az  Mktv. 31/C.  §-ában meghatározott 
eljárásában hozott határozata alapján.

9. §  A  Filmiroda az  állami támogatásban részesülő filmalkotásoknak a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott adatait 
a filmalkotás gyártása befejezésének napjától számított tíz év elteltével törli a nyilvántartásból.

6. „Art” mozik és mozitermek nyilvántartása

10. § (1) A  Filmiroda az  Mktv. 19.  § (1)  bekezdés c)  pontja és 25/D.  §-a alapján a  Magyarország területén üzemeltetett 
„art” mozikról, illetve „art” mozitermekről vezetett hatósági nyilvántartását a  (2)  bekezdésben meghatározott 
adattartalommal a honlapján közzéteszi.

 (2) Az „art” mozikról, illetve „art” mozitermekről vezetett nyilvántartás az Mktv. 25/A. §-ában meghatározottakon kívül 
az alábbi adatokat tartalmazza:
a) „art” mozi (moziterem) nyilvántartási száma;
b) „art” mozi, illetve az „art” moziterem elnevezése, címe;
c) az „art” minősítés ténye;
d) az „art” minősítés visszavonásának ténye, és a visszavonás tárgyában hozott határozat véglegessé válásának 

dátuma.

11. §  A  Filmiroda a  mozi (moziterem) „art” minősítése visszavonását követő öt év elteltével törli a  mozit (mozitermet) 
a  nyilvántartásból, ha az  „art” minősítés visszavonását követően azonos nyilvántartási számon szereplő mozi 
(moziterem) „art” minősítését a Filmirodától nem kérik.

7. A két- és többoldalú nemzetközi koprodukciós szerződések szerinti és egyéb igazolások  
kiadásának rendje

12. § (1) A Filmiroda az Mktv. 33. § (2) bekezdése alapján kiállítja a két- és többoldalú nemzetközi koprodukciós szerződések 
(a továbbiakban: egyezmény) szerinti és az  egyéb mozgóképszakmai igazolásokat (a továbbiakban együttesen: 
koprodukciós igazolás). A  koprodukciós igazolás kiállítására irányuló eljárás szabályait a  vonatkozó, érvényes 
egyezmény állapítja meg, mely eljárási szabályokat az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

 (2) A Filmiroda a koprodukciós igazolást a magyar filmelőállító kérelmére állítja ki. Az eljárásban a magyar filmelőállító 
nyilatkozik a koprodukciós filmalkotásra vonatkozó, a Filmiroda által az  igazolás kiállítása céljából kért valamennyi 
olyan adat és tény tekintetében, amely a mozgóképszakmai hatóság nyilvántartásában nem szerepel, és arról, hogy 
a koprodukciós igazolás alapjául szolgáló, illetve tartalmát képező adatok nyilvánosan hozzáférhetők.

 (3) A  koprodukciós igazolás kiállítása során a  Filmiroda a  filmelőállítót az  igazolás alapjául szolgáló adatok 
hitelességének, valódiságának ellenőrzése érdekében az  Mktv. 19/G.  §-a szerinti adatszolgáltatásra hívhatja fel. 
Amennyiben az  igazolás kiállítása érdekében szükséges, a Filmiroda a kérelmezőt tájékoztatja az Mktv. 19. §-ában 
meghatározott valamely eljárás – kérelmező általi – megindításának szükségességéről, így különösen a  magyar 
részvételi arányok szerinti besorolási eljárás elindításáról.

8. A koprodukciós igazolás tartalma

13. §  A  koprodukciós igazolás magyar és angol nyelven kerül kiállításra. Amennyiben a  két- és többoldalú egyezmény 
eltérően nem rendelkezik, a koprodukciós igazolás tartalmazza:
a) a vonatkozó egyezmény pontos megnevezését, valamint az egyezményben meghatározott adatokat;
b) az  Mktv. 2.  § 6.  pontja szerinti, a  nemzetközi koprodukciós filmalkotás meghatározásában szereplő 

valamennyi adatot és tényt;
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c) a  magyar filmelőállítóra és a  filmalkotásra vonatkozó, a  magyar részvételi arányok megállapítására irányuló 
eljárásban nyilvántartásba vett adatokat;

d) a magyar filmelőállító által bejelentett, a koprodukciós filmalkotásra vonatkozó egyéb olyan adatokat, melyek 
nyilvánosan hozzáférhetők.

9. Egyéb nemzetközi igazolások kiállítása

14. § (1) A  kérelmező kérelmére a  Filmiroda kiállítja a  nyilvántartásában szereplő adatok tekintetében a  filmalkotás 
eredetigazolását (certificate of origin). Az  eredetigazolás tartalmát érintő minden olyan adatot, amelyről 
a Filmirodának nincsen hivatalos tudomása, a Filmiroda a kérelmező nyilatkozatának megfelelően – ennek a ténynek 
a  feltüntetésével – igazol. Az  eredetigazolás tartalmazza a  filmalkotás magyar, angol, valamint eredeti nyelven 
történő megnevezését, a  gyártás évét, a  gyártó ország (országok) megnevezését, a  filmalkotás hosszát méterben 
és lábban, valamint időtartamban, a  magyar filmelőállító megnevezését, a  producer, a  rendező, az  operatőr, 
a  forgatókönyvíró, a  főszereplők nevét, valamint az  igazolás célja eléréséhez szükséges egyéb olyan adatokat, 
melyek nyilvánosan hozzáférhetők.

 (2) Az  igazolás alapjául szolgáló adatok hitelességének, valódiságának ellenőrzése érdekében a  Filmiroda 
az  Mktv.  hatálya alá tartozó érintettek tekintetében általános hatósági felügyelet keretében hatósági ellenőrzést 
vagy hatósági eljárást folytathat le.

10. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke

Az agrárminiszter 66/2019. (XII. 30.) AM rendelete
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó, egyes agrártámogatások keretösszegét érintő módosításokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
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. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„7.  § (1) A  2019. évben rendelkezésre álló keret összege 12 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot 
a  baromfi ágazatban, 8500 millió forintot az  egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a  vemhes 
üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a  baromfi 
ágazatban vagy az  egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az  adott 
ágazatra a  2019. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a  2019. évben elvégzett 
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az  e  bekezdésben 
meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E  keretek terhére a  2019. évben 
elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a  2018. évben elvégzett 
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények 
teljesíthetők.
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(2) A  2020. évben rendelkezésre álló keret összege 12 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a  baromfi 
ágazatban, 8500 millió forintot az  egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a  vemhes üszők 
állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a  baromfi 
ágazatban vagy az  egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az  adott 
ágazatra a  2020. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a  2020. évben elvégzett 
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az  e  bekezdésben 
meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E  keretek terhére a  2020. évben 
elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a  2019. évben elvégzett 
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények 
teljesíthetők.
(3) Az  adott évre meghatározott keretek 50%-os kihasználtságáról és minden további 10%-os mértékű 
felhasználásáról a  Kincstár köteles a  minisztert és a  NÉBIH elnökét is tájékoztatni. A  miniszter a  keretek várható 
kimerüléséről közleményt ad ki.”

2. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

2. §  A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. 
(I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdésében a „2019. évben” szövegrész 
helyébe a „2020. évben legfeljebb” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése.

3. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló  
7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 
3. § (2) bekezdése.

4. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról 
szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

5. §  A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. 
(XI. 29.) FM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § E rendelet alapján a tárgyévben nyújtható támogatás keretösszege legfeljebb 450 millió forint.”

5. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló  
20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

6. §  A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 5.  § 
(1) bekezdésében a „2019. évben” szövegrész helyébe a „tárgyévben legfeljebb” szöveg lép.

6. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása

7. §  A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet]
a) 2. § (3) bekezdésében az „500 forint” szövegrész helyébe az „1000 forint” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „2019. évre” szövegrész helyébe a „tárgyévre” szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdésében a „július 15. és augusztus 31. között” szövegrész helyébe a „február 1. és február 28. 

között” szöveg,
d) 6. § (1) bekezdésében az „október 31-éig” szövegrész helyébe a „május 15-éig” szöveg,
e) 6. § (2) bekezdésében a „szeptember 10-éig” szövegrész helyébe a „március 10-éig” szöveg
lép.
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8. §  Hatályát veszti a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése.

7. A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló  
39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet módosítása

9. §  A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet  
[a továbbiakban: 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A támogatás 2020. évben rendelkezésre álló keretösszege legfeljebb 100 millió forint.”

10. §  A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás igénybevételére jogosult az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező), aki vagy amely]
„c) a haszongalambot állandó lábgyűrűvel látta el, és
ca) az 1. § 3. pont a) alpontja szerinti támogatási időszakban legalább 400 darab,
cb) az 1. § 3. pont b) és c) alpontja szerinti támogatási időszakban – támogatási időszakonként – legalább 100 darab
haszongalambot vásárolt; valamint”

11. §  A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a számla az elszámolható költség összegét nem forintban tartalmazza, akkor a számla összegének forintra 
történő átváltásakor a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján érvényes, az Európai Központi Bank 
által közzétett devizaárfolyamot kell alkalmazni.”

8. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 
41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

12. §  A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.)  
AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] 3.  § (2)  bekezdésében a „2019. évben” szövegrész 
helyébe a „tárgyévben” szöveg, a „892 millió forint” szövegrész helyébe a „legfeljebb 700 millió forint” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése.

9. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó 
kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet módosítása

14. §  A mezőgazdaság, az  erdőgazdálkodás és az  élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról 
szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet] 2.  § (10)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(10) A támogatási intenzitás
a) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 14.  cikke alapján megvalósuló beruházás esetén az  Atr. V. fejezete szerinti 
regionális támogatási térkép alapján kerül meghatározásra;
b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke alapján megvalósuló beruházás esetén
ba) kisvállalkozásnak minősülő igénylő vonatkozásában legfeljebb az elszámolható költségek 20%-a,
bb) középvállalkozásnak minősülő igénylő vonatkozásában legfeljebb az elszámolható költségek 10%-a;
c) a  702/2014/EU bizottsági rendelet 14. vagy 17.  cikke alapján megvalósuló beruházás esetén legfeljebb 
az elszámolható költségek 40%-a.”

15. §  A 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  igénylő a  kamattámogatási kérelem benyújtását – a  Kincstár által rendszeresített és a  honlapján közzétett 
nyomtatványon – a  pénzügyi intézménynél kezdeményezi, amely azt legkésőbb 2020. december 31-ig továbbítja 
a  Kincstár részére. A  kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjáról a  pénzügyi intézmény tájékoztatja 
az igénylőt.”

16. §  A 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésének záró szövegrészében a  „beruházáshoz kapcsolódó hitelhez” szövegrész helyébe 

a „beruházási hitelhez” szöveg,
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b) 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „benyújtásának időpontjában” szövegrész helyébe a „benyújtás pénzügyi 
intézménynél történő kezdeményezésének időpontjában” szöveg,

c) 3.  § (2)  bekezdésében a  „kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg” szövegrész helyébe 
a  „kamattámogatási kérelem benyújtás pénzügyi intézménynél történő kezdeményezésével egyidejűleg” 
szöveg,

d) 3.  § (3)  bekezdésében a  „Kincstárhoz történt továbbítását” szövegrész helyébe a  „Kincstárhoz történt 
továbbítását (a továbbiakban: kamattámogatási kérelem benyújtása)” szöveg

lép.

17. §  A 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. Záró rendelkezések

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 66/2019. (XII. 30.) AM rendelethez
„1. melléklet a 42/2019. (IX. 20.) AM rendelethez

A kamatidőszak hiteldíjának meghatározása

HM =
D
H
×
365
n

ahol:
HM:  a kamatidőszak hiteldíj mutatója éves szinten, ahol a hiteldíj mutató értékét százalékban kifejezve, a kerekítés 

szabályai szerint egy tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni,
D:  a  kamatidőszakra megállapított ügyleti kamat forintban megállapított összegének és a  kamatidőszakban 

esedékessé váló, a  hiteldíjba beleszámító díjak, jutalékok, költségek forintban meghatározott összegének 
együttes összege, azzal, hogy a  hitel első lehívását megelőzően esedékessé vált díjakat, jutalékokat, 
költségeket az első kamatidőszaknál kell figyelembe venni,

H:  a  kamatidőszak átlagos hitelállománya forintban, a  kamatidőszak napi, forintban kifejezett hitelállományi 
adatainak számtani átlaga alapján számítva azzal, hogy a hitel lehívásának időszakába eső kamatidőszakok 
esetében, ha a rendelkezésre tartott hitelösszeghez vagy a szerződött hitelösszeghez kapcsolódó díj, jutalék, 
költség is esedékessé válik, akkor a  hitelállomány átlagos állományának meghatározásakor a  szerződött 
összeget kell figyelembe venni,

n:  a kamatidőszak naptári napjainak száma.”
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Az agrárminiszter 67/2019. (XII. 30.) AM rendelete
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 11.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.)  
FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R.
1.  1. §  a) pontjában a „Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény” szövegrész 

helyébe a „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény” szöveg,
2.  1.  mellékletében foglalt táblázat fejlécében a „2019. évi” szövegrész helyébe a „2020. évi” szöveg,
3.  2.  mellékletében foglalt táblázat fejlécében a „2019. évi” szövegrész helyébe a „2020. évi” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 4., 26., 31., 33/a., 38/a. és 53. sora.

4. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 67/2019. (XII. 30.) AM rendelethez

 1.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:10/a mezője helyébe a következő mező lép:

(Kifizetésben részesülők köre)

(375795)

1. civil szervezet
2. egyéni vállalkozó 
3. egyházi jogi személy
4. gazdasági társaság
5. helyi önkormányzat
6. köztestület
7. költségvetési szerv
8. természetes személy

 2.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat D:12–E:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(Jogcím csoport név) (Jogcím név)

(329673)
21_Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség javításával 
kapcsolatos kiadások

 3.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat D:19–E:19 mezője helyébe a következő mező lép:

(Jogcím csoport név) (Jogcím név)

(004471) 2_Agrár-tudásátadás támogatása
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 4.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:22 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kifizetésben részesülők köre)

(338540)

1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  
(a továbbiakban: Civil tv.) hatálya alá tartozó szervezet
2. egyéni vállalkozó
3. egyházi jogi személy
4. gazdasági társaság
5. határon túli szervezet
6. helyi önkormányzat
7. közalapítvány
8. költségvetési szerv
9. szövetkezet
10. természetes személy

 5.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat J:29 mezője helyébe a következő mező lép:

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(206972)
1. egy összegben vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

 6.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat D:32–E:32 mezője helyébe a következő mező lép:

(Jogcím csoport név) (Jogcím név)

(270945) 25_Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések

 7.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:32 mezője helyébe a következő mező lép:

(Előirányzat célja)

(270945)

1. A miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek nemzetközi szervezetekben és 
egyezményekben való részvételével összefüggő tagsági díjainak és hozzájárulásainak és
2. a nemzetközi együttműködésekkel összefüggésben előírt feladatok teljesítésének 
finanszírozása.

 8.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:32 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kifizetésben részesülők köre)

(270945)

1. nemzetközi szervezet
2. nemzetközi együttműködésben részt vevő 
2.1. civil szervezet
2.2. gazdasági társaság 
2.3. költségvetési szerv 

 9.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat H:32 mezője helyébe a következő mező lép:

(Támogatás biztosításának módja)

(270945)
pályázati úton, 
vagy egyedi döntés alapján
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 10.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat I:32 mezője helyébe a következő mező lép:

(Támogatási előleg)

(270945) indokolt esetben nyújtható

 11.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:32 mezője helyébe a következő mező lép:

(Lebonyolító szerv)

(270945) igénybe vehető

 12.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat D:34–E:34 mezője helyébe a következő mező lép:

(Jogcím csoport név) (Jogcím név)

(348151) 33_Lovassport és lósport támogatása

 13.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:34 mezője helyébe a következő mező lép:

(Előirányzat célja)

(348151)
1. A lovassport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása,
2. a lósport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.
Az előirányzatból beruházási célú támogatás nem nyújtható.

 14.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:34 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kifizetésben részesülők köre)

(348151)

1. Civil tv. hatálya alá tartozó, alapszabálya és közzétett pénzügyi beszámolói alapján lósport, 
lovassport tevékenységet folytató szervezet
2. lósportban versenyző valamely lófajta elismert tenyésztőszervezete
3. költségvetési szervként működő ménesgazdaságok

 15.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat D:38-E:38 mezője helyébe a következő mező lép:

(Jogcím csoport név) (Jogcím név)

(361017) 37_Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása

 16.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:38 mezője helyébe a következő mező lép:

(Előirányzat célja)

(361017)
1. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) működési kiadásainak és
2. az általa ellátandó közfeladatok végrehajtásának támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

 17.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat D:45-E:45 mezője helyébe a következő mező lép:

(Jogcím csoport név) (Jogcím név)

(284312) 4_Erdészeti környezeti nevelés
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 18.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:45 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kifizetésben részesülők köre)

(284312)

1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
2. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet
3. egyházi jogi személy
4. erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő magántulajdonú erdőre nyilvántartott erdőgazdálkodó
5. feladatok végrehajtását végző külső személy
6. gazdálkodó szervezet

 19.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:47 mezője helyébe a következő mező lép:

(Előirányzat célja)

(250734)

1. Az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti 
támogatások (ÁNT), valamint az alábbi támogatások nyújtása:
1.1. az anyakecske, bak és gödölye beállításának csekély összegű támogatása;
1.2. a kecsketej előállításának csekély összegű támogatása;
1.3. az anyajuh, kos és jerke beállításának csekély összegű támogatása;
1.4. a juhtej előállításának csekély összegű támogatása;
1.5. a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes 
alkalmazkodási támogatás finanszírozása és
1.6. a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján nyújtható csekély összegű támogatás;
2. a csoportmentességi rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában már kihirdetésre 
került vagy tervezett támogatási konstrukciók és egyéb, az Európai Bizottság részére notifikált és 
jóváhagyott támogatások:
2.1. az állattenyésztés támogatása,
2.1.1. a sertés állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.2. a baromfi állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.3. az anyakoca állatjóléti támogatása,
2.1.4. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a tenyészbaromfifajok állatjóléti támogatása,
2.1.5. az egyes állatbetegségek megelőzésére, leküzdésére és felszámolására irányuló 
állategészségügyi szolgáltatások támogatása,
2.1.6. az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,
2.1.7. a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatása,
2.1.8. a minőségi pontytenyésztési program csekély összegű támogatása,
2.1.9. a nyúltenyésztés csekély összegű támogatása és
2.1.10. a tenyészkos és tenyészbak beállításának csekély összegű támogatása;
2.2. az agrárfinanszírozás támogatása:
2.2.1. a birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,
2.2.2. az éven túli forgóeszközhitelek kamattámogatása,
2.2.3. a családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,
2.2.4. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott 
kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján nyújtott beruházási hitelkamat- és lízingdíj-támogatás,
2.2.5. az aszály- és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,
2.2.6. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.7. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatása,
2.2.8. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
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(250734)

2.2.9. a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatása és 
2.2.10. a TÉSZ forgóeszköz hitelprogram támogatása,
2.2.11. az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.12. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.13. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.14. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében átmeneti nemzeti támogatás a tej- és 
sertéságazatban és
2.2.15. a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó 
kamattámogatás;
2.3. egyéb támogatások:
2.3.1. a növényegészségügyi feladatok ellátásának támogatása,
2.3.2. a jégeső-elhárítás támogatása,
2.3.3. a szőlő-gyümölcs ágazatban felhasznált gázolaj jövedéki adójának csekély összegű támogatása,
2.3.4. a mezei őrszolgálatok, valamint a mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,
2.3.5. a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni védekezés támogatása,
2.3.6. a szárított takarmány csekély összegű támogatása,
2.3.7. a méhészeti járművekre igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.8. a mezőgazdasági biztosítási díjhoz nyújtott támogatás,
2.3.9. a fűszerpaprika minőségi árutermelésének csekély összegű támogatása,
2.3.10. a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.11. az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő 
növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,
2.3.12. az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló 
támogatása,
2.3.13. a 2017. évi októberi viharban megrongálódott fóliasátrak kárai után jövedelempótló támogatás,
2.3.14. a víziszárnyas-feldolgozókat érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezése,
2.3.15. az afrikai sertéspestis miatt a mangalicaágazatot sújtó gazdasági veszteségekkel kapcsolatos 
jövedelempótló támogatás,
2.3.16. a szárítmány-előállítók által igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.17. a méhészeti ágazatban a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe 
vehető csekély összegű támogatás,
2.3.18. az árutermelő galamb csekély összegű támogatása,
2.3.19. a tenyészbika tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása és
2.3.20. a baromfi-, és sertéságazat részére feldolgozói csekély összegű támogatás,
2.3.21. a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás.
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 20.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 51/a. sorral egészül ki:

(Sor- 

szám)

(Áht.  

azono- 

sító)

(Cím  

név)

(Alcím  

név)

(Jogcím 

csoport 

név)

(Jog- 

cím 

név)

(Előirányzat célja)
(Kifizetésben részesülők 

köre)

(Támogatás 

biztosításának módja)

(Támogatási 

előleg)

(Rendelkezésre 

bocsátás módja)

(Visszafizetés 

határideje)
(Biztosíték)

(Kezelő 

szerv)

(Lebonyolító 

szerv)

(Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete)

51/a 380573

13_Agrár 
vállalkozások 
hitelgarancia 
rendszerének 

erősítése

Agrár 
vállalkozások 
hitelgarancia 
rendszerének 

erősítése.

Agrár-vállalkozási 
Hitelgarancia 

Alapítvány

jogszabály vagy 
egyedi döntés 

alapján

indokolt 
esetben 

nyújtható

1. egy 
összegben 

vagy
2. 

részletekben, 
időarányosan

történő 
kifizetéssel

–

1. A kedvezmé-
nyezett 

valamennyi 
– jogszabály 

alapján beszedési 
megbízással 

megterhelhető – 
fizetési számlájára 

vonatkozó,  
a támogató javára 

szóló beszedési 
megbízás 

benyújtására 
vonatkozó 

felhatalmazó 
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,

4. kezesség vagy
5. óvadék.

– – –
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 21.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:56/a mezője helyébe a következő mező lép:

(Előirányzat célja)

(348195)

1. Az állami ménesbirtokok
1.1. védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő lófajtáinak az eredeti állapotukban történő 
megőrzésének támogatása,
1.2. lótenyésztéssel, lovassporttal, lovaskultúra ápolásával kapcsolatos szakmai feladatainak 
támogatása,
1.3. szakképzésben való részvételével, valamint a kezelésükben lévő műemlékegyüttesek 
fenntartásával kapcsolatos szakmai feladatainak támogatása,
1.4. szakmai feladatainak támogatásával összefüggő feladatok ellátásának finanszírozása.

 22.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:56/a mezője helyébe a következő mező lép:

(Kifizetésben részesülők köre)

(348195) költségvetési szervként működő ménesgazdaságok

 23.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat L:56/a mezője helyébe a következő mező lép:

(Biztosíték)

(348195) –

 24.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:59 mezője helyébe a következő mező lép:

(Előirányzat célja)

(004536) Az év közben előre nem látható kiadások fedezete.

 25.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:59 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kifizetésben részesülők köre)

(004536)
1. költségvetési szerv
2. fejezeti kezelésű előirányzat

 26.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat J:59 mezője helyébe a következő mező lép:

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(004536) előirányzat-átcsoportosítással

 27.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:65 mezője helyébe a következő mező lép:

(Előirányzat célja)

(241089)
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 
21/2017. (IV. 26.) FM rendelet] alapján a köznevelési intézmények tanulóinak tejjel és egyes 
tejtermékekkel történő ellátása, valamint az ehhez kapcsolódó edukációs tevékenység támogatása.

 28.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:65 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kifizetésben részesülők köre)

(241089)
1. a 21/2017. (IV. 26.) FM rendeletben meghatározott kérelmező
2. köznevelési intézmény
3. népszerűsítés esetén civil szervezet vagy vállalkozás
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 29.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat H:65 mezője helyébe a következő mező lép:

(Támogatás biztosításának módja)

(241089) a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján

 30.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat L:65 mezője helyébe a következő mező lép:

(Biztosíték)

(241089) –

 31.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:66 mezője helyébe a következő mező lép:

(Előirányzat célja)

(260167)

1. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet, valamint  
a 2019. évi nemzeti támogatás vonatkozásában a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő 
nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet alapján
1.1. a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működésének megerősítése és fejlesztése,
1.2. a válságok megelőzésének és kezelésének elősegítése és 
2. a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK,  
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a zöldség-
gyümölcs termelői szervezeteket érintően előírt, információs rendszerek kialakítása és adatgyűjtések 
végrehajtása.

 32.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:68 mezője helyébe a következő mező lép:

(Előirányzat célja)

(284267)

1. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet  
[a továbbiakban: 18/2019. (V. 10.) AM rendelet] alapján a gyermekek gyümölcs- és zöldségfogyasztása 
ösztönzésének támogatása és
2. az iskolagyümölcs program értékelésének, valamint kommunikációs feladatainak ellátása.

 33.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:68 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kifizetésben részesülők köre)

(284267)
1. a 18/2019. (V. 10.) AM rendeletben meghatározott kérelmező
2. jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet
3. költségvetési szerv 

 34.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat H:68 mezője helyébe a következő mező lép:

(Támogatás biztosításának módja)

(284267) a 18/2019. (V. 10.) AM rendelet alapján

 35.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat L:68 mezője helyébe a következő mező lép:

(Biztosíték)

(284267) –



10746 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 

 36.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat M:69 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kezelő szerv)

(286289) –

 37.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:69 mezője helyébe a következő mező lép:

(Lebonyolító szerv)

(286289) igénybe vehető

A belügyminiszter 52/2019. (XII. 30.) BM rendelete
a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök 
jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  
82.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A  katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/D.  §-a 
alapján tartozó, a  veszélyes áru szállítás során használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint 
a  csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági 
eljárásért a  kérelmet előterjesztő ügyfél igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet az  eljáró hatóság, 
mint a díj beszedésére jogosult részére.

 (2) A díj mértékét az 1. melléklet állapítja meg.

2. § (1) A díjfizetési kötelezettséget a fizetési számlára történő készpénzbefizetés vagy a fizetési számlák közötti átutalásra 
szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás) útján a  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
10023002-00283494-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell megfizetni. A  belföldi 
postautalványon történő, fizetési számla nélküli készpénzátutalás a díjfizetésre nem alkalmazható.

 (2) Ha az  ügyfél a  hatósági eljárás díját a  hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása előtt 
fizeti meg, az  átutalási megbízás, illetve a  fizetési számlára történő készpénzbefizetés közlemény rovatában  
az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás megnevezését tünteti fel.

 (3) Ha a  befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az  ügyfél tévesen vagy az  e  rendeletben 
meghatározott mértéket meghaladóan fizetett díjat, a  katasztrófavédelmi hatóság a  téves befizetés, illetve 
a  díjtöbblet visszatérítéséről az  ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája 
javára, legkésőbb az  önálló fellebbezéssel támadható döntést követő nyolc napon belül, átutalási megbízás útján 
intézkedik.

 (4) Ha a katasztrófavédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 51. §-a szerinti 
díjvisszafizetést teljesít, úgy a  visszafizetésről az  ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési 
számlája javára, átutalási megbízás útján intézkedik.

 (5) Ha jogszabály a  hatósági eljárás elektronikus úton történő kezdeményezését nem zárja ki, a  díjat az  eljárás 
kezdeményezését követően, átutalási megbízás útján kell megfizetni. Az  elektronikus közszolgáltatás 
igénybevételével kezdeményezett eljárással kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésére egyebekben 
az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

 (6) A díj az eljáró hatóság bevételét képezi.
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3. §  A díj nyilvántartására és elszámolására az  államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

4. §  A díjfizetés tárgyára, a  díj visszafizetésére, a  díjfizetési kötelezettségre történő felhívásra és az  elévülésre 
az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28.  § (2)–(3)  bekezdését, 32.  §-át, 73/A.  §-át, 79–81.  §-át és 86.  §-át 
megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és 
hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E rendeletben foglaltakat a hatálybalépése után indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet az 52/2019. (XII. 30.) BM rendelethez

Tevékenység
Szolgáltatási  

díj összege

1. Veszélyes áruk csomagolóeszközeinek jóváhagyása dokumentáció alapján  

1.1. Csomagolóeszközök, nem nyomástartó tartályok jóváhagyása, típusonként 40 500 Ft 

1.2.
Összetett (konténeres) csomagolóeszközök, összetett nem nyomástartó tartályok 
jóváhagyása, típusonként

58 000 Ft

2. Veszélyes árut szállító nem nyomástartó tartányok jóváhagyása dokumentáció alapján

2.1. 5 m3 össztérfogatig, típusonként 77 000 Ft

2.2. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig, típusonként 110 000 Ft

2.3. 50 m3 össztérfogat felett, típusonként 265 000 Ft

Az emberi erőforrások minisztere 34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelete
a közneveléssel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés a), b), d), e), h), i), m), n) és 
p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzést érintő kérdések tekintetében a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 8. és 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
módosítása

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (4) bekezdésében
a) az „április 30-áig” szövegrész helyébe az „április 15-éig”,
b) az  „a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjének” szövegrész helyébe az „az Oktatási Hivatalnak”,
c) az „A települési önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe az „Az Oktatási Hivatal”,
d) a „május 15-éig” szövegrész helyébe az „április 20-ig”
szöveg lép.

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

2. § (1) A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.  
(VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása (a továbbiakban: R1.) 20. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt 
biztosító óvodák fenntartói számára. A  hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek 
a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.”

 (2) Az R1. 20. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) A  kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a  nevelési év közben kérheti 
felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.”

3. §  Az R1. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § A  tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a  gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének 
állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.”

4. §  Az R1. 24. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt 
körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a  települési önkormányzatokat, az  illetékességi területén működő 
általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés 
hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a  tankerületi központ az  egyeztetést 
követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.”

5. §  Az R1. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Felvételi Központ legkésőbb a  felvételi eljárás lezárását követő szeptember 15-éig a  személyes adatokat 
tartalmazó papíralapú adathordozókat megsemmisíti.”

6. §  Az R1. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  óvoda a  gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlődésének eredményét – szükség szerint, de legalább 
nevelési évenként kétszer – a 93/A. § szerinti dokumentációban rögzíti.”

7. § (1) Az R1. 90. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A felvételi és mulasztási napló)
„f ) a jogviszony létesítésének időpontját”
(tartalmazza.)

 (2) Az R1. 90. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  óvoda az  (4)  bekezdésben meghatározott adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az  illetékes 
szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon gyermekek nevét – a  szakértői véleményt kiállító 
intézmény és a  szakértői vélemény számával együtt –, akiknek a  felülvizsgálata a  következő nevelési évben 
esedékes.”
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8. §  Az R1. 93/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza)
„b) a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének mutatóit,”

9. §  Az R1. 117. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az  adott intézményre vonatkozó, az  országos 
kompetenciamérés, a  nyelvi mérés, a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, 
valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus 
értékelő rendszer (a  továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak 
elemzését, értékelését.”

10. § (1) Az R1. 143. § (11) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A vizsgabiztos kirendelésének kérésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt vizsgabiztos közreműködése 
nélkül lebonyolított osztályozó vizsga eredménye érvénytelen.”

 (2) Az R1. 143. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A  vizsgabiztosi feladatok ellátásáért díjazás jár, amelyet a  kirendelést kérő intézmény visel. A  vizsgabiztos 
díja szóbeli vizsgán a  vizsgabizottsághoz beosztott vizsgázónként 3600 forint. A  vizsgabiztos díja írásbeli 
vizsgacsoportonként 9000 forint.”

11. §  Az R1. 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„151.  § A  hivatal által működtetett informatikai támogató rendszer biztosítja a  benne rögzített ellenőrzési 
jegyzőkönyvek és szakértői értékelések ellenőrzést követő ötödik év december 31-éig történő elektronikus 
tárolását, valamint az  ellenőrzött személyek, intézmények számára az  azokhoz való hozzáférés lehetőségét. 
Az intézményvezetői és intézményi ellenőrzések tekintetében az intézményvezető a 147. § (8) bekezdésében foglalt 
értékelés elérhetővé válásától számított 8 napon belül megküldi a  szakértői értékeléseket az  érintett fenntartó 
számára, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.”

12. §  Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. §  Az R1.
  1.  6. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejlődésének segítését,” szövegrész helyébe a „fejlődésének segítését, melyek 

által minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez,”,
  2.  7.  § (1)  bekezdés a)  pont ai)  alpontjában az  „a tanulmányok alatti vizsgák” szövegrész helyébe  

az „a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit”,
  3.  20. §

3.1.  (1a) bekezdés h) pontjában a „huszonegyedik munkanap” szövegrész helyébe a „30. nap”,
3.2.  (1b) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „hivatal”,
3.3.  (2) bekezdésében

3.3.1.  a  „hirdetményben meghatározott időpontban” szövegrész helyébe a  „hirdetményben 
meghatározott időpontban, vagy az  óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését 
kérni”,

3.3.2.  az „írásban értesíteni a  gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt” szövegrész helyébe az „írásban értesíteni a hivatalt”,

3.3.3.  a „köteles értesíteni a  gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt” szövegrész helyébe a „köteles értesíteni az óvodavezetőt”,

3.4.  (3)  bekezdésében a  „kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt” 
szövegrész helyébe a  „kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat”, a  „szülő 
személyi azonosító” szövegrész helyébe a  „szülő személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolványokat”,

3.5.  (7)  bekezdésében az „a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjét” szövegrész helyébe az „a hivatalt”,

  4.  22. § (4) bekezdésében a „kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt” szövegrész 
helyébe a „kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat”,
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  5.  23. §
5.1.  (4) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „hivataltól”, a „gyermek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt” szövegrész helyébe a „hivatalt”,
5.2.  (5) bekezdésében a „gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatalt” szövegrész helyébe a „hivatalt és a  kötelező felvételt biztosító iskola igazgatóját”, 
a „gyermeket, tanköteles tanulót” szövegrész helyébe a „tanköteles tanulót”,

5.3.  (8) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „hivatal”,
  6.  24. §

6.1.  (1)  bekezdésében az „a megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrészek helyébe az „az illetékes 
tankerületi központ”, az  „október utolsó napjáig” szövegrész helyébe az  „október 15. napjáig”, 
a „január 15-ig” szövegrész helyébe a „december 1-jéig”,

6.2.  (1a)  bekezdésében az „a megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szövegrész helyébe az „az illetékes 
tankerületi központot”,

  7.  30.  § (1)  bekezdésében az  „A középfokú felvételi eljárást a  középfokú intézmények felvételi információs 
rendszerében” szövegrész helyébe az „A középfokú felvételi eljárást az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1. melléklet III. pontjában meghatározott, a középfokú intézmények 
felvételi információs rendszerében”,

  8.  50.  § (2)  bekezdésében a „gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjét” szövegrész helyébe a „hivatalt”,

  9.  75. § (3) bekezdésében az „A tanuló egyéni munkarend keretében teljesíti tankötelezettségét, ha szakorvosi 
vélemény alapján részesül tartós gyógykezelésben.” szövegrész helyébe a „Ha a  tanuló az  egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 89.  § szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy 
az  Eütv. 91.  § szerinti általános fekvőbeteg szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény 
szerint tartós gyógykezelésben részesül és emiatt a mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem tudja 
teljesíteni, egyéni munkarend keretében folytatja tanulmányait.”,

10.  89. § (3) bekezdés b) pontjában az „apja (gondviselője) nevét,” szövegrész helyébe az „apja nevét, nem magyar 
állampolgárság esetén a tartózkodás jogcímét,”,

11.  90. § (4) bekezdésében a „sajátos nevelési igényű gyermekek” szövegrész helyébe a „beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek”,

12.  95. §
12.1.  (5)  bekezdésében a  „szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadói feladatot, a  szakértői bizottsági 

feladatot ellátó intézmény,” szövegrész helyébe a „szakértői véleményt kiállító szakértői bizottsági 
feladatot ellátó intézmény,”,

12.2.  (6) bekezdésében
12.2.1.  a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakértői véleményt”,
12.2.2.  a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakértői vélemény”,

13.  133.  § (9)  bekezdés b)  pontjában az  „az osztálynaplóban és a  törzslapon” szövegrész helyébe  
az „az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon”,

14.  143.  § (4)  bekezdésében a  „kiállított személyi azonosítót és a  lakcímet igazoló hatósági igazolványt” 
szövegrész helyébe a „kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat”,

15.  145. §
15.1.  (2a) bekezdés b) pontjában az „értékelésére” szövegrész helyébe az „önértékelésére”,
15.2.  (2b) bekezdésében az „értékelésére” szövegrész helyébe az „önértékelésére”,
15.3.  (3) bekezdésében az „az értékelt pedagógus, az  intézményvezető és a hivatal számára” szövegrész 

helyébe az „az értékelt pedagógus és az intézményvezető számára”,
16.  147. §

16.1.  (8)  bekezdésében az  „a látogatást követő szakértői egyeztetésnek megfelelően elkészíti 
az ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumot, és azt az ellenőrzést követő tizenöt 
napon belül rögzíti az  informatikai támogató rendszerben” szövegrész helyébe az  „a látogatást 
követő szakértői egyeztetésnek megfelelően, az  ellenőrzést követő tizenöt napon belül elkészíti 
az ellenőrzés tapasztalatait tartalmazó szakértői értékelést az informatikai támogató rendszerben”,

16.2.  (9)  bekezdésében az  „a (8)  bekezdésben meghatározott időponttól” szövegrész helyébe  
az „a (8) bekezdésben meghatározott határidő lejártától”,
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16.3.  (10)  bekezdésében az  „a (8)  bekezdés szerinti szakértői dokumentum rögzítését megelőzően” 
szövegrész helyébe az „a (8) bekezdés szerinti szakértői értékelés rögzítésének határidejéig”,

17.  150. §
17.1.  (3)  bekezdésében az  „az összegző szakértői dokumentuma” szövegrész helyébe az  „a szakértői 

értékelés” szöveg, az  „összegző szakértői dokumentumának” szövegrész helyébe a  „szakértői 
értékelésének”,

17.2.  (4)  bekezdésében az „az ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumban” szövegrész 
helyébe az „a szakértői értékelésében” szöveg, valamint az „Az összegző szakértői dokumentum” 
szövegrész helyébe az „A szakértői értékelés”,

18.  169.  § (7)  bekezdésében az „A nem állami” szövegrész helyébe az „Az egyházi, magán és a  nemzetiségi 
önkormányzati”,

19.  172. § (4) bekezdésében
19.1.  az „a nem állami” szövegrész helyébe az „az egyházi, magán és a nemzetiségi önkormányzati”,
19.2.  az „A nem állami” szövegrész helyébe az „Az egyházi, magán és a nemzetiségi önkormányzati”,
19.3.  a „köznevelési megállapodás” szövegrész helyébe a „köznevelési szerződés”

szöveg lép.

14. §  Hatályát veszti az R1.
a) 5.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit,” 

szövegrész,
b) 20. §

ba) (1a) bekezdés a) pontjában az „a nevelési év meghatározásáról,” szövegrész,
bb) (2) bekezdésében a „ , továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak” szövegrész,
bc) (2a) bekezdése,
bd) (2b) bekezdése,
be) (5)–(6b) bekezdése,
bf ) (8) bekezdés utolsó mondata,

c) 22.  § (4)  bekezdésében a „ , továbbá az  iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást” 
szövegrész,

d) 24. § (1a) bekezdésében az „a tankerületi központ, valamint” szövegrész,
e) 37. § (7) bekezdése,
f ) 44. § (2) bekezdése,
g) 50. § (3), (5) és (9) bekezdése,
h) 88. § e) pontja,
i) 91. § (3) bekezdés g) pontja,
j) 93. §-a,
k) 150. § (3) bekezdésében az „ , amely azt elérhetővé teszi a hivatal számára” szövegrész.

3. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
módosítása

15. §  A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A rendelet hatálya kiterjed
a) az Nkt. 7. § (1) bekezdés k) pontja szerinti pedagógiai szakszolgálati intézményekre,
b) az  egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények pedagógiai szakszolgálati 
feladatokat ellátó – az  Nkt. 20.  § (9)  bekezdése alapján létrehozott – szervezeti és szakmai tekintetben önálló 
intézményegységeire,
c) az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)–f ) és i)–j) pontjában foglalt köznevelési intézményekre,
d) a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében ellátásban részesülő gyermekekre, tanulókra,
e) a  pedagógus és a  nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az  óraadókra, 
valamint a  köznevelési intézményben nem pedagógus munkakört betöltőkre (a  továbbiakban együtt: 
alkalmazottak),
f ) a gyermekek, tanulók törvényes képviselőire (a továbbiakban: szülők),
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g) a tankerületi központra és az oktatási központra,
h) a  fővárosi és megyei kormányhivatalokra (a  továbbiakban: kormányhivatal), valamint a  kormányhivatalok járási 
(fővárosi kerületi) hivatalaira (a továbbiakban: járási hivatal),
i) az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatra (a  továbbiakban: Gyakorló 
Szakszolgálat),
j) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).”

16. §  Az R2. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Nkt. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága 
a  gyermek, a  tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos 
nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői 
véleményt készít]
„a) a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság megállapítása vagy kizárása,”
(céljából, és a  vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz a  beilleszkedési, a  tanulási, a  magatartási nehézséggel 
küzdő, a  sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az  ellátás 
módjára, formájára és helyére.)

17. §  Az R2. 17. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A szakértői bizottság a  szakértői véleményében tesz javaslatot a  különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló 
ellátására, az  ellátás módjára, formájára és helyére, az  ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, 
a szükséges szakemberre és annak feladataira. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell)
„l) az  adott tanév szeptember 1. és január 15. napja közt elvégzett vizsgálatoknál az  ötödik életévüket betöltött, 
de hat évesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek esetében javaslatot a  tankötelezettség teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére vagy 
további egy év óvodai nevelésre,”

18. §  Az R2. 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  Hivatal a  kérelmező által benyújtott dokumentumok alapján, a  tankötelezettség teljesítésének hat éves 
kor előtti megkezdésével vagy a  tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos hatósági eljárásban 
a  szakértői bizottságot szakértőként kirendelte, és a  Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény elkészítése és 
a Hivatalnak történő megküldése mellett a hatósági eljárástól függetlenül az e rendelet szerinti szakértői vélemény 
kibocsátása is szükséges, úgy azt a szakértői bizottság az e rendelet általános szabályai szerint készíti el. Ha szakértői 
vizsgálatot a  Hivatal kirendelésére a  járási szakértői bizottság végezte el, és a  szakértői vizsgálat alapján sajátos 
nevelési igény valószínűsíthető, akkor a  járási szakértői bizottság a  Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény 
elkészítésével és a  Hivatalnak történő megküldésével egyidejűleg saját vizsgálatának dokumentációját és annak 
eredményeit, a  vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a  rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi 
a  megyei szakértői bizottság részére, amely a  szakértői vizsgálatot a  hatósági eljárástól függetlenül e  rendelet 
általános szabályai szerint fejezi be. A  megyei szakértői bizottság a  járási szakértői bizottság azon szakmai 
megállapításaihoz, melyeket a Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény tartalmaz, kötve van.”

19. §  Az R.2.
a) 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „az Oktatási Hivatalnak (a  továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe  

az „a Hivatalnak”,
b) 17.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „sajátos nevelési igényű” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű, 

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő”
szöveg lép.

20. §  Hatályát veszti az R2. 11. § (1) bekezdés c) pontja.

4. Az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet hatályon kívül 
helyezése

21. §  Hatályát veszti az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet.
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5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 10. § (2) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.
 (3) A 9. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

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

1. melléklet a 34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelethez

Az R1. 1 melléklet II. pontjában foglalt táblázat 46. és 47. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Záradék Dokumentumok)

46. Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévben ........ óra közösségi szolgálatot teljesített. N., Tl., B.

47. A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi 
szolgálatot.

N., Tl., B.

Az igazságügyi miniszter 36/2019. (XII. 30.) IM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek 
a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény 
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításával 
összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 9.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: 
IM rendelet) a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) 
IM  rendeletnek a  határon átnyúló tartási ügyekben a  központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi 
LXVII. törvény és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításával 
összefüggő módosításáról szóló 36/2019. (XII. 30.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 
rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az IM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 36/2019. (XII. 30.) IM rendelethez

 1. Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

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

Áht. 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím-

csoport

Jogcím- 

név
Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők 

köre

Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő-

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból  

finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 

szervezete)

3 232292 IM felügyelete 

alá tartozó 

szervezetek 

és szakmai 

programok 

támogatása

Az előirányzat a miniszter irányítása, 

felügyelete alá tartozó szervezet és  

a miniszter felelősségi körébe tartozó 

feladat, szakmai program támogatására 

használható fel, így különösen

a) kutatási, valamint kulturális célú 

támogatásokra,

b) a miniszter személyéhez kötődő 

egyéb szakmai rendezvényekre és  

az ehhez kapcsolódó kommunikációs 

feladatokra,

c) a központi forrásokból nem 

finanszírozott fejezeti feladatokhoz 

szükséges kiadások teljesítésére,

d) a miniszter által adott kitüntetések, 

díjak és egyéb elismerések egyes 

kiadásainak fedezetére.

Az előirányzaton kerülnek elszámolásra 

a fejezeti tartalék közvetlen fejezeti 

kifizetéssel történő felhasználásával, 

valamint a határon átnyúló tartási 

ügyekben történő központi hatósági 

feladatok végrehajtásával összefüggő 

pénzügyi műveletek is.

költségvetési 

szerv, gazdálkodó 

szervezet, 

államháztartáson 

belüli szervezet, 

államháztartáson 

kívüli jogi személy, 

természetes személy 

A határon átnyúló 

tartási ügyekben 

történő központi 

hatósági feladatok 

kivételével egyedi 

döntéssel. A határon 

átnyúló tartási 

ügyekben történő 

központi hatósági 

feladatok esetében  

az Ávr. 53. §  

(1) bekezdés c) pontja 

szerint előzetes 

kötelezettségvállalás 

nem szükséges.

A határon 

átnyúló tartási 

ügyekben 

történő 

központi 

hatósági 

feladatok 

kivételével 

előleg 

biztosítható.

előirányzat-

átcsoportosítással, 

szerződésben 

foglaltak szerint,

bírósági vagy 

hatósági 

döntésben 

foglaltak szerint

– A határon 

átnyúló 

tartási 

ügyekben 

történő 

központi 

hatósági 

feladatok 

kivételével  

az Ávr. 84. §  

(2) bekezdése 

szerint 

– – –
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 2. Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12c sorral egészül ki:

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

Áht. 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím-

csoport

Jogcím- 

név
Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők 

köre

Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő- 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból  

finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő 

szervezete)

12c 263067 EU utazási 

költségtérítések

Az előirányzat az Európai Unió tanácsi 

ülésein való részvétellel kapcsolatban 

felmerülő utazási költségek egy részének 

megtérítésére szolgál  

a Magyarország számára évente előre 

rögzített összeg erejéig.

költségvetési szerv – – egyösszegű 

kifizetéssel, 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

– – – – –
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 49/2019. (XII. 30.) ITM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 16.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat
1. 11., 34–38., 45., 48., 49., 51., 53., 57., 81., 82., 88–92. és 94. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás;
2. 36–37. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;
3. 8., 11., 36., 42/a., 49., 51., 60/a., 81. és 90. sora alapján az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés;
4. 8., 11., 18., 36., 38., 41., 42., 44., 49., 73. és 81. sora alapján a  2012/21/EU bizottsági határozat szerinti 
közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott támogatás;
5. 8., 11., 36., 38., 44. és 81. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási 
támogatás;
6. 36., 38., 49., 57. és 88–92. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14.  cikke szerinti regionális 
beruházási támogatás;
7. 36., 57. és 88–92. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak 
nyújtott beruházási támogatás;
8. 36., 45., 89. és 91. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére 
tanácsadáshoz nyújtott támogatás;
9. 36. és 88–89. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való 
részvételéhez nyújtott támogatás;
10. 36., 48., 49., 53., 88., 89., 91–92. és 94. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 22.  cikke szerinti induló 
vállalkozásnak nyújtott támogatás;
11. 36., 38., 48., 49., 53., 57. és 88–91. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 25.  cikke szerinti kutatás-
fejlesztési projekthez nyújtott támogatás;
12. 36., 48., 49., 53., 57., 88., 89., 90., 95. és 103. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 26.  cikke szerinti 
kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás;
13. 36., 48., 49., 53., 57. és 88–92. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 28.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás;
14. 36. és 88–92. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs 
támogatás;
15. 36., 38., 45., 82., 89. és 92. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;
16. 60/a. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 36.  cikke szerinti uniós szabvány túlteljesítését vagy 
a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás;
17. 48., 49., 53. és 90. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz 
idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás;
18. 36., 48., 49., 51., 53., 88., 89., 91. és 92. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 38.  cikke szerinti 
energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás;
19. 36., 42/a., 48., 49., 51., 53., 88. és 89. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló 
energia támogatására irányuló beruházási támogatás;
20. 51. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikke szerinti energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez 
nyújtott beruházási támogatás;
21. 57. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 47.  cikke szerinti hulladék-újrafeldolgozásra és 
-újrahasználatra irányuló beruházási támogatás;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 220. szám 10757

22. 35., 48., 49., 53. és 91. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 48.  cikke szerinti energetikai 
infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás;
23. 48., 49., 51. és 53. sora szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz a  651/2014/EU bizottsági 
rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás;
24. 36. és 45. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikke szerinti széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez 
nyújtott beruházási támogatás;
25. 36. és 38. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti kultúrát és a  kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatás;
26. 36., 41., 42. és 67. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikk szerinti sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;
27. 36., 38., 41., 48., 49., 54. és 94. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56.  cikke szerinti helyi 
infrastruktúrára irányuló támogatás;
28. 24. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56a.  cikke szerinti regionális repülőterekre irányuló 
támogatás, vagy az  Európai Bizottság előzetes jóváhagyását igénylő támogatási intézkedés esetén az  Európai 
Bizottságnak a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló közleménye (2014/C99/03) 
szerinti támogatás;
29. 5. és 81. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56c. cikke szerinti Belvízi kikötőkre irányuló támogatás;
30. 36. sora alapján a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai 
uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a továbbiakban: SA.46515 sz. 
bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás;
31. 36. és 38. sora alapján SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott 
támogatás;
32. 36. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági termékekkel 
kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás;
33. 36. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.37599 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági ágazatban 
megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás;
34. 5. sora alapján az  Európai Bizottságnak a  Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztését engedélyező, 
SA.38478 (2014/N) sz. határozata szerinti támogatás;
35. 55. sora alapján az  1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13.  cikke szerinti Éghajlat-politika 
alprogram (a továbbiakban: Éghajlat-politika alprogram) keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás 
alatt álló projektek vagy az  Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázatok önrész összegéhez 
nyújtott támogatás
nyújtható.”

2. §  A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat
1. 10., 33–37., 45., 48., 49., 51., 53., 56., 80. és 86–91. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély 
összegű támogatás;
2. 35–36. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;
3. 7., 10., 35., 42., 49., 51., 60. és 88. sora alapján az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés;
4. 7., 10., 17., 35., 37., 40., 41., 44., 49. és 72. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért 
járó ellentételezéshez nyújtott támogatás;
5. 7., 10., 35., 37. és 44. sora alapján a  360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási 
támogatás;
6. 35., 37., 49., 56. és 86–90. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14.  cikke szerinti regionális 
beruházási támogatás;
7. 35., 56. és 86–90. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak 
nyújtott beruházási támogatás;
8. 35., 45., 87. és 89. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére 
tanácsadáshoz nyújtott támogatás;
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9. 35. és 86–87. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való 
részvételéhez nyújtott támogatás;
10. 35., 48–49., 53., 86–87. és 89–91. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 22.  cikke szerinti induló 
vállalkozásnak nyújtott támogatás;
11. 35., 37., 48–49., 53., 56. és 86–79. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 25.  cikke szerinti kutatás-
fejlesztési projekthez nyújtott támogatás;
12. 35., 48–49., 53., 56., 86–88., 92. és 100. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási 
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás;
13. 35., 48–49., 53., 56. és 86–90. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 28.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás;
14. 35., 86–90. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 29.  cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs 
támogatás;
15. 35., 37., 45., 80., 87. és 90. sora és alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;
16. 48., 49., 53. és 88. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz 
idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás;
17. 35., 48., 49., 51., 53., 86–87., 89–90. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 38.  cikke szerinti 
energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás;
18. 35., 42., 48–49., 51., 53. és 86–87. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 41.  cikke szerinti megújuló 
energia támogatására irányuló beruházási támogatás;
19. 51. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikke szerinti energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez 
nyújtott beruházási támogatás;
20. 56. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 47.  cikke szerinti hulladék-újrafeldolgozásra és 
-újrahasználatra irányuló beruházási támogatás;
21. 35., 48–49., 53. és 89. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 48.  cikke szerinti energetikai 
infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás;
22. 48–49., 51. és 53. sora szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz a  651/2014/EU bizottsági 
rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás;
23. 35. és 45. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikke szerinti széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez 
nyújtott beruházási támogatás;
24. 35. és 37. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti kultúrát és a  kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatás;
25. 35., 40–41. és 66. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;
26. 35., 37., 40., 48–49. és 91. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára 
irányuló támogatás;
27. 22. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56a.  cikke szerinti regionális repülőterekre irányuló 
támogatás, vagy az  Európai Bizottság előzetes jóváhagyását igénylő támogatási intézkedés esetén az  Európai 
Bizottságnak a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló közleménye (2014/C99/03) 
szerinti támogatás;
28. 35. sora alapján a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai 
uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a továbbiakban: SA.46515 sz. 
bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás;
29. 35. és 37. sora alapján SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott 
támogatás;
30. 35. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági termékekkel 
kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás;
31. 35. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.37599 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági ágazatban 
megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás;
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32. 54. sora alapján az  1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13.  cikke szerinti Éghajlat-politika 
alprogram (a továbbiakban: Éghajlat-politika alprogram) keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás 
alatt álló projektek vagy az  Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázatok önrész összegéhez 
nyújtott támogatás;
33. 60. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 36.  cikke szerinti uniós szabvány túlteljesítését vagy 
a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás
nyújtható.”

3. § (1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1.  melléklet szerinti intézményi kezességi díjtámogatás és a  Széchenyi Kártya Program Konstrukciók 
keretében a  vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a  kezességvállaló 
intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül.”

 (2)  A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az intézményi kezességi díjtámogatás esetén a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
a  Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében a  vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi 
díjtámogatás esetén a  KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
tájékoztatja a  kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A  tájékoztatásnak 
kifejezetten utalnia kell a  csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos 
címére és az Európai Unió Hivatalos lapjában való kihirdetésre, valamint meg kell határoznia a támogatás összegét,  
az Atr. 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.”

4. §  A Rendelet III. Fejezete a következő 39. alcímmel egészül ki:
„39. A hulladék-újrafeldolgozás és -újrahasználathoz irányuló támogatás
74/A.  § (1) A  hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozáshoz és 
újrahasználatához nyújtható, ha a  támogatott beruházás technológiája meghaladja az  általánosan elterjedt, 
nyereségesen alkalmazható technológiát.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.
(3) A támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(4) A támogatás keretében a támogatott beruházás beruházási költsége és a támogatás hiányában megvalósítható, 
azonos kapacitású, hagyományos eljárást alkalmazó hulladék-újrahasznosító vagy -újrafelhasználó létesítmény 
megvalósításához szükséges beruházási költség különbsége számolható el.
(5) A  támogathatóság feltétele, hogy a  beruházás hiányában a  beruházás eredményeként újrafeldolgozott vagy 
újrahasznált anyagok ártalmatlanításra kerülnének vagy kevésbé környezetbarát módon kerülnének hasznosításra.
(6) Nem nyújtható támogatás
a) az újrafeldolgozástól eltérő hulladékhasznosítási tevékenységekre,
b) a kedvezményezett saját hulladékának újrafeldolgozását és újrahasználatát szolgáló beruházásokra.
(7) A  támogatás közvetetten sem mentesítheti a  szennyezőt az  uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok 
alapján viselendő terhek és a normál üzletvitel körébe tartozó költségek viselése alól.
(8) A  beruházás nem eredményezheti az  újrafeldolgozandó anyagok iránti kereslet emelkedését a  gyűjtési 
tevékenység növelése nélkül.”

5. §  A Rendelet a következő 75/A. §-sal egészül ki:
„75/A.  § E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról szóló 49/2019. (XII. 30.) ITM rendelettel  
(a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

6. § (1) A Rendelet 76. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„d) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális 
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható 
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költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU  
bizottsági rendelettel (HL L 156, 2017.6.20., 1. o.) módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13–14. cikke, 17. cikke, 18. cikke, 
19. cikke, 22. cikke, 25. cikke, 26. cikke, 28. cikke, 29. cikke, 31. cikke, 36. cikke, 37. cikke, 38. cikke, 41. cikke, 46. cikke, 
47. cikke, 48. cikke, 49. cikke, 52. cikke, 53. cikke, 55. cikke, 56. cikke, 56a. cikke, 56c. cikke,”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

 (2) A Rendelet 76. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„k) az Európai Bizottságnak a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásáról szóló közleménye 
(2014/C99/03)”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

7. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. §  Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklete.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2–3. §, a 7. § (2) bekezdése, a 8. § és a 2. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Hatályát veszti az  egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 2/2008. (II. 18.)  
GKM rendelet.

 (2) Hatályát veszti a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013.  
(VI. 12.) NFM rendelet ivóvízellátással, valamint egyéb rendelkezésekkel összefüggő módosításáról szóló 7/2014. (II. 12.)  
NFM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 49/2019. (XII. 30.) ITM rendelethez
1. melléklet a …/2019. (….) ITM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5/a. sorral egészül ki:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
5/a. 302679 3 Egyedi 

kormánydöntésen 
alapuló közlekedési 
beruházások

Az előirányzat fedezetet biztosít a Kalocsa és Paks 
térségében tervezett új Duna-híddal kapcsolatos beruházás 
előkészítői munkáinak megvalósítására.

gazdasági társaság kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben
részletekben,

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

- beszedési 
megbízás

- - -

„
2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. sora helyébe a következő sorok lépnek:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
„9. 348228 2 Közúthálózat 

fenntartás és működtetés
a) Az előirányzat
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak 
kivételével, az Országos Közúti Adatbankban szereplő 
közúthálózati elemek, valamint az állam tulajdonában és a
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút 
NZrt.)vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti 
Adatbankban nem szereplő vagyonelemek üzemeltetési és 
fenntartási feladatainak;
- az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az 
útvonal-engedélyezéssel, az Országos Közúti Adatbankkal, 
az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti 
szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a 
minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, 
a közúti járművek súly- és méretellenőrzési 
tevékenységeknek, a közútkezelői tevékenységéhez 
kapcsolódó, az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat 
érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatainak;
- a túlsúlydíj beszedésének és szétosztásának;
- a hálózati adatfelvételi feladatoknak;
- az úthálózat-védelmi tevékenységnek;
- a műszaki szabályozási feladatok előkészítésének, a 
műszaki szabályzatok, előírások és útmutatók 
kidolgozásának;
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak 
kivételével az országos közúthálózaton (a továbbiakban: 
Magyar Közút NZrt. saját kapacitásának felhasználásával 
végzett felújítási feladatoknak;
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak 
kivételével, a meglévő országos közúthálózat felújítási és 
fejlesztési munkáknak és az ahhoz kapcsolódó szakértői, 
műszaki előkészítési és lebonyolítási feladatoknak;
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak 

a) gazdasági társaság, költségvetési szerv
b) központi költségvetési szerv 

a) kérelem 
alapján

a) 
biztosítható

b) -

a) egy 
összegben

részletekben,
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel 
b) –

- a) beszedési 
megbízás

b) –

- - -
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kivételével, a közútkezelői feladatok ellátása 
ellenőrzésének;
- a koncessziós szerződés keretében, vagy magántőke
bevonásával megvalósult országos közúthálózat esetében a 
működtetés ellenőrzésének;
- a sajátos közlekedési építmények elektronikus építési 
naplójának bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és 
fenntartásához szükséges feladatoknak;
- az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati 
elemek, illetve az állam tulajdonában és a Magyar Közút
NZrt. vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti 
Adatbankban nem szereplő vagyonelemek működtetéséhez, 
fenntartásához, valamint a közúthálózati elemek 
fejlesztéséhez kapcsolódó, az előző francia bekezdésekben 
nem szereplő egyéb feladatok ellátásának;
- a Kormány döntése alapján a helyi és az országos 
közúthálózaton elvégzendő felújítási és fejlesztési 
beavatkozások megvalósításának,
- a kisvárdai stadion megközelítés és parkoló fejlesztés 
megvalósításának
finanszírozását szolgálja.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítására.

10. 341573 3 Útdíj rendszerek 
működtetése

a) Az előirányzat célja fedezet biztosítása a megtett úttal 
arányos (UD) és a használati díjas (HD) díjszedési rendszer 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásához 
szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, 
üzemeltetésével, illetve fenntartásával, a használati díj és 
pótdíj beszedésével, a használati díj megfizetésének 
ellenőrzésével az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, 
útdíj-ellenőrzési hatósági, egyetemes útdíjszolgáltatói 
feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó 
tevékenységek ellátásával, kapcsolatban a költségvetési 
évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített 
szolgáltatások ellenértékére.
Az előirányzat célja továbbá fedezet biztosítása az UD 
rendszer által észlelt tehergépjárművek tengelyterhelését és 
össztömegét megállapítani képes, az UD rendszer 
keretében kialakított UD súlymérő alrendszer
működtetésével és azoknak a TSM Hatósági Informatikai 
Rendszer számára történő átadásával kapcsolatos, az UD 
rendszer üzemeltetőjénél felmerülő a költségvetési évben 
kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások 
ellenértékére
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

b) –

a) 
biztosítható 

b) -

a) egy 
összegben

részletekben,
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel 
b) –

- a) beszedési 
megbízás

b) –

- - -

„
3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
13. 246078 10 Vasúthálózat 

fejlesztése
a) Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, 
felújítása, átalakítása. Az előirányzat fedezetet nyújt az EU-
társfinanszírozású vasúti projektek EU által nem 
finanszírozott költségeire is az egyes projektek 
előkészítéséhez, a hatósági engedélyezéshez és a Kohéziós 

a) gazdasági társaság, helyi önkormányzat 
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

b) –

a) 
biztosítható

b) -

a) egy 
összegben

részletekben,
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel 

- a) beszedési 
megbízás

b) –

- - -
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Alap projektek lezárásához kapcsolódóan.  
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítására.

b) –

„

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő sor lép:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
29. 367962 45 Folyami információs 

szolgáltatások 
üzemeltetése

a) Az előirányzat fedezetet nyújt a Folyami Információs 
Szolgáltatások rendszer működtetésének biztosítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv 

a) kérelem 
alapján

köz/beszerzés 
alapján

b) –

a) 
biztosítható

b) -

a) egy 
összegben

részletekben,
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel
b) –

– a) beszedési 
megbízás

b) –

– – -

„

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő sor lép:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
31. 375206 50 Városi közúti 

projektek
a) Az előirányzat fedezetet nyújt a Modern Városok 
Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési 
projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek 
biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat, 
valamint a Modern Városok Program keretében a szegedi 
gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és 
közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-
átcsoportosításról szóló 1222/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozat szerinti feladatok támogatására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

b) –

a) 
biztosítható

b) –

a) egy 
összegben

részletekben,
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel
b) –

– a) beszedési 
megbízás

b) –

– – -

„
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6. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 32/a. sorral egészül ki:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
32/a. 379162 52 Légiközlekedési 

terep és akadály 
részadatbázisainak 
létrehozása és 
aktualizálása

Az előirányzat célja a repülőterek akadálykorlátozási 
felülete meghatározásának és kijelölésének, továbbá a
Chicagói Egyezmény 15. függeléke, valamint a 
légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény szerinti
elektronikus terep és akadály adatbázis létrehozásának 
finanszírozása.

gazdasági társaság jogszabály 
alapján
kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben
részletekben,

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

- beszedési 
megbízás

- - -

„
7. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő sor lép: 

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
35. 294835 3 Gazdaságfejlesztést 

szolgáló célelőirányzat
a) Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást:
1) a Széchenyi Kártya Program részeként működő
1a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel,
1b) Széchenyi Forgóeszközhitel,
1c) Széchenyi Beruházási Hitel és
1d) 2019. december 31-ig létrejött Széchenyi Támogatást 
Megelőlegező Hitel (a továbbiakban együtt: Konstrukciók) 
keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez 
kapcsolódó, a Kormány határozata szerinti 
kamattámogatásra és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt.) mint kezességvállaló intézmény által 
felszámított készfizető kezességvállalási díjhoz 
kapcsolódó, a Kormány határozata szerinti kezességi 
díjtámogatásra, amely keretében a pénzügyi intézmény a 
kamattámogatásra és a kezességi díjtámogatásra való 
jogosultság fennállása esetén a kedvezményezettől a 
kamatnak és a kezességi díjnak csak a kamattámogatással 
és a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be, a 
különbözetet a támogató a pénzügyi intézménynek a 
KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) 
– mint az előirányzat felhasználásában közreműködői 
feladatokat ellátó szervezet, amely a Konstrukciók 
lebonyolítása és működtetése során ellátja a Széchenyi 
Kártya Programon belül a támogató jóváhagyásával 
kiadott, a Konstrukciók részletes szabályait tartalmazó, a 
KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, mindenkor hatályos 
Üzletszabályzatban meghatározott feladatokat – részére 
benyújtott beszámoló alapján fizeti meg legkésőbb a 
kamattámogatással és kezességi díjtámogatással érintett 
időszak leteltét követő hatodik hónap utolsó napjáig. 
Az előirányzatból kerül finanszírozásra az előirányzat 
működtetésével, kezelésével, ellenőrzésével és nyomon 
követésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek, 
valamint az eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező, 
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat valamint a Nemzeti 
beruházás ösztönzési célelőirányzat fejezeti kezelésű 

a) A Kormány egyedi határozata szerinti, a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősülő egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ügyvédi iroda, 
egyéni ügyvéd, közjegyzői iroda, közjegyző, végrehajtói 
iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivői 
iroda, magán állatorvos, amennyiben a kamattámogatás 
és kezességi díjtámogatás iránti hiteligénylő lap 
benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és 
meg nem fizetett köztartozása, és adósként vagy 
adóstársként nem áll a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti 
adósságrendezési eljárás hatálya alatt.
b) központi költségvetési szerv

a) A Kormány 
egyedi 

határozat 
alapján a 

vállalkozásokn
ak nyújtott 

hitel-
szerződésekhez 
kapcsolódóan. 

A
kamattámogatá
s és a kezességi 

díjtámogatás 
támogatói 

okirat kiállítása 
és a Kormány 
honlapján, a 
kedvezmé-

nyezett nevére, 
székhelyére és 

az elméleti 
maximális 
támogatás 
összegére 
vonatkozó 

adattartalomma
l, havonkénti 

bontásban való 
közzététele 
alapján –
amely a 

támogatói 
okirat 

kedvezményez
ettel való 

közlésének 
minősül –

a

– a) egy 
összegben,

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel
b) –

– a) A pénzügyi 
intézmény a 

támogató 
megbízásából a 
támogatás Áht. 

53/A. § (2) 
bekezdése 

szerinti 
összegével 

megterhelheti a 
kedvezményezett
nek a pénzügyi 
intézménynél 

vezetett 
számláját.

b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–
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előirányzatok működtetésével, kezelésével összefüggő 
fizetési kötelezettségek teljesítésére.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

hitelszerződés 
hatálybalépésé
nek napjától 
illeti meg a 

kedvezményez
ettet.

Jogszabály 
alapján fizetési 
meghagyásos 

eljárás, 
végrehajtási 

eljárás, 
felszámolási 
eljárás esetén 

fizetési 
felszólítás, 
díjbekérő 
alapján.

b) –

„

8. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 42/a. sorral egészül ki:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
42/a. 381940 25 Fenntartható 

fejlesztések
a) Az előirányzat a Békéscsabán a Modern Városok 
Program keretében kialakítandó SMART GRID rendszer 
II. ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és 
környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer 
kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének 
támogatására biztosít fedezetet.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására..

a) költségvetési szerv, önkormányzat
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

b) –

a) 
biztosítható

b) –

a) egy 
összegben

b) –

- a) beszedési 
megbízás

b) –

- - -

„
9. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 60/a. sorral egészül ki:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
60/a. 381228 20 Fenntartható városi 

buszok beszerzésének 
ösztönzése

a) Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, 
megkötése, valamint az éghajlatváltozás hatásaihoz 
történő alkalmazkodás érdekében a helyi személyszállítási 
közszolgáltatási feladatokat ellátó tiszta és 
energiahatékony autóbuszok piacának ösztönzését 
elősegítő fejlesztésekhez, beruházásokhoz, 
eszközbeszerzésekhez nyújtható támogatás.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására..

a) gazdasági társaság, helyi önkormányzat
b) központi költségvetési szerv

a) Korm. 
határozat, 
kérelem 
alapján

pályázati úton
b) –

a) 
biztosítható

b) –

a) egy 
összegben

b) –

a) 
kötelezettsé

gvállalás 
dokumentu

mában 
meghatároz

ott 
határidőig

b) –

a) beszedési 
megbízás
zálogjog
garancia

b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

-
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„

10. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő sor lép:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
67. 280845 7 Állami 

többletfeladatok
Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan 
többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, amely 
feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne 
sor, továbbá az előirányzat biztosít forrást egyedi 
támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, 
programok megvalósítására. 

helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet, 
egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, 
szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány, 
természetes személy

kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben
részletekben,

időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel

a
kötelezettség

vállalás 
dokumentum

ában 
meghatározo
tt határidőig

beszedési 
megbízás

– – -

„
11. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő sor lép:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
69. 220361 14 Megyei (fővárosi) 

kereskedelmi és 
iparkamarák mellett 
működő békéltető 
testületek támogatása

a) Az előirányzat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. törvény által létrehozott békéltető testületek tagjai 
díjazásának szabályait meghatározó rendelet szerint 
meghatározott mértékű díj és a békéltető testületek 
tevékenységével, működésével és feladatellátásával 
összefüggő kiadások fedezetéül szolgál. 
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítását.

a) köztestület
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

b) –

a) 
biztosítható

b) –

a) egy 
összegben

b) –

– a) beszedési 
megbízás

b) –

– – -

„

12. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 78/a. és 78/b. sorokkal egészül ki:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)
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„
78/a. 379039 32 A 2021. évi 

vadászati kiállítás 
előkészítésének és 
felvezető eseményeinek 
támogatása

a) Az előirányzat fedezetet biztosít az „Egy a természettel” 
Nonprofit Kft. által és részvételével megvalósítandó 2021. 
évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és 
Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó hazai és 
nemzetközi vonatkozású felvezető rendezvénysorozat 
megrendezésével, szervezésével, lebonyolításával 
kapcsolatos költségekre valamint a rendezvények technikai 
feltételeit biztosító kiadások támogatására. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá az „Egy a természettel” Nonprofit 
Kft. működési költségeinek biztosítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítására.

a) gazdasági társaság, költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyéni vállalkozó, közalapítvány, kamara
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

b) –

a) 
biztosítható

b) -

a) egy 
összegben 

történő 
kifizetéssel

b) –

- a) beszedési 
megbízás

b) -

- - -

78/b. 379139 33 Debreceni Észak-
Nyugati Gazdasági 
Övezet 
közműfejlesztéseinek 
támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít
a) a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet 
kialakításával összefüggő közmű fejlesztési projektek 
megvalósítására; 
b) a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstár által nyújtott 
szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, valamint a 
pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére.

a) helyi önkormányzat
b) központi költségvetési szerv

a) Korm. 
határozat

kérelem 
alapján 

b) -

a) 
biztosítható

b) -

a) egy 
összegben,

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel
b) –

- a) beszedési 
megbízás

b) -

- - -

„
13. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 79/a. sorral egészül ki:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
79/a. 379206 35 Gazdasági társaságok 

feladatellátásának 
támogatása

a) Az előirányzat célja gazdasági társaságok működésével 
és feladatellátásával összefüggésben költségvetési 
támogatás nyújtása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítására. 

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv

a) Korm. 
határozat 
kérelem 
alapján

b) –

a) 
biztosítható

b) -

a) egy 
összegben,

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel 
b) –

a) a
kötelezettség

vállalás 
dokumentum

ában 
meghatározo
tt határidőig

b) -

a) beszedési 
megbízás

b) -

- - -

„

14. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 86. sora helyébe a következő sor lép:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
86. 281234 3 Nemzetközi 

szabványosítási feladatok
a) Az előirányzat támogatást biztosít a Magyar 
Szabványügyi Testület nemzetközi feladatainak, továbbá a 

a) Magyar Szabványügyi Testület
(köztestület)

a) kérelem 
alapján

a) 
biztosítható

a) egy 
összegben

– a) beszedési 
megbízás

– – -
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szabványokhoz történő kedvezményes hozzáférés 
biztosításával összefüggő feladatainak ellátására, az online 
szabványkönyvtár előfizetésének kedvezményessé tételére 
és informatikai fejlesztésének támogatására, valamint a
szabványok magyar nyelvre történő fordítási költségeinek 
fedezetére.
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítását.

b) központi költségvetési szerv b) – b) – részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel
b) –

b) –

„

15. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 92. sora helyébe a következő sor lép:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
92. 372728 5 Az építőipari ágazat 

technológiai 
korszerűsítésére, 
hatékonyságának 
növelésére irányuló 
támogatás

A) 1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő 
támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások, 
továbbá 5-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési 
tevékenységet ellátó mikrovállalkozások technológiai 
fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, újraiparosítási célt 
szolgáló beruházásainak finanszírozása, mely által a 
vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.
Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó 
fejlesztés ezen előirányzat keretében összefoglalóan 
projektnek minősül. A támogatandó tevékenység az alábbi 
területek valamelyikéhez kapcsolódik:
- Építőipari tevékenység, valamint olyan mérnöki műszaki 
tevékenység, mely az építőipari kivitelezési tevékenység 
megvalósításához elválaszthatatlanul kapcsolódik.
- Egyes építési termékek gyártása, valamint egyéb 
feldolgozóipari tevékenység, mely az építőanyag-gyártási 
tevékenység megvalósításához elválaszthatatlanul 
kapcsolódik.
2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére kis-
és középvállalkozások esetén legalább 25 millió forint 
összegű, mikrovállalkozások esetén legalább 8 millió forint 
összegű támogatás nyújtható.
A támogatásintenzitás mértéke minden kedvezményezett 
esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül 
meghatározásra és rögzítésre, 
a támogatási kategóriák függvényében.
3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek 
támogathatók:
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és 
szerszámok beszerzése,
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő 
eszközökkel,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló 
induló beruházások,
d) információstechnológia-fejlesztés,
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai 
rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó 
gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak 
megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
g) immateriális javak beszerzése,
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági 
beruházás,
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia 
használatát célzó beruházás.

A) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti 
kis- és középvállalkozások, továbbá 5-9 fő létszámú, 
főtevékenységként tervezési tevékenységet ellátó 
mikrovállalkozások, a kezelőszervi feladatokat ellátó 
gazdasági társaság

B) központi költségvetési szerv

A) kérelem 
alapján

B) –

A) 
biztosítható

B) –

A) egy 
összegben,

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel
B) –

– A)
a) beszedési 

megbízás
b) óvadék,

c) a) pont vagy b) 
pont szerinti 

biztosíték mellett, 
amennyiben a 

támogatás a 200,0 
millió forintot 
meghaladja, 
200,0 millió 
forint feletti 

összeg 
tekintetében 

pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 

vállalt garancia,
d) a) pont vagy b) 

pont szerinti 
biztosíték mellett, 

amennyiben a 
támogatás a 200,0 

millió forintot 
meghaladja, 
200,0 millió 
forint feletti 

összeg 
tekintetében 

pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 

vállalt készfizető 
kezesség

B) –

A) ÉMI 
Építésügyi 
Minőségell

enőrző 
Innovációs 
Nonprofit 

Kft.
B) –

- -
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4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által 
megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy 
tervezési hatékonyságának javítását, 
az innovációt, a technológiai korszerűsítést, 
a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy 
szolgálják.
5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység 
eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítménynövekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a 
teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások 
és eljárások legalább hazai piacra vitele.

B) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítását.

„
16. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 99/a. sorral egészül ki:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
99/a. 381984 4 Dunakeszi alap- és 

középfokú oktatási 
intézmények, kulturális 
központ fejlesztés 
előkészítése

Az előirányzat forrást biztosít a Dunakeszi alap- és 
középfokú oktatási intézmények, kulturális központ 
fejlesztés előkésztésére.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, civil szervezet, gazdasági társaság

kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel

– beszedési 
megbízás

– – –

„
17. A Rendelet 1. mellékletében foglalt 107. sora helyébe a következő sor lép:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„
107. 375917 7 Felsőoktatási 

kiválósági programok 
támogatása

a) Az előirányzat a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági 
Program, az Új Nemzeti Kiválóság Program, az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia támogatásának, 
valamint az egyéb innovációs ágazati feladatok a fedezetére 
biztosít forrást.  
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő költségek, 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítása

a) felsőoktatási intézmény, központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

pályázati úton
b) –

a) előleg 
biztosítható

b) –

a) egy 
összegben

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel
b) –

– a) beszedési 
megbízás

b) –

a) 
Nemze

ti
Kutatá

si, 
Fejlesz
tési és 
Innová

ciós 
Hivatal 

b) –

- -

„
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18. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 109-123. sorral egészül ki:

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

1 Áht. 
azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

„109. 379651 9 ELI-ALPS lézeres 
kutatóközpont 
támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a Molekuláris-
Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott 
feladatok és ennek keretében a Molekuláris Ujjlenyomat 
Vizsgáló Központ (Centre for Molecular Fingerprinting) 
pilot projekt, valamint a Szegedi Tudományegyetem, az 
Ecole Politechnique, Paris és a University of California 
együttműködésében elindított transzmutációs projekt 
megvalósítására.

gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel

- államháztartáson 
kívüli szervezet 

kedvezményezett 
esetén beszedési 

megbízás

- - -

110. 379884 10 Vagyonkezelő 
alapítvány által 
fenntartott intézmény 
feladatainak támogatása

a) Az előirányzat fedezetül szolgál az oktatás, tudományos 
kutatási tevékenységek és az ezzel összefüggő feladatok, 
valamint a felsőoktatási tevékenység és az ezeket szolgáló 
funkcionális és szolgáltató tevékenységek finanszírozására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítására. 

a) alapítvány, felsőoktatási intézmény 
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

pályázat útján
b) –

a) 
biztosítható

b) –

a) egy 
összegben

részletekben 
teljesítésarányo

s vagy 
időarányos 
kifizetéssel 

b) –

– a) beszedési 
megbízás

b) –

- - -

111. 381939 67 Felsőoktatási feladatok

112. 333795 1 Nem állami 
felsőoktatási 
intézmények

a) Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és 
alapítványi felsőoktatási intézmények, valamint a 
felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok 
feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg 
alapján nyújtott költségvetési támogatását, valamint az 
intézmények részére speciális feladatokhoz nyújtandó 
támogatás összegét.
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítása 
alá tartozó felsőoktatási intézmények költségvetési 
támogatását is.
b) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a) egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási 
intézmények, egyházi jogi személyek, valamint a 
felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok, 
más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási 
intézmény

b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

b) -

a)
biztosítható

b) –

a) egy 
összegben

részletekben 
teljesítésarányo

s vagy 
időarányos 
kifizetéssel 

b) –

– a) beszedési 
megbízás

b) –

- - -

113. 302891 2 Felsőoktatás speciális 
feladatai

Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási 
intézménybe felvételt vagy átvételt nyert hátrányos 
helyzetű hallgató által igénybe vehető, a tanulmányai során 
a felkészüléséhez segítséget nyújtó mentorprogram 
lebonyolításához. Támogatást biztosít olyan speciális 
feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz 
rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott 
támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítik 
elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására is, 
amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem 
valósíthatók meg. Fedezetet biztosít olyan testületek, 
gazdasági társaságok, szervezetek, egyesületek 
támogatására, amelyek segítik a felsőoktatási szakterület 
munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben előírt 
feladatok végrehajtásához.
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai 
elemzések készítéséhez, felsőoktatási információs 
rendszerek és nyilvántartások működési költségéhez, 
kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, 
valamint a TÁMOP 4.1.3/08/01 és TÁMOP-4.1.3-11/1-
2011-0001 lezárult kiemelt projekt fenntartási 

központi költségvetési szerv, országos szakértői testület, 
jogi személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági 
társaság, civil szervezet, köztestület, közalapítvány, nem 
állami felsőoktatási intézmény, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes személy

kérelem 
alapján

pályázati úton

biztosítható egy összegben
részletekben 

teljesítésarányo
s vagy 

időarányos 
kifizetéssel 

- államháztartáson 
kívüli szervezet 

kedvezményezett 
esetén beszedési 

megbízás

- - -
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kötelezettségeiből fakadó működési és licencköltségekhez, 
pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó 
és adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, 
működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai kiadványok 
készítéséhez. Az előirányzat biztosítja a TÁMOP-4.2.5-09 
és TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 projektek keretében 
fejlesztett, fenntartási kötelezettséggel érintett 
tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár üzemeltetési 
feladatok ellátását. 

Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, 
szakkollégiumokban folyó magas színvonalú, a tudásalapú 
elitképzést kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási 
tevékenység fenntartásához való állami hozzájárulás; 
szakmai programok, infrastrukturális beruházások, 
informatikai fejlesztések, egyéb működési kiadások 
támogatásához nyújt fedezetet.
Az előirányzat támogatást nyújt a magyar állampolgár 
külföldi felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányaihoz.

114. 340639 3 Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási 
Alap

Az előirányzat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 
létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat 
alapján az állami felsőoktatási intézmények 
struktúraátalakításához, valamint a struktúraátalakítás 
igényével érintett intézmények működőképességének 
fenntartásához és konszolidációjához biztosít támogatást.

állami felsőoktatási intézmények kérelem 
alapján

pályázati úton
egyéb: a 

felosztásra a 
Pénzügyminis

ztériummal 
egyetértésben 

hozott 
támogatási 

döntés alapján 
kerül sor.

biztosítható egy összegben 
részletekben 

időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel

- - - - -

115. 348651 4 Francia Egyetem 
kialakítása a Szegedi 
Tudományegyetemen

A Francia Egyetem fokozatos kialakításának 
megvalósítása.

állami felsőoktatási intézmény kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben .- - - - -

116. 353795 5 Felsőoktatási 
vagyongazdálkodási 
feladatok

Az egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási 
létesítményekkel kapcsolatos intézkedések megtételéről 
szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján az 
állami felsőoktatási intézmények PPP beruházásaihoz 
kapcsolódó kiváltási feladatok támogatása.

központi költségvetési szerv kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben 
részletekben 

időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel

- - - - -

117. 375262 6 Szegedi 
Tudományegyetem 
infrastrukturális 
fejlesztése

A Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása, különös tekintettel a 
Zeneművészeti Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, 
képalkotó diagnosztikai eszközpark beszerzése, 
idegsebészet, szemészet, arc-állcsont sebészet, fül-orr-gége 
szakterület és a speciális fej-onkológia egy telephelyre 
történő költöztetése.

központi költségvetési szerv kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben 
részletekben 

időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel

- - - - -

118. 295002 7 Határon túli 
felsőoktatási feladatok 
támogatása

a) A fejezeti kezelésű előirányzat a következő 
ösztöndíjazási, felsőoktatási feladatok, programok 
ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:

- magyarországi és szülőföldi felsőoktatási 
intézményekbe felvételt nyert külhoni magyar 
hallgatók, doktoranduszok és felsőoktatási oktatók 
támogatása, tanulmányaik/oktatási-kutatási 
tevékenységük elősegítése;

- szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi szakkollégiumok 
működtetéséhez, képzési feladatok ellátásához 
hozzájárulás, valamint szakkollégiumi ösztöndíjak 
biztosítása és magyarországi előkészítő képzés 
támogatása  

- határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz, valamint 
magyar kisebbséghez kapcsolódó tudományos-kutatói 
tevékenység támogatása;

- határon túli magyar diákok kollégiumi 
elszállásolásának támogatása, lakhatási feltételeinek 
javítása;

- határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek 
tevékenységének támogatása, fejlesztése;

- a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos 
tájékoztató, tehetséggondozó tevékenységet végző 
szervezetek működésének és programjainak 

a) civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési 
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, helyi 
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, 
társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy, határon túli természetes személy, határon túli 
egyesület, határon túli szervezet, határon túli intézmény, 
külföldi személy vagy külföldi szervezet, határon túli és 
magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, 
határon túli egyházi jogi személy és intézménye
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

pályázati úton
b) -

a) 
biztosítható

b) -

a) egy 
összegben 

részletekben 
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel
b) -

- a) nem határon 
túli 

államháztartáson
kívüli szervezet: 

beszedési 
megbízás

b) -

- a) igénybe 
vehető

b) -

-
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támogatása;
- határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a 

hozzájuk köthető, tevékenységüket segítő határon túli 
és magyarországi szervezetek, valamint magyarországi 
felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli 
képzésének működési, fejlesztési és 
programköltségeihez hozzájárulás;

- határon túli oktatási és kulturális területen 
tevékenykedő magyarországi és határon túli 
szervezetek programjainak, működésének, 
fejlesztésének támogatása;

- határon túli felsőoktatási képzési kínálat bővítéséhez, 
átalakításához kapcsolódó működési, fejlesztési, 
beruházási célú tevékenységek támogatása;

- hallgatói és oktatói mobilitási, valamint egyéb 
ösztöndíjprogramok támogatása, illetve lebonyolítása.

b) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

119. 302913 8 Nemzetközi kétoldalú 
oktatási és képzési 
programok

Az előirányzat célja az alábbiak támogatása
a) Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás 
fejlesztését célzó együttműködések a köz- és felsőoktatási 
tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, 
rendezvények, találkozók támogatása. A Stipendium 
Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. 
rendeletben meghatározott, a minisztérium feladatkörébe 
tartozó feladatok végrehajtása. Nemzetközi oktatási képzési 
módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése. 
Anyanyelvi vendégtanár programok támogatása. Kétoldalú 
együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett 
programok megvalósítását szolgáló projektek 
megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az 
Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs 
Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai Fulbright 
Alapítvány, a British Council Hungary stb. részére az 
alapító okiratokban meghatározott feladatok támogatása. 
Külföldi egyetemeken vendégtanári álláshelyek 
biztosításához hozzájárulás.
b) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a) közalapítvány, civil szervezet, költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, külföldi személy, külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet, köz- és felsőoktatási intézmény
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

b) -

a) 
biztosítható

b)-

a) egy 
összegben 

részletekben 
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel
b) -

- a) nem határon 
túli 

államháztartáson
kívüli szervezet: 

beszedési 
megbízás

b) -

- - -

120. 302924 9 Európai Uniós és 
nemzetközi oktatási és 
képzési programok

a) Nemzetközi, európai uniós tagságból következő 
oktatási és képzési programok koordinálása. Az EU 
Erasmus+ programja (2014-2020), Európa a polgárokért 
program (2014-2020), Nemzeti Europass Központ
működtetése, az Európai Felsőoktatási Térség 
megvalósítását támogató feladatok, ACES (Academy of 
Central European Schools - Közép-Európai Iskolák 
Akadémiája) program, az Erasmus Alumni és az ECVET 
hálózat működtetése, EU-s programokhoz kapcsolódó 
kutatás-fejlesztési és esélyegyenlőségi feladatok ellátása, 
CEEPUS (Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram), 
továbbá az EU oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó 
feladatok végrehajtása, szakmai projektek koordinálása, 
idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó feladatok (pl. 
Európai Nyelvi Díj), az Minisztérium támogatásával 
benyújtott pályázatok nemzeti önrészének biztosítása. A 
College of Europe képzések kapcsán felmerülő feladatok 
forrásának biztosítása. Nemzetközi programokhoz 
kapcsolódó szakdiplomáciai feladatok ellátása.
b) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a) Tempus Közalapítvány, költségvetési szerv
b) központi költségvetési szerv

a) kérelem 
alapján

b) -

a) 
biztosítható

b)-

a) egy 
összegben 

részletekben 
időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel
b) -

- a) beszedési 
megbízás

b) –

- - -

121. 338328 10 Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem 
(Zeneakadémia) 
történeti orgonáinak 
restaurálása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti 
orgonáinak restaurálásához nyújtott támogatás.

központi költségvetési szerv kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben - - - - -

122. 343406 11 MOME Campus -
Kreatív Innovációs és 
Tudáspark kialakítása

A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott 
támogatás: 3M (Műhelyház, Műteremház, Médiaház), 
Kutatóbázis, Akadémiai Épület, Főépület, Gondűző, 

központi költségvetési szerv kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben 
részletekben 

időarányos vagy 

- - - - -
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Szintalatti beépítések, Zöld terület kialakítása a B” épület 
újjáépítése, kiegészítő technológia biztosítása; BME „Z” 
épületben ideiglenes tartózkodási hely kialakítása (költözés 
és visszaköltözés).

teljesítésarányo
s kifizetéssel

123. 380362 12 Mórahalmi Komplex 
Fejlesztő Centrum 
létrehozása

Az előirányzat biztosítja a Mórahalmi Komplex Fejlesztő 
Centrum infrastrukturális fejlesztését és a hozzájuk 
kapcsolódó szakmai-képzési-szolgáltatási fejlesztések 
támogatását.

helyi önkormányzat kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben 
részletekben 

időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel

- beszedési 
megbízás

- - -

124. 295357 13 Közalapítvány a 
Budapesti Német Nyelvű 
Egyetemért

Az előirányzat támogatást nyújt a Budapesti Német Nyelvű 
Egyetemért Közalapítvány és az általa fenntartott Andrássy 
Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem működéséhez.

közalapítvány kérelem 
alapján

biztosítható egy összegben 
részletekben 

időarányos vagy 
teljesítésarányo

s kifizetéssel

- beszedési 
megbízás

- - -„

”
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2. melléklet a 49/2019. (XII. 30.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez

1

2. melléklet a …/2019. (….) ITM rendelethez

„1. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

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

1. Áht-
azonosító

Címné
v

Alcímnév
Jogcímcso
-portnév

Jogcímnév Előirányzat célja
Kifizetésben részesülők 

köre
Támogatás 

biztosításának módja
Támogatási 

előleg
Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték Kezelő szerv
Lebonyolít

ó szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete

2. 280490 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
3. 302668 31 Kiemelt célú beruházások támogatása
4. 351617 2 Kiemelt közúti 

beruházások
Az előirányzat fedezetet biztosít a 
kiemeltnek nyilvánított, középtávon 
megvalósítani tervezett országos közúti 
beruházások megvalósítására, valamint
azoknak az európai uniós támogatási 
szerződésben meghatározott 
elszámolható költség összegét 
meghaladóan felmerülő költségei,
valamint az európai uniós forrásból el 
nem számolható költségei 
finanszírozására.
Az előirányzat finanszírozza különösen
a) az M85 autóút Csorna–Sopron 
országhatár közötti szakasz fejlesztését;
b) Szolnok megyei jogú város 
megközelítésének biztosítását (M4);
c) az M4 autópálya Abony–Fegyvernek 
közötti szakasz újraindítását (őrzés, 
katasztrófaelhárítás);
d) Békéscsaba megyei jogú város 
megközelítésének biztosítását (M8);
e) Békéscsaba megyei jogú város 
megközelítésének biztosítását (M44);
f) a 23. és 25. főutak Bátonyterenye–Ózd 
közötti szakaszának fejlesztését;
g) a 471. sz. főút Debrecen–Mátészalka 
közötti szakaszának fejlesztését;
h) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. 
ütemű) megvalósítását;
i) a 102. sz. főút megépítésével 
Esztergom –
M1 autópálya irányú kapcsolat 
fejlesztését;
j) Nyíregyháza, 36. számú főút és a 3317. 
j. út
kereszteződés (Mező utcai csomópont) 
átépítését;
k) Pilisvörösvár 10. számú főúti aluljáró 
jégmentesítését;
l) 76. számú főút Balatonszentgyörgy–
Fenékpuszta–Keszthely elkerülő 
megvalósítását;
m) a határ menti útépítési projektek 
előkészítését és előfinanszírozását;
n) IKOP/CEF útépítési projektek 
előkészítését.

gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – – –
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2

5. 363795 4 Keskeny nyomtávú vasúti 
fejlesztések

Turisztikai célú keskeny nyomközű 
kisvasutak infrastruktúrájának és 
járműparkjának felújítása, fejlesztése.

A támogatás a 
kedvezményezett által 
harmadik fél részére 
továbbadható.

kérelem alapján biztosítható egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– azonnali beszedési 
megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat (a 

továbbiakban: beszedési 
megbízás)

– – –

6. 302691 32 Közlekedési ágazati programok

7. 295735 1 A közösségi közlekedés 
összehangolása

a) Az előirányzat célja a közösségi 
közlekedés összehangolt működését és 
fejlesztését szolgáló intézményrendszer, 
a hazai közösségi közlekedés átalakítását 
érintő, valamint a közszolgáltatások 
működtetéséhez és fejlesztéséhez 
kapcsolódó szakmai feladatok 
finanszírozása.
Részfeladatok:
1. a közösségi közlekedés szervezését 
érintő feladatok;
2. a közösségi közlekedés átalakítását 
érintő feladatok;
3. a személyszállítási közszolgáltatások 
működtetéséhez és fejlesztéséhez 
kapcsolódó egyéb szakmai feladatok.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, civil 
szervezet, köztestület
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben,

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

8. 348228 2 Közúthálózat fenntartás és 
működtetés

a) Az előirányzat
- a koncessziós szerződés keretében 
üzemeltetett közutak kivételével, az 
Országos Közúti Adatbankban szereplő 
közúthálózati elemek, illetve az állam 
tulajdonában és a Magyar Közút 
Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: 
Magyar Közút NZrt.) vagyonkezelésében 
álló, az Országos Közúti Adatbankban 
nem szereplő vagyonelemek üzemeltetési 
és fenntartási feladatainak;
- az útügyi műszaki-gazdasági 
szolgáltatások közül az útvonal-
engedélyezéssel, az Országos Közúti 
Adatbankkal, az Önkormányzati Utak 
Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény 
működtetésével kapcsolatos, valamint a 
minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a 
környezetvédelmi, a közúti járművek 
súly- és méretellenőrzési 
tevékenységeknek, a közútkezelői 
tevékenységéhez kapcsolódó, az útügyi 
műszaki-gazdasági szolgáltatásokat 
érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási 
feladatainak;
- a túlsúlydíj beszedésének és 
szétosztásának;
- a hálózati adatfelvételi feladatoknak;
- az úthálózat-védelmi tevékenységnek;
- a műszaki szabályozási feladatok 
előkészítésének;
a műszaki szabályzatok, előírások és 
útmutatók kidolgozásának;
- a koncessziós szerződés keretében 
üzemeltetett közutak kivételével az 
országos közúthálózaton a Magyar Közút 
NZrt. saját kapacitásának 
felhasználásával végzett felújítási 
feladatoknak;
- a koncessziós szerződés keretében 
üzemeltetett közutak kivételével, a 
meglévő országos közúthálózat felújítási 
és fejlesztési munkáknak és az ahhoz 
kapcsolódó szakértői, műszaki 

a) gazdasági társaság
költségvetési szerv
önkormányzat
b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben,

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –
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előkészítési és lebonyolítási 
feladatoknak;
- a koncessziós szerződés keretében 
üzemeltetett közutak kivételével, a 
közútkezelői feladatok ellátása 
ellenőrzésének;
- a koncessziós szerződés keretében vagy 
magántőke bevonásával megvalósult 
országos közúthálózat esetében a 
működtetés ellenőrzésének;
- a sajátos közlekedési építmények 
elektronikus építési naplójának 
bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és 
fenntartásához szükséges feladatoknak;
- az Országos Közúti Adatbankban 
szereplő közúthálózati elemek, illetve az 
állam tulajdonában és a Magyar Közút 
NZrt. vagyonkezelésében álló, az 
Országos Közúti Adatbankban nem 
szereplő vagyonelemek működtetéséhez, 
fenntartásához, valamint a közúthálózati 
elemek fejlesztéséhez kapcsolódó, az 
előző francia bekezdésekben nem 
szereplő egyéb feladatok ellátásának;
- a Kormány döntése alapján a helyi és az 
országos közúthálózaton elvégzendő 
felújítási és fejlesztési beavatkozások 
megvalósításának;
- a kisvárdai stadion megközelítés és 
parkoló fejlesztés megvalósításának
finanszírozását szolgálja.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

9. 341573 3 Útdíj rendszerek 
működtetése

a) Az előirányzat célja fedezet biztosítása 
a megtett úttal arányos (UD) és a 
használati díjas (HD) díjszedési rendszer 
működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásához szükséges eszközök és 
létesítmények működtetésével, 
üzemeltetésével, illetve fenntartásával, a 
használati díj és pótdíj beszedésével, a 
használati díj megfizetésének 
ellenőrzésével az útdíjszedői, 
útdíjellenőrzés-támogatói, útdíj-
ellenőrzési hatósági, egyetemes 
útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével, 
továbbá az azokhoz kapcsolódó 
tevékenységek ellátásával, kapcsolatban 
a költségvetési évben kifizetendő 
kiadásokra, illetve teljesített 
szolgáltatások ellenértékére. Az 
előirányzat célja továbbá fedezet 
biztosítása az UD rendszer által észlelt 
tehergépjárművek tengelyterhelését és 
össztömegét megállapítani képes, az UD 
rendszer keretében kialakított UD 
súlymérő alrendszer működtetésével és 
azoknak a TSM Hatósági Informatikai 
Rendszer számára történő átadásával 
kapcsolatos, az UD rendszer 
üzemeltetőjénél felmerülő a költségvetési
évben kifizetendő kiadásokra, illetve 
teljesített szolgáltatások ellenértékére.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben,

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –
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10. 257201 5 TEN-T projektek Az előirányzat célja a transzeurópai 
közlekedési hálózatok (TEN-T) alapjából 
támogatott közlekedésfejlesztési 
projektek, valamint az azokhoz tartozó 
kiegészítő munkák finanszírozása. 
Az előirányzat terhére vasúti 
megvalósíthatósági tanulmányok, 
engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítése, a szárazföldi és a folyami 
közlekedést érintő projektek 
végrehajtása, valamint 
forgalomszabályozó és információs 
rendszerhez kapcsolódó projektek 
kivitelezése támogatható. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, 
civil szervezet, egyesület, 
önkormányzat

kérelem alapján biztosítható részletekben,
időarányos vagy 

teljesítés-
arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – – –

11. 245823 6 Belvízi hajózási 
alapprogram

Az előirányzat célja a belvízi hajózási 
piac Európai Bizottság által megállapított 
súlyos zavara esetén, a közösségi szintű 
szerkezetátalakítási intézkedések 
rendezéséhez szükséges finanszírozási 
forrás biztosítása. A piac zavara esetén a 
tagállamokban létrehozott alapok között 
átutalásokra kerül sor, amelynek 
keretében – a magyar belvízi hajózás 
helyzetével összefüggésben – a magyar 
alap fogadó alapként működik. 

Magyar hajólajstromban 
szereplő áruszállító és 
tolóhajók tulajdonosai, 
üzembentartói

pályázati úton – egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – –- –

12. 246078 10 Vasúthálózat fejlesztése a) Az előirányzat célja a vasúthálózat és a 
hozzá kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztése, korszerűsítése, felújítása, 
átalakítása. Az előirányzat fedezetet nyújt 
az EU-társfinanszírozású vasúti projektek 
EU által nem finanszírozott költségeire is 
az egyes projektek előkészítéséhez, a 
hatósági engedélyezéshez és a Kohéziós 
Alap projektek lezárásához 
kapcsolódóan. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

13. 333717 11 Közúti 
közlekedésbiztonság javítása 
és szakképzési feladatok

a) Az előirányzat a közúti 
közlekedésbiztonság egyes állami 
feladatainak teljesítéséhez szükséges 
pénzügyi forrásokról és azok 
felhasználásának módjáról szóló 
188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 
2. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban 
meghatározott feladatokra, valamint a 
közlekedési szakképzési feladatok 
megvalósítására használható fel. 
Az előirányzat fedezetül szolgál a KTI
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit 
Kft. által ellátott, a közúti közlekedés 
biztonságát és környezetvédelmét 
szolgáló kutatási, fejlesztési és 
koordinációs feladatok végrehajtására 
kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 
31.) NFM rendeletben meghatározott, a 
közúti közlekedés biztonságát és 
környezetvédelmét szolgáló kutatási, 
fejlesztési és koordinációs feladatok 
végrehajtására:
- közúti közlekedésbiztonság 
javításával összefüggő feladatok
- a közlekedési szakképzési feladatok 
ellátása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság, civil 
szervezet
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

14. 333728 12 Közúti közlekedéssel 
összefüggő 
környezetvédelmi feladatok

a) Az előirányzat a közúti járművek 
forgalomba helyezésével és forgalomban 
tartásával, környezetvédelmi 
felülvizsgálatával és ellenőrzésével, 
továbbá a gépjárműfenntartó 

a) gazdasági társaság, civil 
szervezet
b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –
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tevékenységgel kapcsolatos egyes 
közlekedési hatósági eljárások díjáról 
szóló 91/2004. (VI. 29.) 
GKM rendelet 5. § (3) bekezdésében 
meghatározott feladatok finanszírozására 
használható fel.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

b) –

15. 296302 13 Zajtérképezés 
EU tagállami feladatai

a) Az előirányzat célja a közlekedés 
okozta zajszennyezés csökkentése 
érdekében szükséges 
monitoringfeladatok ellátása, a 
jogszabályok megalapozását szolgáló 
adatgyűjtés, mérések, 
a különböző beavatkozások környezeti 
hatásainak előrebecslése, továbbá a 
környezeti zaj értékeléséről és 
kezeléséről szóló 2002. június 25-i
2002/49/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, valamint a környezeti 
zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 
szerinti stratégiai zajtérképezéshez 
kapcsolódó feladatok elvégzése az állami 
kezelésben lévő nagy forgalmú közutak 
és vasútvonalak vonatkozásában.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) nonprofit gazdasági 
társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

16. 351651 28 Kiemelt közúti projektek a) Az előirányzat fedezetet biztosít a 
kiemeltnek nyilvánított, középtávon 
megvalósítani tervezett országos és helyi 
közúti beruházások megvalósítására, 
valamint a 813. számú Győr keleti 
elkerülő út megvalósításához kapcsolódó 
kármentesítési és kompenzációs 
intézkedésekre, fakivágási és 
csereerdősítési tevékenységekre.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

17. 358473 29 Légiszállítási 
szolgáltatások

a) Az előirányzat fedezetet biztosít a 
menetrend szerinti légijáratok 
üzemeltetésére öt nyugat-balkáni 
útirányba (Koszovó, Podgorica, Pristina, 
Szarajevó, Szkopje) közszolgáltatási 
szerződés szerinti veszteségkompenzáció 
kifizetésére, valamint ezen légijáratok 
üzemelésére vonatkozó szolgáltatás 
koncesszióba adására. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) szerződéses feltételek 
szerint

b) –

– a) részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítés-
arányos

b) –

– a) készfizető kezesség
b) –

– – –

18. 358584 30 Közúthálózat felújítása a) Az előirányzat fedezetet biztosít az út-
és hídfelújítási, valamint 
forgalombiztonsági és környezetvédelmi 
beavatkozások előkészítésével, 
tervezésével, kivitelezésével és a 
kapcsolódó műszaki ellenőrzés 
ellátásával kapcsolatos feladatokra.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-
arányos

b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

19. 359139 33 Budapest–Belgrád 
vasútvonal magyarországi 
szakaszának felújítása

a) Az előirányzat célja a vasúthálózat és a 
hozzákapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztése. Az előirányzat biztosít 
fedezetet a Budapest–Belgrád vasútvonal 
magyarországi szakasza felújításának 

a) gazdasági társaság 
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben,

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– – – – –
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megvalósításához szükséges 
feladatokhoz.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

b) –

20. 359140 34 Határ menti közúti 
fejlesztések előkészítése

a) Az Európai Unió 2014–2020. évi 
programozási időszak keretének terhére 
megvalósuló határ menti együttműködési 
programok közlekedésiinfrastruktúra-
beruházásainak előkészítése.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

21. 359573 37 Kerékpáros 
létesítmények működtetése

a) Kerékpárforgalmi hálózat részét 
képező létesítmények és tartozékaik 
működtetése tekintetében üzemeltetési, 
fenntartási és felújítási feladatok ellátása 
történhet az előirányzat terhére. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság, 
önkormányzatok, 
közbeszerzési eljárás során 
nyertes partnerek 
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

22. 354362 39 Regionális repülőterek 
működésének támogatása

a) Az előirányzat célja a regionális 
nemzetközi kereskedelmi repülőterek 
biztonságos működésével összefüggő, 
jogszabályi előírások alapján kötelezően 
ellátandó olyan feladatok elvégzésének 
biztosítása, amelyek költsége más 
forrásból nem biztosítható.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

23. 372817 41 Kőszeg városkörnyéki 
közösségi közlekedés 
fejlesztése

a) Az előirányzat terhére nyújtott 
támogatás célja a Városkörnyéki 
közösségi közlekedés-fejlesztés 
(Szombathely–Kőszeg GYSEV 
fejlesztéshez kapcsolódó) című projekt 
megvalósulásához szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1986/2017. (XII.19.) 
Korm. határozat alapján 
- a Kőszeg városban megvalósítani 
tervezett projekt előkészítése; 
- a projekt és kivitelezése.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat 
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

24. 372784 42 Intermodális 
csomópontok fejlesztése

Az előirányzat célja az egyes városokban 
a Kormány támogatásával kialakítandó 
intermodális csomópontok – vasúti 
pályaudvarok és autóbusz állomások 
integrált módon történő – létrehozása. 

gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – – –

25. 367951 43 Tengelysúly-mérő 
rendszer üzemeltetése

a) Az előirányzat fedezetet nyújt a 
Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó 
ellenőrzéseket támogató hálózat (TSM 
rendszer) működtetése, fenntartása és 
üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatok 
teljesítésére. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
vállalkozási/

szolgáltatási szerződés 
útján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

26. 360728 44 Határkikötők 
működtetése

a) Az előirányzat fedezetet nyújt a 
mohácsi és drávaszabolcsi határkikötők 
működtetésének biztosítására. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
közbeszerzés alapján 

kiválasztott
b) –

a) biztosítható
b) –

a) részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítés-
arányos kifizetéssel

b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

27. 367962 45 Folyami információs Az előirányzat fedezetet nyújt a Folyami a) gazdasági társaság a) kérelem alapján, a) biztosítható a) egy összegben, – a) beszedési megbízás – – –
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szolgáltatások üzemeltetése Információs Szolgáltatások rendszer 
működtetésének biztosítására.

b) központi költségvetési 
szerv 

b) – b) – részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítés-
arányos kifizetéssel

b) –

b) –

28. 368328 49 Kerékpáros 
létesítmények fejlesztése

a) Az előirányzat a kerékpáros 
létesítmények előkészítéséhez és 
kivitelezéséhez kapcsolódó feladatokra, a 
kerékpározással kapcsolatos kutatások és  
tanulmányok, illetve szemléletformálás, 
rendezvények, konferenciák, tagdíjak 
kifizetésére biztosít fedezetet.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság, civil 
szervezet, települési 
önkormányzat, megyei 
önkormányzat, központi 
költségvetési szerv
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

29. 375206 50 Városi közúti projektek a) Az előirányzat fedezetet nyújt a 
Modern Városok Program egyes városi 
közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek 
megvalósításához szükséges feltételek 
biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) 
Korm. határozat, valamint a Modern 
Városok Program keretében a szegedi 
gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út-
és közműfejlesztések előkészítéséhez 
szükséges forrás-átcsoportosításról szóló 
1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat 
szerinti feladatok támogatására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

30. 377251 51 Debreceni Észak-Nyugati 
Gazdasági Övezet 
infrastruktúra 
kapcsolatainak javítása 
érdekében szükséges 
önkormányzati feladatok 
ellátása

Az előirányzat fedezetet biztosít
a) a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági 
Övezet kialakításával összefüggő közúti-
és vasútiinfrastruktúra-fejlesztések 
megvalósítására;
b) a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) helyi önkormányzat
b) központi költségvetési 
szerv

a) Korm. határozat
kérelem alapján

b) -

a) biztosítható
b) -

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

- a) beszedési megbízás
b) -

- - -

31. 379162 52. Légiközlekedési terep és 
akadály részadatbázisainak 
létrehozása és aktualizálása

Az előirányzat célja a repülőterek 
akadálykorlátozási felülete 
meghatározásának és kijelölésének, 
továbbá a Chicagói Egyezmény 15. 
függeléke, valamint a légiközlekedésről 
szóló 1995. évi XCVII. törvény szerinti
elektronikus terep és akadály adatbázis 
létrehozásának finanszírozása

gazdasági társaság jogszabály alapján
kérelem alapján

biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

beszedési megbízás

32. 302713 33 Hazai fejlesztési programok
33. 030164 2 Hungaroring Sport Zrt. 

támogatása
a) Az előirányzat fedezetet biztosít a 
Hungaroring Sport Zrt. által 
megvalósítandó egyes rendezvényekhez 
kapcsolódó, valamint a rendezvények 
technikai feltételeit biztosító kiadások 
támogatására, a rendezvényekhez 
kapcsolódó beruházások és fejlesztések 
megvalósítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) Korm. határozat 
kérelem alapján

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

34. 294835 3 Gazdaságfejlesztést 
szolgáló célelőirányzat

a) Az előirányzat az alábbi célokra 
biztosít forrást:
1) a Széchenyi Kártya Program részeként 
működő
1a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel,
1b) Széchenyi Forgóeszközhitel,
1c) Széchenyi Beruházási Hitel és
1d) 2019. december 31-ig létrejött
Széchenyi Támogatást Megelőlegező 
Hitel 
(a továbbiakban együtt: Konstrukciók) 
keretében a vállalkozásoknak nyújtott 
hitelekhez kapcsolódó, 

a) a kis- és 
középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény szerint mikro-, kis-
és középvállalkozásnak 
minősülő egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, gazdasági 
társaság, szövetkezet, 
ügyvédi iroda, egyéni 
ügyvéd, közjegyzői iroda,
közjegyző, végrehajtói 
iroda, egyéni szabadalmi 

a) a vállalkozásoknak 
nyújtott hitel-

szerződésekhez 
kapcsolódóan. 

A kamattámogatás és a 
kezességi díjtámogatás 

támogatói okirat 
kiállítása és a Kormány 
honlapján, a kedvezmé-

nyezett nevére, 
székhelyére és az elméleti 

maximális támogatás 
összegére vonatkozó 

– a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) A pénzügyi intézmény a 
támogató megbízásából a 

támogatás Áht. 53/A. § (2) 
bekezdése szerinti 

összegével megterhelheti a
kedvezményezettnek a 
pénzügyi intézménynél 

vezetett számláját.
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–
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a kamattámogatásra és a Garantiqa 
Hitelgarancia Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) mint 
kezességvállaló intézmény által 
felszámított készfizető kezességvállalási 
díjhoz kapcsolódó, kezességi 
díjtámogatásra, amely keretében a 
pénzügyi intézmény a kamattámogatásra 
és a kezességi díjtámogatásra való 
jogosultság fennállása esetén a 
kedvezményezettől a kamatnak és a 
kezességi díjnak csak a 
kamattámogatással és a kezességi 
díjtámogatással csökkentett részét szedi 
be, a különbözetet a támogató a pénzügyi 
intézménynek a KAVOSZ Pénzügyi 
Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) – mint 
az előirányzat felhasználásában 
közreműködői feladatokat ellátó 
szervezet, amely a Konstrukciók 
lebonyolítása és működtetése során 
ellátja a Széchenyi Kártya Programon 
belül a támogató jóváhagyásával kiadott, 
a Konstrukciók részletes szabályait 
tartalmazó, a KAVOSZ Zrt. honlapján 
közzétett, mindenkor hatályos 
Üzletszabályzatban meghatározott 
feladatokat – részére benyújtott 
beszámoló alapján fizeti meg legkésőbb a 
kamattámogatással és kezességi 
díjtámogatással érintett időszak leteltét 
követő hatodik hónap utolsó napjáig. 
Az előirányzatból kerül finanszírozásra 
az előirányzat működtetésével, 
kezelésével, ellenőrzésével és nyomon 
követésével összefüggő egyes fizetési 
kötelezettségek, valamint az eredeti 
törvényi előirányzattal nem rendelkező, 
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat, 
valamint a Nemzeti beruházás ösztönzési 
célelőirányzat fejezeti kezelésű 
előirányzatok működtetésével, 
kezelésével összefüggő fizetési 
kötelezettségek teljesítésére.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

ügyvivő, szabadalmi 
ügyvivői iroda, magán 
állatorvos, amennyiben a 
kamattámogatás és 
kezességi díjtámogatás 
iránti hiteligénylő lap 
benyújtásának időpontjában 
nincs esedékessé vált és 
meg nem fizetett 
köztartozása, és adósként 
vagy adóstársként nem áll a 
természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény 
szerinti adósságrendezési 
eljárás hatálya alatt
b) központi költségvetési 
szerv

adattartalommal, 
havonkénti bontásban 

való közzététele alapján –
amely a támogatói okirat 
kedvezményezettel való 
közlésének minősül –

a hitelszerződés 
hatálybalépésének 

napjától illeti meg a 
kedvezményezettet.
Jogszabály alapján 

fizetési meghagyásos 
eljárás, végrehajtási 
eljárás, felszámolási 
eljárás esetén fizetési 
felszólítás, díjbekérő 

alapján.
b) –

35. 302735 4 Hazai fejlesztési 
programok célelőirányzat

a) Az előirányzat az alábbi célokra 
biztosít forrást:
1) a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 9. §-a szerinti területfejlesztési 
szakfeladatok, így különösen európai 
uniós forrás terhére nem támogatható, 
a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY 
határozat 7. pont b) alpontja szerinti 
kiemelt térségekre vonatkozó 
területfejlesztési célú projektek, szakmai 
feladatok megvalósítására,
2) egyes hazai forrásból finanszírozott 
önkormányzati fejlesztési programok 
keretében megvalósuló projektek kapcsán 
szakértői feladatok ellátására,
3) a Modern Városok Program, valamint 
egyéb, önkormányzati fejlesztési 
programok keretében az egyes 
önkormányzatok fejlesztéseiről szóló 
támogatási döntésekben meghatározott 
feladatokhoz kapcsolódóan a 

a) helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy, térségi fejlesztési 
tanács, társulás, 
szövetkezet, gazdasági 
társaság, közalapítvány 
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
ingatlan jelzálog, 

bankgarancia
b) –

– – –



10782 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 220. szám
 

9

megvalósítás előkészítésére, 
4) európai uniós forrásból nem 
finanszírozott projektek 
megvalósításához. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

36. 342573 5 Intézményi kezességi 
díjtámogatások

a) Az előirányzat célja, hogy a Kormány 
kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló egyedi 
határozatában meghatározott támogatási 
mértékek figyelembevételével kezességi 
díjtámogatást biztosítson a kezességi 
díjtámogatás rendszerének 
működtetésében résztvevő pénzügyi 
intézmények, valamint a 
hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény hatálya alá nem 
tartozó, de annak 9. § (4) bekezdése 
alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen 
belül az Országos Mikrohitel Alapból 
pénzkölcsön nyújtását illetve 
mikrohitelezési tevékenységet végző 
megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési 
alapítványok (ezen előirányzat esetén a 
továbbiakban együttesen: pénzügyi 
intézmény) által a mikro-, kis- és 
középvállalkozások részére nyújtott, a 
Kormány kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló egyedi 
határozatában meghatározott 
ügyletkörbe tartozó új hitelekre és 
hitelkiváltásokra a Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető 
kezesség díjához. A támogatás nem 
biztosítható az állami viszontgarancia 
nélküli kezességi ügyletekhez és a piaci 
kezességi díjon vállalt kezességi 
ügyletekhez és nem vehető igénybe 
kamathoz.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt 
továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) A kezességi díjtámogatás 
kedvezményezettje a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
készfizető kezességvállalási 
szolgáltatását igénybe vevő 
mikro-, kis- és 
középvállalkozás lehet, 
amelynek a támogatási 
igény benyújtásának 
időpontjában nincs 
esedékessé vált és meg nem 
fizetett köztartozása és 
adósként vagy adóstársként 
nem áll a természetes 
személyek 
adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény 
szerinti adósságrendezési 
eljárás hatálya alatt. A 
kifizetés teljesítése a 
kedvezményezett 
vállalkozással szerződéses 
jogviszonyban álló és a 
kedvezményezett 
vállalkozás részére a 
díjtámogatást megelőlegező 
pénzügyi intézmény részére 
történik.
b) központi költségvetési 
szerv

a) A kezességi 
díjtámogatás a Kormány 
egyedi határozata alapján 
– a jogosultság fennállása 

esetén – a kezesség-
vállalási szerződés 

hatályba-
lépésének napjától illeti 

meg a kedvezmé-
nyezettet. 

A támogatás biztosítása a 
Garantiqa Hitelgarancia 

Zrt. által a támogató 
részére megküldött 
jelentések alapján 
kiállításra kerülő 

csoportos támogatói 
okirat útján történik.

b) –

– a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) A pénzügyi intézmény a 
támogató megbízásából a 

támogatás Áht. 53/A. § (2) 
bekezdése szerinti 

összegével megterhelheti a
kedvezmé-

nyezettnek a pénzügyi 
intéz-

ménynél vezetett 
számláját.

b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–

37. 344639 6 Balaton fejlesztési 
feladatok támogatása

a) Az előirányzat célja a Balaton-térség 
fejlesztését szolgáló – a turizmusért és a 
vendéglátásért való kormányzati 
felelősségi körébe nem tartozó – szakmai 
programok, projektek előkészítésének, 
végrehajtásának támogatása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) térségi fejlesztési tanács, 
központi költségvetési 
szerv, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy, társulás, 
szövetkezet, gazdasági 
társaság, közalapítvány
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

38. 262845 10 Nemzeti beruházás 
ösztönzési célelőirányzat

Az előirányzat célja az előirányzat 
forrásai terhére a korábbi években 
megkötött támogatási szerződésekkel 
kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési 
feladatok ellátása. 

– – – – – – – – –

39. 229166 11 Kis- és középvállalkozói 
célelőirányzat

Az előirányzat célja az előirányzat 
forrásai terhére a korábbi években 
megkötött támogatási szerződésekkel 
kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési 
feladatok ellátása.

– – – – – – – – –

40. 355151 23 Kisvárdai Várfürdő és 
környéke fejlesztése

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
Kisvárdai Várfürdő és környéke 
fejlesztésére.

helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, civil 
szervezet, gazdasági 
társaság

kérelem alapján biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – – –

41. 359551 24 Lovassport projektek 
támogatása

a) Az előirányzat fedezetet biztosít a 
lovassport rendezvények és projektek 

a) gazdasági társaság, civil 
szervezet

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) -

a) egy összegben
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –
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lebonyolításához.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

b) központi költségvetési 
szerv

42. 381940 25 Fenntartható fejlesztések a) Az előirányzat a Békéscsabán a 
Modern Városok Program keretében 
kialakítandó SMART GRID rendszer II. 
ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és 
környezetkímélő közösségi közlekedési 
rendszer kialakítása tárgyú beruházások 
előkészítésének támogatására biztosít 
fedezetet.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) költségvetési szerv, 
önkormányzat
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) -

a) egy összegben
b) -

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

43. 302757 34 Infokommunikációs ágazati 
programok 

44. 302768 1 Infokommunikációs 
szolgáltatások, 
konszolidáció

a) Az előirányzat forrást biztosít a 
Tisztaszoftver és Diákháló programra, 
valamint infokommunikációs 
infrastruktúra-üzemeltetéssel, -
fejlesztéssel és -beszerzéssel, továbbá 
informatikai biztonsággal kapcsolatos 
feladatokra, valamint az 
infokommunikációs tárgyú projektek 
mentorálására, valamint a közszféra 
honlapjainak akadálymentesítésével 
összefüggő feladatokra. 
b) Az előirányzat forrást biztosít továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
alapítvány, közalapítvány, 
civil szervezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
köztestület
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–

45. 295757 2 Nemzeti 
Infokommunikációs 
Stratégia (NIS) 
végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok

a) Az előirányzat célja az 
infokommunikációs ágazati feladatok 
ellátása, audiovizuális médiával és 
elektronikus hírközléssel összefüggő 
programok, Digitális Jólét Program 
Hálózat fenntartása, fejlesztése, továbbá 
a digitális készségek fejlesztésével, 
infokommunikációval kapcsolatos 
szakképzési feladatok ellátása, a digitális 
gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztéssel, 
valamint közadatvagyon hasznosításával 
kapcsolatos feladatok, valamint a 
Digitális Jólét Program megvalósításával 
összefüggő feladatok ellátása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására

a) költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
alapítvány, közalapítvány, 
civil szervezetek, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
köztestület
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–

46. 302779 35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-
politikai ágazati programok

47. 249467 1 Uránércbánya hosszú távú 
környezeti kárelhárítás

a) Az előirányzat célja a mecseki 
uránércbányászat befejezését követően 
támogatás biztosítása az 
uránércbányászati károk felszámolásához 
kapcsolódó környezetvédelmi 
munkálatok és a hosszú távú kiépített 
megfigyelőrendszerek működtetésére, 
vízbázisvédelemre, ideértve Pécs 
ivóvízbázisának védelme érdekében 
egységes vízelvezető rendszer 
üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett 
vizek uránmentesítését, a zagytéri 
kármentesítő rendszer és a kémiai 
vízkezelő üzemeltetését. Az előirányzat 
felhasználható továbbá a bányászatról 
szóló 1993. évi XLVIII. törvényben előírt 
használaton kívüli bányászati célú 
mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési 
feladatok elvégzésére, valamint a 

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –
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rekultivált területek egy része 
karbantartási feladatainak ellátására, 
illetve a feladatok elvégzésével 
összefüggésben felmerült működési 
költségek fedezetének biztosítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására

48. 368562 2 Épületenergetikai 
pályázati program

a) Az előirányzatból az Európai Unió 
területén megvalósuló következő célokra 
nyújtható támogatás:
1) megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztése;
2) megújuló energia felhasználásának 
növelése;
3) energiahatékonyságot javító 
intézkedések;
4) az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az 
erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről 
szóló 2012. évi CCXVII. törvény 2. § 30. 
pontja szerinti üvegházhatású gázok (a 
továbbiakban: ÜHG) 
kibocsátáscsökkentését eredményező 
beruházás, intézkedés;
5) klímapolitikai, zöldgazdasági, 
energiatudatossági társadalmi 
szemléletformálás;
6) alacsony energiafelhasználású 
épületek építésének támogatása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) természetes személy, 
társasház, lakásszövetkezet, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil 
szervezet, alapítvány, 
szövetség, egyesület, 
egyházi jogi személy
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás,
zálogjog,
garancia

b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–

49. 338306 4 Zöldgazdaság 
Finanszírozási Rendszer

a) Az előirányzat terhére az ÜHG-
kibocsátás csökkentésére, az ÜHG 
megkötésére, 
az éghajlatváltozás hatásaihoz történő 
alkalmazkodásra irányuló 
fejlesztésekhez, beruházásokhoz, 
eszközbeszerzésekhez nyújtható 
támogatást az alábbi célokra: 
1) az ÜHG-kibocsátás csökkentését 
eredményező
beruházásra, intézkedésre;
2) az európai stratégiai
energiatechnológiai tervben és az európai 
technológiai platformokban szereplő 
kezdeményezésekben történő részvételre;
3) alacsony ÜHG-kibocsátású 
közlekedésre és tömegközlekedési 
eszközökre történő átállás ösztönzésére;
4) az energiahatékonysággal és a tiszta 
energiákkal kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés finanszírozására az 
üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az 
erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről 
szóló 2012. évi CCXVII. törvényben 
meghatározott ÜHG-kibocsátással járó 
engedélyköteles tevékenységekhez 
tartozó iparágakban;
5) az éghajlatváltozás hatásaihoz történő 
alkalmazkodást, az ÜHG-kibocsátás 
csökkentését és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodást célzó kutatásra, 
fejlesztésre, valamint demonstrációs 
projektek megvalósítására;
6) alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra 
való áttérést előmozdító egyéb 
technológiák kifejlesztésére;
7) kis és közepes jövedelmű háztartások 

a) nemzetközi szervezet, 
természetes személy, 
belföldi székhelyű 
gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, civil 
szervezet, köztestület, 
költségvetési szerv, egyházi 
jogi személy, társasház, 
lakásszövetkezet és külföldi 
székhelyű vállalkozás 
magyarországi fióktelepe 
b) központi költségvetési 
szerv

a) Korm. határozat 
alapján, kérelem alapján, 

pályázati úton
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

a) kötelezett-
ségvállalás 
dokumen-
tumában 

meghatározott 
határidőig

b) –

a) beszedési megbízás,
zálogjog,
garancia

b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–
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szociális aspektusainak kezelését célzó, 
energiahatékonyságot növelő pénzügyi 
támogatások biztosítására;
8) klímapolitikai, zöldgazdasági, 
energiatudatossági társadalmi 
szemléletformálásra.
Az előirányzat fedezetet biztosít a 
kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei 
beszedéséhez, pénzeszközei 
felhasználásának ellenőrzéséhez 
szükséges költségek fedezésére, illetve az 
előirányzat bevételeinek mint pályázati 
pénzeknek a felhasználására, a 
pályázatok megvalósulására, 
monitorozására, az elért 
kibocsátáscsökkentés számszerűsítésére, 
valamint jogszabályban meghatározott 
követelmények teljesülésére vonatkozó 
pénzügyi és műszaki szempontú 
értékeltetésére a lebonyolító szerv által 
vagy egyéb szerv által – szükség szerint a 
Minisztérium igazgatási költségvetése 
részére történő előirányzat-
átcsoportosítás útján –, amelyre az 
előirányzat legfeljebb 7%-a használható 
fel.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

50. 354340 5 Bányanyitási feladatok 
kiadásai

a) Az előirányzat az alábbi célokra 
biztosít forrást:
- ásványvagyon-nyilvántartás és 
ásványvagyonadat-kezelés nemzetközi 
szempontoknak is megfelelő fejlesztésére 
a nyersanyagfeltárás hatékonyabb 
megalapozása érdekében;
- bányászati befektetési, gazdaságossági-
megtérülési, valamint megvalósíthatósági 
tanulmányok, modellek készítésére, 
környezetbarát technológiák 
alkalmazásának elősegítésére;
- a bányászattal összefüggő állami 
feladatok ellátásához szükséges 
tevékenységekre, így külső szakértők 
bevonására, bányászati projektekkel, 
valamint hazai bányanyitással és 
ásványvagyon-nyilvántartással 
összefüggő állami feladatok ellátására;
- a fenntartható ásványvagyon-
gazdálkodást elősegítő kutatási-
fejlesztési és innovációs tevékenység 
növelése érdekében a tiszta 
széntechnológia alkalmazásával 
kapcsolatos együttműködések 
kialakítására;
a tisztaszén-technológiák hazai 
alkalmazhatóságának komplex 
vizsgálatára, bányászati és 
ásványvagyon-hasznosítási technológiák 
alkalmazhatóságának magyarországi 
vizsgálatára, elemzésére;
- a geotermikus beruházások kezdeti 
magas földtani kockázatának pénzügyi 
kezelése érdekében a hazai geotermikus 
projektek (jelenlegi és várható jövőbeli) 
tipizálására és értékelésére;
- a magyarországi színes- és 
nemesfémlelőhelyek korábbi kutatási 
anyagainak egységes, térkép alapú 
digitális adatbázisba rendezése, 
fúrómagminták elhelyezésének 
korszerűsítése, a minták közötti gyors és 
megbízható keresés, valamint a hatékony 
hozzáférés elősegítése érdekében;

központi költségvetési szerv a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –
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- Magyarország területén folytatott 
korábbi kutatásokból származó minták 
korszerű földtani újraértékelésére és 
vegyelemzésére;
- a hazai földtani kutatás ösztönzése 
céljából Magyarország 
nyersanyaglelőhelyeinek korszerű 
szemléletű és kivitelezésű 
újravizsgálatára, kiemelten a technológiai 
fejlődés igényeit kielégítő nyersanyagok 
magyarországi előfordulási 
lehetőségeinek vizsgálatára; 
- nemzetgazdasági jelentőségű és 
ellátásbiztonsági szempontból is fontos, 
ún. kritikus nyersanyagok azonosítására, 
hazai előfordulásuk és potenciális 
kibányászhatóságuk felülvizsgálatára;
- szemléletformálási és 
tudatosságnövelési kampány 
kidolgozására a bányászati tevékenység 
társadalmi beágyazódásának elősegítése 
érdekében;
- a hazai szénelőfordulások bányanyitási 
perspektíváinak országos 
felülvizsgálatára a területileg illetékes 
szakértők bevonásával;
- a hazai nyersanyagcélú földtani kutatás 
ösztönzésére és Magyarország 
területének korszerű szemléletű és 
kivitelezésű újravizsgálatára;
- műszerfejlesztésekre.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

51. 300657 7 Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai

a) Az előirányzatból támogatás nyújtható 
a következő célokra:
- épületenergiahatékonyság növelése,
- megújuló energia felhasználásának 
növelése,
- távfűtő rendszerek hatékonyságának 
növelése,
- alacsony energiafelhasználású épületek 
építésének elősegítése,
- világítási és közvilágítási rendszerek 
energiahatékonyságot növelő 
modernizációja,
- nyelők létesítésének elősegítése,
- a közlekedési szektorban megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés,
- környezetbarát minősítéssel rendelkező 
háztartási gépekre, valamint elektronikai 
eszközökre való csere támogatása, 
amennyiben az költséghatékony módon 
igazolható kibocsátáscsökkentést 
eredményez hosszú távra, 
- kamattámogatás,
- egyéb kibocsátáscsökkentési feladatok 
megvalósítása.
Az előirányzat legfeljebb 2,5%-ig 
felhasználható az előirányzat 
kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei 
beszedéséhez, pénzeszközei 
felhasználásának ellenőrzéséhez 
szükséges költségek fedezésére, illetve a 
bevételeinek mint pályázati pénzeknek a 
kvótavevővel kötött szerződésben 
előírtak szerinti felhasználására, a 
pályázatok megvalósulására, 
monitorozására és az elért 
kibocsátáscsökkentés számszerűsítésére, 
valamint jogszabályban meghatározott 
követelmények teljesülésére vonatkozó 
pénzügyi és műszaki szempontú 
értékeltetésére (auditáltatására) 

a) belföldi székhelyű
gazdasági társaság, 
külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi 
fióktelepe, egyéni 
vállalkozó, társasház, 
lakásszövetkezet, 
természetes személy, civil 
szervezet, köztestület, 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–
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lebonyolító szerv által vagy egyéb szerv 
által – szükség szerint a Minisztérium 
igazgatási költségvetése részére történő 
előirányzat-átcsoportosítás útján.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

52. 236355 10 Energia-
felhasználási hatékonyság 
javítása

Az előirányzat a Magyar Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
kamattámogatásainak finanszírozására 
használható fel.

gazdasági társaság – biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – igénybe 
vehető

–

53. 360317 11 Energia-
hatékonyság javításának 
támogatása

Az előirányzatból támogatás nyújtható az 
Európai Unió területén megvalósuló 
következő célokra:
a) megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés 
fejlesztésére;
b) megújuló energia felhasználásának 
növelésére;
c) energiahatékonyságot javító 
intézkedésekre;
d) az ÜHG-kibocsátás csökkentését 
eredményező beruházásra, intézkedésre;
e) klímapolitikai, zöldgazdasági, 
energiatudatossági társadalmi 
szemléletformálásra;
f) alacsony energiafelhasználású épületek 
építésének támogatására.

természetes személy, 
társasház, lakásszövetkezet, 
települési önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat; 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság; civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy

kérelem alapján, 
pályázati úton

biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás,
zálogjog,
garancia,
kezesség,
óvadék

– – –

54. 368128 13 LIFE Program önerő 
támogatás

a) Az előirányzat keretében támogatás 
nyújtható azon Magyarországon 
bejegyzett jogi személy számára, amely 
az Éghajlat-politika alprogram keretében 
már uniós támogatást elnyert és 
végrehajtás alatt álló projektben 
konzorciumi partnerként vesz részt, vagy 
éghajlatpolitikai pályázata az adott 
költségvetési évben az Európai Unió 
Bizottságának döntése alapján uniós 
társfinanszírozást nyert el. Az előirányzat 
célja a pályázat 45%-os önrész 
összegéhez történő állami hozzájárulás 
megvalósítása olyan projektek vagy
pályázatok esetében, amelyek 
összhangban állnak az Európai Unió, a 
LIFE program és Magyarország 
éghajlatpolitikai célkitűzéseivel. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) Magyarországon 
bejegyzett jogi személy, 
amely az Éghajlat-politika 
alprogram keretében már 
uniós támogatást elnyert, és 
végrehajtás alatt álló 
projektben konzorciumi 
partnerként vesz részt, vagy 
éghajlatpolitikai pályázata 
az adott költségvetési évben 
az Európai Unió 
Bizottságának döntése 
alapján uniós 
társfinanszírozást nyert el
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
pályázati úton

b) –

– a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

55. 368228 14 Víziközművek Állami 
Rekonstrukciós Alapja

a) Az előirányzat célja Gördülő 
Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók 
megvalósítása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) Ellátásért felelős vagy az 
ellátásért felelős a 
víziközmű-szolgáltatóval 
együttesen konzorciumban
Ellátásért felelős vagy az 
ellátásért felelős 
önkormányzatok 
konzorciuma
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján, 
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben
részletekben 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–

56. 256534 15 Hulladék-gazdálkodási 
feladatok támogatása

a) Az előirányzat forrást biztosít a 
termékdíjköteles termékekből keletkező 
hulladékok gyűjtésére és hasznosítására, 
a lakossági szemléletformálással 
kapcsolatos támogatások és 
környezettudatos kommunikációs 
kampányok végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokra, a termékdíjköteles 
termékekből keletkező hulladékok 
hasznosításnak iparfejlesztésére.
Az előirányzat biztosítja továbbá a 
hulladékgazdálkodás szakmai 

a) gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, helyi, 
megyei vagy nemzetiségi 
önkormányzat, civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy, költségvetési szerv
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján,
pályázati úton,

beszerzési/
közbeszerzési eljárással,

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás, 
zálogjog,
garancia,
kezesség,
óvadék,
kötbér
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–
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részfeladatai során felmerülő, a feladatok 
végrehajtásához kapcsolódó díjak, 
jogszabályok által előírt költségek, 
szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások fedezetét.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

57. 375295 16 Karolina bánya külfejtés 
tájrendezése

a) Az előirányzat célja, hogy támogatást 
nyújtson a „Pécs–Mecsekszabolcs–
Kőszén” védnevű bányatelken fekvő 
Karolina külfejtéshez kapcsolódó 
tájrendezési és utógondozási feladatok 
Magyar Államot terhelő 
kötelezettségének finanszírozásához. 
Célja a bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvény 
36. §-ában előírt, a kitermeléssel már 
nem érintett külfejtéses bányatelkekkel 
kapcsolatos tájrendezési feladatok, így a 
környezeti károk elhárítása, a felszíni és a 
felszín alatti vizek és földtani környezet 
védelme és a terület geotechnikai 
stabilitásával kapcsolatos 
veszélymegelőzés Pécs város korábbi 
bányászati tevékenységgel érintett 
területén.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

58. 360273 17 Az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv 
megvalósításával 
összefüggő feladatok

a) Az Országos Hulladékgazdálkodási 
Tervben 
(a továbbiakban: OHT) megfogalmazott 
intézkedések megvalósítása, különös 
tekintettel az illegális és veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos feltérképezési, 
feltárási és felszámolási feladatokra és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény alapján az OHT felülvizsgálatára, 
illetve a következő tervezési időszakra 
szóló OHT kidolgozásának 
megalapozására vonatkozó feladatok 
ellátásának biztosítása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) egyéni vállalkozó, civil 
szervezet, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, települési 
önkormányzat, 
önkormányzatok társulása, 
költségvetési szerv, 
köztestület, közalapítvány, 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot 
ellátó önkormányzati 
társulás, 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot 
ellátó gazdálkodó szervezet
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás,
zálogjog,
garancia,
kezesség,
óvadék

b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–

59. 341206 19 Hulladéklerakási 
járulékból finanszírozott 
feladatok

Az előirányzat célja a hulladéklerakási 
járulék megfizetéséről és 
felhasználásának céljairól szóló 
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben 
[a továbbiakban: 318/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet] meghatározott feladatok 
biztosítása.

költségvetési szerv, az 
ideiglenes ellátásra kijelölt 
közérdekű szolgáltató, 
egyéni vállalkozó, civil 
szervezet, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, települési 
önkormányzat, 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot 
ellátó önkormányzati 
társulás, 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot 
ellátó gazdálkodó szervezet, 
a katasztrófavédelmi szerv 
kártalanítást megállapító 
határozatában foglalt 
gazdálkodó szervezet, 
köztestület

kérelem alapján,
pályázati úton

biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás,
zálogjog,
garancia,
kezesség,
óvadék

– – –

60. 381228 20 Fenntartható városi buszok 
beszerzésének ösztönzése

a) Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, megkötése, 
valamint az éghajlatváltozás hatásaihoz 
történő alkalmazkodás érdekében a helyi 
személyszállítási közszolgáltatási 

a) gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat
b) központi költségvetési
szerv

a) korm. határozat, 
kérelem alapján
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) -

a) egy összegben
b) –

_ a) beszedési megbízás
zálogjog
garancia

b) –

_ a) igénybe 
vehető

b) –

_
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feladatokat ellátó tiszta és 
energiahatékony autóbuszok piacának 
ösztönzését elősegítő fejlesztésekhez, 
beruházásokhoz, eszközbeszerzésekhez 
nyújtható támogatás.
Az előirányzat legfeljebb 7%-a
használható fel a
- kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei 
beszedéséhez, pénzeszközei 
felhasználásának ellenőrzéséhez 
szükséges költségek fedezésére
- az előirányzat bevételeinek, mint 
pályázati pénzeknek a felhasználására
- a pályázatok megvalósulására, 
monitorozására, a buszbeszerzésekkel 
összefüggő kibocsátás-csökkentés 
számszerűsítésére, valamint
- jogszabályban meghatározott 
követelmények teljesülésére vonatkozó 
pénzügyi és műszaki szempontú 
értékeltetésére 
a lebonyolító, vagy egyéb szerv által 
szükség szerint a Minisztérium 
igazgatási költségvetése részére történő 
előirányzat-átcsoportosítás útján.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

61. 302824 37 Közreműködő szervezetek közhasznú 
tevékenységének támogatása

62. 302835 3 Épületenergetikával és 
energiahatékonysággal 
összefüggő feladatok 
ellátása

a) Az előirányzat forrást biztosít az 
Épületenergetikai és energiahatékonysági 
célelőirányzattal, 
a Lakóépületek és környezetük 
felújításának támogatása, az 
Épületenergetikai pályázati program, a 
Víziközművek Állami Rekonstrukciós 
Alapja, a Fenntartható városi buszok 
beszerzésének ösztönzése valamint a 
Hulladék-gazdálkodási feladatok 
támogatása előirányzattal kapcsolatos 
lebonyolítói feladatok ellátásához, 
továbbá a Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai előirányzattal 
és a Zöldgazdaság Finanszírozási 
Rendszer előirányzattal kapcsolatos 
lebonyolító szervi feladatai ellátásához 
kiegészítő forrást biztosít.
1. Az előirányzat – a fenti előirányzatok 
terhére kiírt pályázatok – kezelési és 
egyéb támogatásokkal összefüggő 
feladatok ellátásának támogatására 
használható fel. 
2. Az előirányzat forrást biztosít a 
lebonyolító részére vagy egyéb szerv 
részére pályázatok forrását biztosító 
előirányzatokból indított pályázati 
rendszer megismertetésének, 
közzétételének, a pályázati rendszert 
érintő döntéseket megalapozó és azok 
eredményeit értékelő kutatások, 
tanulmányok költségeire.
3. Az energiamenedzsment-eszközök 
közigazgatásba történő bevezetése 
érdekében az előirányzat forrást biztosít a 
lebonyolító vagy egyéb szerv részére az 
energiatakarékosságra ösztönző 
rendszerek kialakításának, épületek 
energiatakarékos üzemeltetését szolgáló 
gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, 
oktatásának, 
az azokkal összefüggő nemzetközi 
példák felmérésének, a mintaprojektek 
eredményei vizsgálatának, valamint 

gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – – –
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európai uniós irányelvek átültetésével 
kapcsolatos feladatok ellátásának 
költségeire, valamint a fenti 
előirányzatok terhére finanszírozott 
egyedi döntésekkel kapcsolatos feladatok 
ellátásának költségeire.

63. 302846 38 Egyéb feladatok
64. 280834 1 Nemzetközi tagdíjak a) Az előirányzat célja a Minisztérium 

feladatkörébe tartozó nemzetközi 
tagdíjfizetési, hozzájárulási 
kötelezettségek teljesítése. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) közlekedési, energetikai, 
hírközlési, klímapolitikai és 
területfejlesztési, ipari és 
kereskedelmi és a 
Minisztérium egyéb 
szakterületeinek 
illetékességébe tartozó 
nemzetközi szervezet
b) központi költségvetési 
szerv

– – a) Az előirányzat 
elosztási módját az 
egyes tagdíjszámlák 
összegének nagysága 

határozza meg. 
Az évente esedékes 
tagdíj összegének 
átutalása az adott 

nemzetközi 
szervezettől beérkező 

számla alapján 
történik az általa 

megadott 
számlaszámra.

b) –

– – – – –

65. 301624 3 Kormányzati szakpolitikai 
feladatok

a) Az előirányzat biztosítja a kormányzati 
döntés-előkészítést megalapozó 
tanulmánykészítési, kommunikációs 
stratégiai tanácsadási feladatok, valamint 
médiafigyelési és médiaelemzési 
szolgáltatások finanszírozását. Az 
előirányzat felhasználható továbbá 
felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó igénybevételéhez.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) közbeszerzésen nyertes 
pályázó, illetve pályázók, 
a legmegfelelőbb ajánlatot 
tevő partnerek
b) központi költségvetési 
szerv

– – a) részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítés-
arányos kifizetéssel

b) –

– – – – –

66. 280845 7 Állami többletfeladatok Az előirányzat a fejezetnél év közben 
jelentkező olyan többletfeladatok 
ellátásának fedezetére szolgál, amely 
feladatok elvégzésére forráshiány miatt 
nem kerülhetne sor, továbbá az 
előirányzat biztosít forrást egyedi 
támogatói döntések alapján támogatandó 
feladatok, programok megvalósítására.

helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy, térségi fejlesztési 
tanács, társulás, 
szövetkezet, gazdasági 
társaság, közalapítvány

kérelem alapján biztosítható egy összegben,
részletekben történő 

kifizetéssel

a
kötelezettségváll

alás 
dokumentumába
n meghatározott 

határidőig

beszedési megbízás – – –

67. 349451 10 Az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft. szakmai 
feladatai

a) Az előirányzat célja az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság működési 
költségeinek finanszírozása. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

68. 220361 14 Megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és 
iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek 
támogatása

a) Az előirányzat a fogyasztóvédelemről 
szóló 
1997. évi CLV. törvény által létrehozott 
békéltető testületek tagjai díjazásának 
szabályait meghatározó miniszteri 
rendelet szerint meghatározott mértékű 
díj és a békéltető testületek 
tevékenységével, működésével és 
feladatellátásával összefüggő kiadások 
fedezetéül szolgál. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) köztestület
b) központi költségvetési 
szerv

a) jogszabály vagy 
kérelem alapján

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

69. 208349 15 Fogyasztói érdekek 
képviseletét ellátó 
egyesületek támogatása

a) Az előirányzat forrást biztosít a 
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 
egyesületek költségvetési támogatásához. 
A költségvetési támogatás a fogyasztói 
érdekek képviseletét ellátó egyesületek 
tevékenységével kapcsolatban, így 
többek között az egyesületek 
keresetindításai költségeinek fedezetére, 
feladataik ellátásának elősegítésére, 

a) civil szervezet, gazdasági 
társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–
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a fogyasztók oktatására és tájékoztatására 
használható fel a fogyasztói tudatosság 
növelése érdekében. Az előirányzat 
felhasználható a kiírásra kerülő pályázat 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
ellátására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

70. 351984 17 Bányabezárás a) Az előirányzat célja támogatás 
nyújtása 
– a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 
törvény 36. §-a alapján – a használaton 
kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal 
kapcsolatos tájrendezési feladatok 
elvégzésére kötelezett részére a megszűnt 
állami szénbányászati tevékenység után 
fennmaradó környezeti és vagyoni 
károkozás megszüntetésére, 
az állami szénbányászatból kikerült 
munkavállalókat megillető juttatásokkal, 
valamint az állami tulajdonú meddő 
szénhidrogénkutak kezelésével 
kapcsolatos állami közfeladat ellátására, 
valamint az abban történő közreműködés 
céljára, illetve a feladatok elvégzésével 
összefüggésben felmerült működési 
költségek fedezetének biztosítására.
Az előirányzat fedezetet biztosít a 
vagyongazdálkodási feladatok 
végrehajtása, 
a környezeti károk elhárítása és 
megelőzése érdekében szükséges, a 
meddő szénhidrogénkutak rétegeinek 
biztonságos lezárásához és a kutak 
felszámolásához. Az előirányzat az 
alábbi feladatokra használható fel:
- a kutak felszámolásához szükséges 
berendezések és eszközök helyszínre 
szállításához és telepítéséhez 
kapcsolódóan a meglévő utak és alapok 
javítása, kiegészítése,
- a szükséges eszközök és berendezések 
helyszínre szállítása,
- a kutak felszín alatti lezárása és 
felszámolása a jóváhagyott kiviteli tervek 
szerint.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság, 
központi költségvetési szerv
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

71. 367195 22 Ős-Dráva Program 
turistaházak fejlesztésének 
támogatása

Az előirányzat célja az Ős-Dráva 
Program keretében turistaházak 
építéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1838/2016. (XII. 23.) 
Korm. határozatban előírt feladatok 
ellátása.

helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil 
szervezet, szakmai 
érdekképviselet, szövetség, 
alapítvány

kérelem alapján,
pályázati úton

biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – – –

72. 361006 23 Hulladék-
gazdálkodási 
közszolgáltatók támogatása

a) Az előirányzat célja a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
működtetése biztosításának támogatása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot
ellátó gazdálkodó szervezet, 
a feladatellátásban 
közreműködő gazdálkodó 
szervezetek,
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot 
ellátó önkormányzati 
társulás
b) központi költségvetési 
szerv

a) Korm. rendelet,
kérelem alapján

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás,
zálogjog,
garancia,
kezesség

b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–

73. 362062 24 A hulladék-
gazdálkodási ideiglenes 
közszolgáltatás indokolt 
többletköltségei és 

a) Az előirányzat célja az ideiglenes 
közszolgáltatás működtetése 
biztosításának támogatása, valamint az 
ideiglenes közszolgáltatással összefüggő 

a) gazdasági társaság, 
ideiglenes közszolgáltatási 
ellátást biztosító 
gazdálkodó szervezet, 

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

– a) beszedési megbízás,
zálogjog,
garancia,
kezesség,

– – –
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kapcsolódó kártalanítása kártalanítás.
A nem rendszeres hulladékszállítás 
szabályairól és az ennek során eljáró 
állami szervek kijelöléséről szóló 
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben 
meghatározott célok, ideértve a rendelet 
3. alcím alatt található szükségellátást is.
A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. 
§ (1) bekezdés a) pontja alapján az 
ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető 
működési és fejlesztési költségek 
támogatása. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

ideiglenes 
közszolgáltatással 
összefüggő kártalanításra 
jogosult gazdálkodó 
szervezet, költségvetési 
szerv
b) központi költségvetési 
szerv

arányos kifizetéssel
b) –

a BM Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatósága esetében az
Ávr. 84. § 

(1) bekezdés b) pontja 
alapján nem kerül 

biztosíték kikötésre
b) –

74. 375462 30 Kiemelt nemzeti 
emlékhely környezete 
rekonstrukciójának 
támogatása

a) Az előirányzat forrást biztosít a 
kiemelt nemzeti emlékhely és 
településkép-védelmi környezetének 
településkép védelméről és egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 19/2018. 
(II. 14.) Korm. rendeletben 
meghatározott támogatási rendszer 
működéséhez.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) természetes személy, 
gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó, civil szervezet, 
köztestület, költségvetési 
szerv, helyi önkormányzat, 
társasház, lakásszövetkezet, 
egyházi jogi személy, 
ügyvédi iroda, ügyvéd, 
végrehajtói iroda, egyéni 
közjegyző, közjegyzői 
iroda, egyéni szabadalmi 
ügyvivő, szabadalmi 
ügyvivő iroda
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján,
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

a) kötelezett-
ségvállalás 
dokumen-

tumában jelzett 
határidőig

b) –

a) a támogatásban 
részesített projekthez hitelt 
nyújtó hitelintézet általános 

szerződési feltételei 
szerinti bankári 

biztosítékok
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–

75. 378528 31 World Robot Olympiad 
megszervezésével 
kapcsolatos kiadások

a) Az előirányzat célja a World Robot 
Olympiad 2019. évi magyarországi 
döntőjének megszervezésével
kapcsolatos kiadásokkal összefüggésben 
költségvetési támogatás nyújtása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) egyéb, jogi személyiségű 
nonprofit szervezet, 
gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, felsőoktatási 
intézmény
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–

76. 379039 32 A 2021. évi vadászati 
kiállítás előkészítésének és 
felvezető eseményeinek 
támogatása

a) Az előirányzat fedezetet biztosít az 
„Egy a természettel” Nonprofit Kft. által 
és részvételével megvalósítandó 2021. 
évi „Egy a természettel” Nemzetközi 
Vadászati és Természeti Kiállítás és az 
ehhez kapcsolódó hazai és nemzetközi 
vonatkozású felvezető rendezvénysorozat 
megrendezésével, szervezésével, 
lebonyolításával kapcsolatos költségekre, 
valamint a rendezvények technikai 
feltételeit biztosító kiadások 
támogatására. Az előirányzat fedezetet 
nyújt továbbá az „Egy a természettel” 
Nonprofit Kft. működési költségeinek 
biztosítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyéni 
vállalkozó, közalapítvány, 
kamara
b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

77. 379139 33. Debreceni Észak-
Nyugati Gazdasági Övezet 
közműfejlesztéseinek 
támogatása

a) Az előirányzat fedezetet biztosít
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági 
Övezet kialakításával összefüggő közmű 
fejlesztési projektek megvalósítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) helyi önkormányzat
b) központi költségvetési 
szerv

a) Korm. határozat   
kérelem alapján

b) –

a) biztosítható
b) –

egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

78. 280867 34 Fejezeti Általános 
Tartalék

Az előirányzat a fejezet ágazati 
felügyelete alá tartozó, év közben 
felmerülő feladatok, likviditási 
problémák megoldására szolgál. 

államháztartáson belüli és 
kívüli szervezetek

– – egy összegben – – – – –

79. 379206 35Gazdasági társaságok 
feladatellátásának támogatása

a) Az előirányzat célja gazdasági 
társaságok működésével és 
feladatellátásával összefüggésben 

a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési 
szerv

a) Korm. határozat
kérelem alapján

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 

a) a
kötelezettségváll

alás 

a) beszedési megbízás
b) –

– – –
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költségvetési támogatás nyújtása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak biztosítására. 

teljesítésarányos 
kifizetéssel

b) –

dokumentumába
n meghatározott 

határidőig
b) -

80. 197117 63 Magyar találmányok külföldi 
bejelentése

Az előirányzat
a) találmányok, növényfajták, használati 
minták oltalmának külföldön történő 
megszerzésére, fenntartására és 
megújítása költségeinek biztosítására,
b) a magyar szellemi termékek 
hasznosításának elősegítésére, a 
külföldön értékesített magyar áruk 
utánzásának megakadályozására szolgáló 
kiadások költségeinek fedezetére szolgál.

természetes személy, 
gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó

kérelem alapján – egy összegben – beszedési megbízás – – –

81. 375695 64 Belgazdasági feladatok
82. 338151 1 Teljesítésigazolási 

Szakértői Szerv működési 
támogatása

a) Az előirányzat fedezetet biztosít a 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 
működésének és feladatellátásának a 
támogatására. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (szakmai 
kamara), köztestület
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

83. 257256 2 Az ágazat védelmi 
felkészítésének állami 
feladatai a honvédelmi 
törvény alapján

Az előirányzat a miniszter felelősségi 
körébe tartozó ágazatoknak a védelmi 
felkészítési és a gazdaságmozgósítási 
feladatokkal kapcsolatos teendői 
finanszírozására szolgál – az
Alaptörvényben meghatározott 
különleges jogrend esetén –
az ágazatok működőképességének, a 
lakosság ellátásának, a Magyar 
Honvédség, a rendvédelmi szervek és a 
szövetséges fegyveres erők 
szükségleteinek kielégítése céljából. Az 
előirányzat terhére a különleges jogrend 
során felmerülő igények kielégítéséhez 
szükséges, a Kormány által
meghatározott hadiipari kapacitások 
biztosításához és fenntartásához – a
honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvényben és a 
nemzetgazdaság védelmi felkészítése és 
mozgósítása feladatai végrehajtásának 
szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 
22.) Korm. rendeletben meghatározott 
feltételek szerint – nyújtható támogatás.

gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – – –

84. 281234 3 Nemzetközi 
szabványosítási feladatok

a) Az előirányzat támogatást biztosít a 
Magyar Szabványügyi Testület 
nemzetközi feladatainak, továbbá a 
szabványokhoz történő kedvezményes 
hozzáférés biztosításával összefüggő 
feladatainak ellátására, az online 
szabványkönyvtár előfizetésének 
kedvezményessé tételére és informatikai 
fejlesztésének támogatására valamint a 
szabványok magyar nyelvre történő 
fordítási költségeinek fedezetére.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) Magyar Szabványügyi 
Testület (köztestület)
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

85. 367895 4 Irinyi terv végrehajtása
86. 359662 1 Irinyi Terv ipar-

stratégiai támo-
gatásai

a) Az előirányzat célja az Irinyi Tervben 
kiemelt ágazatként meghatározott 
ágazatokba tartozó vállalatok 
fejlesztéseinek és beruházásainak 
támogatása, amelyek hozzájárulnak a 
kiemelt feldolgozóipari ágazatok 
növekedéséhez.
Az előirányzat terhére az alábbi 

a) gazdasági társaság,
egyéni cég, szövetkezet, 
európai részvénytársaság, 
európai szövetkezet
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás 
mellett:

pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt 

garancia,
készfizető kezesség vagy

óvadék
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–
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tevékenységek támogathatók:
1) kapacitásbővítés,
2) új létesítmény létrehozása új helyrajzi 
számon,
3) termékkínálat bővítése,
4) termelési folyamat alapvető 
megváltoztatására irányuló induló 
beruházások,
5) termékek piacra vitele,
6) kutatási és fejlesztési tevékenység,
7) a 6) és 8) ponthoz kapcsolódó 
iparjogvédelem,
8) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 95-97. §-a szerinti 
innovációs partnerségi eljárás 
lebonyolításának a megvalósítása,
9) az 1)-5) ponthoz kapcsolódó 
energiahatékonysági beruházás,
10) az 1)-5) ponthoz kapcsolódó 
megújuló energia használatát célzó 
beruházás.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

87. 368417 2 Beszállítói-
fejlesztési Program

A) 1. Az előirányzat célja a Beszállító-
fejlesztési Program keretében 
meghatározott fejlesztések támogatása. 
Támogatás az integrátor vállalatnak (a 
továbbiakban ezen előirányzat esetén: 
integrátor) és hozzá a program keretében 
együttműködési megállapodással 
kapcsolódó mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtható.
Támogatás akkor nyújtható, amennyiben 
egy integrátor legalább öt mikro-, kis- és 
középvállalkozással köt együttműködési 
megállapodást és így legalább öt mikro-,
kis- és középvállalkozás igényel 
támogatást. Egy integrátor és a hozzá 
kapcsolódó mikro-, kis- és 
középvállalkozások által együttesen 
megvalósítandó fejlesztések ezen 
előirányzat keretében összefoglalóan 
projektnek minősülnek, amely az egyes 
mikro-, kis- és középvállalkozások és az 
integrátor által megvalósítandó 
részprojektekből állnak össze. 
Amennyiben egy integrátor már legalább 
öt mikro-, kis- és középvállalkozással 
támogatási kérelmet benyújtott, akkor a 
kérelem benyújtását követően az adott 
integrátorhoz kapcsolódó további 
beszállító(k) csatlakozhat(nak) a 
projekthez anélkül, hogy az integrátornak 
újra kérelmet kellene benyújtania.
2. Az előirányzat terhére az alábbi 
tevékenységek támogathatók:
a) kapacitásbővítés, 
b) a meglévőnél magasabb minőséget 
biztosító gépek és szerszámok 
beszerzése,
c) meglévő gépek minőségének 
fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
d) termékkínálat bővítése,
e) termelési folyamat alapvető 
megváltoztatására irányuló induló 
beruházások,
f) menedzsmentfolyamatok 
optimalizálása,
g) humán erőforrás fejlesztése, képzés, 
továbbképzés, tanácsadás formájában,
h) minősítés megszerzésére irányuló 
szervezetfejlesztés,
i) kutatási és fejlesztési tevékenység,

A) mikro-, kis- és 
középvállalkozás, gazdasági 
társaság
B) központi költségvetési 
szerv

A) kérelem alapján
B) –

A) biztosítható
B) –

A) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
B) –

– A) beszedési megbízás
pénzügyi intézmény vagy 

biztosító által vállalt 
garancia,

pénzügyi intézmény vagy 
biztosító

által vállalt készfizető 
kezesség,
óvadék

B) –

A) IFKA 
Iparfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság
B) -

– –
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j) iparjogvédelem,
k) az a)-e) ponthoz kapcsolódó 
energiahatékonysági beruházás,
l) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló 
energia használatát célzó beruházás.
3. A 2. pontban foglalt támogatandó 
tevékenység által megvalósuló 
részprojektek a beszállítói képességek 
javítását kell, hogy szolgálják az alábbiak 
közül legalább egy területen:
- minősített beszállítói státusz elérése,
- innovációs és gyártástechnológiai 
kapacitáshiány oldása (a beszállítók 
felkészítése arra, hogy a tesztelési, 
gyártástechnológiai és minőségbiztosítási 
rendszereik technológiai fejlesztése 
optimális módon történjen),
- a beszállító munkaerő-állományának 
felkészítése egyrészt a beszállítói 
státuszból adódó feladatokra, valamint 
általában az érintett iparágban felmerülő 
új kihívásokra.
4. A 2. pontban foglalt támogatandó 
tevékenység eredménye az alábbiak 
legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia 
hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi 
hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás 
új módon történő hasznosítása,
d) jelentős teljesítménynövekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, 
anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
f) hatékonyabbá válik a termelésben az 
anyagáramlási folyamata,
g) új vagy alapvetően átdolgozott 
termékek, szolgáltatások és eljárások 
prototípusfejlesztése,
h) új vagy alapvetően átdolgozott 
termékek, szolgáltatások és eljárások 
legalább hazai piacra vitele,
i) szervezeti, illetve 
menedzsmentfolyamatok optimalizálása,
j) hatékonyság növelése a vállalkozás 
valamely termelési vagy működési 
folyamatában,
k) a vállalkozás az Ipar 4.0 fejlettségi 
szintjét javítja.
B) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

88. 367906 3 Kötött-
pályás jármű-
gyártás fejlesztése 

Az előirányzat célja az Irinyi Tervben 
kiemelt ágazatként meghatározott 
járműiparon belül a kötöttpályás 
járműgyártás fejlesztésének 
megvalósítása. Az előirányzat terhére a 
Millenniumi földalatti és Fogaskerekű
a) prototípusának tervezése,
b) prototípusainak gyártásának elindítása 
kerül finanszírozásra.

költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, amely 
rendelkezik olyan 
tapasztalattal, ami 
alkalmassá teszi a járművek 
prototípusának 
megtervezésére és a 
gyártáshoz szükséges tervek 
elkészítésére

kérelem alapján biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás,
bankgarancia,

óvadék,
biztosítók által vállalt 

garancia vagy készfizető 
kezesség

– – –

89. 368428 4 Ipar 4.0. program a) Az előirányzat célja a magyar ipar 
versenyképességének erősítése az Ipar 
4.0. technológiák alkalmazásával, a 
vállalati folyamatok teljes körére 
kiterjedően, valamint Ipar 4.0 
koncepcióba illeszkedő folyamatok 
hatékonyságát növelő technológia 
adaptálását elősegítő stratégiai 
jelentőségű, országos hatású vállalati 
programok támogatása. Az 
előirányzatból nyújtandó támogatás által 
az alábbi területeken megvalósuló 
fejlesztések, együttműködések és 

a) gazdasági társaság; 
felsőoktatási intézmény; 
államilag elismert 
szakképző iskolának 
minősülő köznevelési 
intézmény; 
a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról 
szóló 2014. évi LXXVI. 
törvény szerinti kutatóhely
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján,
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben 
történő kifizetéssel

b) –

– a) beszedési megbízás,
biztosító vagy pénzügyi 
intézmény által vállalt 

garancia, biztosító vagy 
pénzügyi intézmény által 

vállalt készfizető kezesség,
óvadék

b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–
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hálózatok kialakítása valósulhat meg:
- vállalati folyamatok hatékonyságát 
növelő technológiák adaptálása, széles 
körű elterjesztése, 
- gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai 
folyamatok automatizálása, horizontális 
és vertikális rendszerintegráció,
- felhőalapú technológiák 
továbbfejlesztése, felhasználása a 
gyártási és logisztikai folyamatokban,
- intelligens mechatronikai rendszerek 
(autonóm robotok, autonóm járművek) 
kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás 
és logisztika területén,
- additív gyártási technológiák 
alkalmazása, továbbfejlesztése,
- mesterségesintelligencia-támogatási 
program magalapozását szolgáló 
alkalmazásfejlesztés és szoftverfejlesztés, 
a tanuló gépek, robotok tesztelésének, 
betanításának támogatása, demonstrációs 
fejlesztő- és szolgáltatóközpontok 
kialakításának ösztönzése, valamint a 
létrejött demonstrációs és 
fejlesztőközpontok pilotprojektjeinek 
elősegítése európai programokhoz,
- az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai 
Platform munkacsoportja által 
kidolgozott koncepció alapján 
megvalósuló projektek.
Az előirányzat tartalmazza a 
lebonyolításával kapcsolatos költségeket 
is.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

90. 372728 5 Az építőipari ágazat 
technológiai 
korszerűsítésére, 
hatékonyságának növelésére 
irányuló támogatás

A) 1. Az előirányzat célja vissza nem 
térítendő támogatással az építőipari kis-
és középvállalkozások, továbbá 5-9 fő 
létszámú, főtevékenységként tervezési 
tevékenységet ellátó mikrovállalkozások
technológiai fejlesztéseinek, 
gépbeszerzéseinek, újraiparosítási célt 
szolgáló beruházásainak finanszírozása, 
mely által a vállalkozások hatékonysága, 
termelékenysége javul.
Egy kis- és középvállalkozás által 
megvalósítandó fejlesztés ezen 
előirányzat keretében összefoglalóan 
projektnek minősül. A támogatandó 
tevékenység az alábbi területek 
valamelyikéhez kapcsolódik:
- Építőipari tevékenység, valamint olyan 
mérnöki műszaki tevékenység, mely az 
építőipari kivitelezési tevékenység 
megvalósításához elválaszthatatlanul 
kapcsolódik.
- Egyes építési termékek gyártása, 
valamint egyéb feldolgozóipari 
tevékenység, mely az építőanyag-gyártási 
tevékenység megvalósításához 
elválaszthatatlanul kapcsolódik.
2. Az előirányzat terhére egy 
kedvezményezett részére kis- és 
középvállalkozások esetén legalább 25 
millió forint összegű, mikrovállalkozások 
esetén legalább 8 millió forintösszegű
támogatás nyújtható.
A támogatásintenzitás mértéke minden 
kedvezményezett esetén egyedileg, a 
támogatási szerződésben kerül 
meghatározásra és rögzítésre, 
a támogatási kategóriák függvényében.
3. Az előirányzat terhére az alábbi 

A) a kis- és 
középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény szerinti kis- és 
középvállalkozások,
továbbá 5-9 fő létszámú, 
főtevékenységként tervezési 
tevékenységet ellátó 
mikrovállalkozások a
kezelőszervi feladatokat 
ellátó gazdasági társaság
B) központi költségvetési 
szerv

A) kérelem alapján
B) –

A) biztosítható
B) –

A) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
B) –

– A)
a) beszedési megbízás 

b) óvadék,
c) a) pont vagy b) pont 

szerinti biztosíték mellett, 
amennyiben a támogatás a 

200,0 millió forintot 
meghaladja, 200,0 millió 

forint feletti összeg 
tekintetében pénzügyi 

intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia,

d) a) pont vagy b) pont 
szerinti biztosíték mellett, 
amennyiben a támogatás a 

200,0 millió forintot 
meghaladja, 200,0 millió 

forint feletti összeg 
tekintetében pénzügyi 

intézmény vagy biztosító 
által vállalt készfizető 

kezesség
B) –

A) ÉMI Építésügyi 
Minőségellenőrző 

Innovációs Nonprofit 
Kft.
B) –

– –
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tevékenységek támogathatók:
a) a meglévőnél magasabb minőséget 
biztosító gépek és szerszámok 
beszerzése,
b) meglévő gépek minőségének 
fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
c) termelési folyamat alapvető 
megváltoztatására irányuló induló 
beruházások,
d) információstechnológia-fejlesztés,
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új 
technológiai rendszerek és kapacitások 
kialakításához kapcsolódó gyártási
licenc, gyártási know-how-beszerzések,
f) a szabadalmak és egyéb immateriális 
javak megszerzésének, érvényesítésének 
és védelmének költsége,
g) immateriális javak beszerzése,
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó 
energiahatékonysági beruházás,
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó 
megújuló energia használatát célzó 
beruházás.
4. A 3. pontban foglalt támogatandó 
tevékenység által megvalósuló projektek 
a vállalkozás termelési vagy tervezési 
hatékonyságának javítását, 
az innovációt, a technológiai 
korszerűsítést,
a gyártástechnológiai kapacitáshiány 
oldását kell, hogy szolgálják.
5. A 3. pontban foglalt támogatandó 
tevékenység eredménye az alábbiak 
legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia 
hasznosítása,
b) jelentős teljesítménynövekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, 
anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott 
termékek, szolgáltatások és eljárások 
legalább hazai piacra vitele.
B) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

91. 359728 7 Jedlik Terv Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az elektromos meghajtású gépjármű 
megvásárlásának támogatására,
b) töltőinfrastruktúra kiépítésére,
c) az. elektromobilitási tevékenység 
támogatására,
d) az elektromos töltőinfrastruktúrához 
kapcsolódó működési költségekre,
e) az elektromos töltőinfrastruktúrához 
kapcsolódó fizetési, elszámolási és 
kontrollrendszer kiépítésére és 
működtetésére,
f) az elektromobilitáshoz, 
energiahatékonysághoz kapcsolódó 
tanulmányok, tervek, koncepciók 
kidolgozásának a finanszírozására,
g) az elektromobilitáshoz, 
energiahatékonysághoz kapcsolódó 
marketing- és promóciós tevékenység 
kiadásaira.

természetes személy, 
gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó, civil szervezet, 
köztestület, költségvetési 
szerv, helyi önkormányzat, 
társasház, lakásszövetkezet, 
egyházi jogi személy, 
ügyvédi iroda, ügyvéd, 
végrehajtói iroda, egyéni 
közjegyző, közjegyzői 
iroda, egyéni szabadalmi 
ügyvivő, szabadalmi 
ügyvivő iroda

kérelem alapján,
pályázati úton

biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás,
zálogjog,

garancia, kezesség,
óvadék,

törzskönyvi bejegyzés 

– igénybe 
vehető

–

92. 329828 8 MKIK támogatása Az előirányzat a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara egyes közfeladatainak 
költségvetési támogatására szolgál.

Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (köztestület)

kérelem alapján biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – – –

93. 375706 65 Munkaerőpiaci és képzési feladatok
94. 359084 1 Szakképzési Centrumok 

által ellátott felnőttoktatási 
a) Az előirányzat forrást biztosít 
- a Szakképzési Centrumok által ellátott 

központi költségvetési 
szerv,

a) miniszteri rendelet 
alapján,

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

– – – a) igénybe 
vehető

–
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tevékenység finanszírozása felnőttoktatás keretében megszervezett 
képzések kapcsán felmerült kiadásokhoz 
a szakképzési centrumok felnőttoktatási 
tevékenységének normatív támogatásáról 
szóló miniszteri rendelet alapján,
- a szakképzési centrumok felnőttoktatási 
tevékenységének támogatásával 
kapcsolatban a lebonyolító szervnél 
felmerülő kiadásokhoz, legfeljebb a 
tárgyévi eredeti előirányzat 1%-ának 
mértékéig.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

gazdasági társaság kérelem alapján
b) –

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

b) –

95. 352240 2 Szakképzési rendszer 
átalakításával kapcsolatos 
kiadások

Az előirányzat forrást biztosít 
- a szakképzési rendszer átalakításával 
összefüggő kiadásokra,
- a Szakképzési Centrumokhoz 
kapcsolódó felújítások, fejlesztések, 
beruházások támogatására,
- a lemorzsolódással veszélyeztetett, 
hátrányos helyzetű és szakképzési 
centrumban középfokú oktatásban részt 
vevő tanulói csoportok számára komplex 
– pedagógiai, szociális, egészségügyi, 
kulturális – fejlesztési program 
megvalósításának támogatására.

gazdasági társaság, 
központi költségvetési 
szerv, helyi önkormányzat, 
központi kezelésű 
előirányzat, civil szervezet

jogszabály alapján,
kérelem alapján,
pályázati úton

biztosítható egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel

– beszedési megbízás – igénybe 
vehető

–

96. 362028 3 Váci Fejlesztő Központ 
létrehozása és működtetése

a) Az előirányzat forrást biztosít a 
KILÁTÓ Piarista Pályaorientációs és 
Munkaerőpiaci Fejlesztő Központ 
működéséhez, szakmai tevékenységének 
ellátásához szükséges támogatásra, 
valamint a működéséhez szükséges 
ingatlanok fejlesztésére, felújítására és 
eszközfejlesztésre.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) egyházi jogi személy, 
civil szervezet, központi 
költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– a) igénybe 
vehető

b) –

–

97. 381984 4 Dunakeszi alap- és 
középfokú oktatási 
intézmények, kulturális 
központ fejlesztés 
előkészítése

Az előirányzat forrást biztosít a 
Dunakeszi alap- és középfokú oktatási 
intézmények, kulturális központ 
fejlesztés előkésztésére.

helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, civil 
szervezet, gazdasági 
társaság

kérelem alapján biztosítható egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

– beszedési megbízás – –

98. 375839 66 Kutatási és fejlesztési feladatok
99. 375840 1 MTA kutatóintézetek, 

kutatóhelyek támogatása
a) Az előirányzat fedezetül szolgál az 
MTA kutatóintézetek és kutatóhelyek 
kutatási programjainak támogatására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) MTA kutatóintézetek, 
központi költségvetési szerv
b) –

a) kérelem alapján,
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

100. 375862 3 Infrastruktúra fejlesztés és 
központi kezelésű 
felújítások támogatása

a) Az előirányzat fedezetet biztosít az 
MTA kutatóintézetek infrastrukturális 
fejlesztésének, valamint felújításainak 
támogatására.
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével 
összefüggően felmerülő költségek, 
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.

a) MTA kutatóintézetek, 
központi költségvetési szerv
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján,
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

101. 375917 7 Felsőoktatási kiválósági 
programok támogatása

a) Az előirányzat a Felsőoktatási 
Intézményi Kiválósági Program, az Új 
Nemzeti Kiválóság Program, az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia 
támogatásának, valamint az egyéb 
innovációs ágazati feladatok a fedezetére 
biztosít forrást. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

a) felsőoktatási intézmény, 
központi költségvetési szerv
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján,
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) –

a) egy összegben,
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-

arányos kifizetéssel
b) –

– a) beszedési megbízás
b) –

a) Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal
b) –

– –

102. 379640 8 Kiválósági Programok a) Az előirányzat célja a Tématerületi a) MTA kutatóintézet, a) kérelem alapján, a) biztosítható a) egy összegben, – a) beszedési megbízás a) Nemzeti Kutatási, – –
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támogatása Kiválósági Programok támogatása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.

központi költségvetési 
szerv, felsőoktatási 
intézmény, kutatási 
tevékenységet végző 
gazdálkodó szervezet, 
állami vagy állami 
fenntartású kutatóintézet, 
állam által létrehozott 
alapítvány által fenntartott 
felsőoktatási intézmény és 
kutatóintézet
b) központi költségvetési 
szerv

pályázati úton
b) –

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítés-
arányos kifizetéssel

b) –

b) – Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal

b) –

103. 379651 9 ELI-ALPS lézeres 
kutatóközpont támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató 
Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott 
feladatok és ennek keretében a 
Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló 
Központ (Centre for Molecular 
Fingerprinting) pilot projekt, valamint a 
Szegedi Tudományegyetem, az Ecole 
Politechnique, Paris és a University of 
California együttműködésében elindított 
transzmutációs projekt megvalósítására.

gazdasági társaság, 
felsőoktatási intézmény

kérelem alapján biztosítható egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

– államháztartáson kívüli 
szervezet (a továbbiakban: 

Áh-n kívüli) 
kedvezményezett esetén 

beszedési megbízás

– – –

104. 379884 10 Vagyonkezelő alapítvány 
által fenntartott intézmény 
feladatainak támogatása

a) Az előirányzat fedezetül szolgál az 
oktatás, tudományos kutatási 
tevékenységek és az ezzel összefüggő 
feladatok, valamint a felsőoktatási 
tevékenység és az ezeket szolgáló 
funkcionális és szolgáltató tevékenységek 
finanszírozására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

a) alapítvány, felsőoktatási 
intézmény 
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
pályázati úton

b) –

a) biztosítható
b) -

a) egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel
b) -

- a) beszedési megbízás
b) –

– – –

105. 381939 67 Felsőoktatási feladatok
106. 333795 1 Nem állami felsőoktatási 

intézmények támogatása
a) Az előirányzat biztosítja az egyházi, 
magán- és alapítványi felsőoktatási 
intézmények, valamint a felsőoktatási 
intézményekhez nem tartozó 
diákotthonok feladatmutatóhoz rendelt 
fajlagos támogatási összeg alapján 
nyújtott költségvetési támogatását, 
valamint az intézmények részére 
speciális feladatokhoz nyújtandó 
támogatás összegét.
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más 
fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási 
intézmények költségvetési támogatását 
is.
b) A fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok  biztosítása.

a) egyházi, magán- és 
alapítványi felsőoktatási 
intézmények, egyházi jogi 
személyek, valamint a 
felsőoktatási 
intézményekhez nem 
tartozó diákotthonok, más 
fejezet irányítása alá tartozó 
felsőoktatási intézmény
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) -

a) biztosítható
b) -

a) egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel
b) -

– a) beszedési megbízás
b)  -

– – –

107. 302891 2 Felsőoktatás speciális 
feladatai

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
felsőoktatási intézménybe felvételt vagy 
átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató 
által igénybe vehető, a tanulmányai során 
a felkészüléséhez segítséget nyújtó 
mentorprogram lebonyolításához. 
Támogatást biztosít olyan speciális 
feladatok támogatására, amelyek a 
feladatmutatóhoz rendelt fajlagos 
támogatási összeg alapján nyújtott 
támogatás által fedezni kívánt célok 
megvalósulását segítik elő, valamint 
olyan speciális feladatok támogatására is, 
amelyek a felsőoktatási intézmények 
keretében nem valósíthatók meg. 
Fedezetet biztosít olyan testületek, 
gazdasági társaságok, szervezetek, 
egyesületek támogatására, amelyek 
segítik a felsőoktatási szakterület 
munkáját. Az előirányzat támogatást 
nyújt a nemzeti felsőoktatásról szóló 

központi költségvetési 
szerv, országos szakértői 
testület, jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet, 
gazdasági társaság, civil 
szervezet, köztestület, 
közalapítvány, nem állami 
felsőoktatási intézmény, 
egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy

kérelem alapján
pályázati úton

biztosítható egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

– Áh-n kívüli
kedvezményezett esetén 

beszedési megbízás

– – –
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2011. évi CCIV. törvényben előírt 
feladatok végrehajtásához.
Az előirányzat támogatást nyújt 
felsőoktatási szakmai elemzések 
készítéséhez, felsőoktatási információs 
rendszerek és nyilvántartások működési 
költségéhez, kapcsolódó adatintegrációs 
tevékenységek ellátásához, valamint a 
TÁMOP 4.1.3/08/01 és TÁMOP-4.1.3-
11/1-2011-0001 lezárult kiemelt projekt 
fenntartási kötelezettségeiből fakadó 
működési és licencköltségekhez, 
pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, 
adatnyilvántartó és adatintegrációs 
rendszerek összekapcsolásához, 
működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai 
kiadványok készítéséhez. Az előirányzat 
biztosítja a TÁMOP-4.2.5-09 és TÁMOP 
4.2.5.B-11/1-2011-0001 projektek 
keretében fejlesztett, fenntartási 
kötelezettséggel érintett 
tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár 
üzemeltetési feladatok ellátását. 
Az előirányzat a felsőoktatási 
intézményekben, szakkollégiumokban 
folyó magas színvonalú, a tudásalapú 
elitképzést kiemelt feladatként kezelő 
tehetséggondozási tevékenység 
fenntartásához való állami hozzájárulás; 
szakmai programok, infrastrukturális 
beruházások, informatikai fejlesztések, 
egyéb működési kiadások támogatásához 
nyújt fedezetet.
Az előirányzat támogatást nyújt a magyar 
állampolgár külföldi felsőoktatási 
intézményben folytatott tanulmányaihoz.

108. 340639 3 Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási Alap

Az előirányzat a Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról 
szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. 
határozat alapján az állami felsőoktatási 
intézmények struktúraátalakításához, 
valamint a struktúraátalakítás igényével 
érintett intézmények 
működőképességének fenntartásához és 
konszolidációjához biztosít támogatást.

állami felsőoktatási 
intézmények

kérelem alapján
pályázati úton

egyéb: a felosztásra a 
Pénzügyminisztériumma

l egyetértésben hozott
támogatási döntés 
alapján kerül sor.

biztosítható egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

– – – – –

109. 348651 4 Francia Egyetem 
kialakítása a Szegedi 
Tudományegyetemen

A Francia Egyetem fokozatos 
kialakításának megvalósítása.

állami felsőoktatási 
intézmény

kérelem alapján biztosítható egy összegben – – – – –

110. 353795 5 Felsőoktatási 
vagyongazdálkodási 
feladatok

Az egyes PPP konstrukcióban 
megvalósult felsőoktatási 
létesítményekkel kapcsolatos 
intézkedések megtételéről szóló 
1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat 
alapján az állami felsőoktatási 
intézmények PPP beruházásaihoz 
kapcsolódó kiváltási feladatok
támogatása.

központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

– – – – –

111. 375262 6 Szegedi 
Tudományegyetem 
infrastrukturális fejlesztése

A Szegedi Tudományegyetem egyes 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása, különös tekintettel a 
Zeneművészeti Kar, Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ Fül-Orr-
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, 
képalkotó diagnosztikai eszközpark 
beszerzése, idegsebészet, szemészet, arc-
állcsont sebészet, fül-orr-gége szakterület 
és a speciális fej-onkológia egy 
telephelyre történő költöztetése.

központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

– – – – –

112. 295002 7 Határon túli felsőoktatási 
feladatok támogatása

a) A fejezeti kezelésű előirányzat a 
következő ösztöndíjazási, felsőoktatási 
feladatok, programok ellátásához nyújt 
fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:
- magyarországi és szülőföldi 

felsőoktatási intézményekbe 

a) civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, helyi 
önkormányzat, helyi 

a) kérelem alapján
pályázati úton

b) -

a) biztosítható
b) -

a) egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel
b) -

– a) nem határon túli Áh-n 
kívüli szervezet esetén

beszedési megbízás
b) -

– a) igénybe 
vehető

b) –

–
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felvételt nyert külhoni magyar 
hallgatók, doktoranduszok és 
felsőoktatási oktatók támogatása, 
tanulmányaik/oktatási-kutatási 
tevékenységük elősegítése;

- szakkollégiumi képzéshez, 
szülőföldi szakkollégiumok 
működtetéséhez, képzési feladatok 
ellátásához hozzájárulás, valamint 
szakkollégiumi ösztöndíjak 
biztosítása és magyarországi 
előkészítő képzés támogatása;

- határon túli magyar köz- és 
felsőoktatáshoz, valamint magyar 
kisebbséghez kapcsolódó 
tudományos-kutatói tevékenység 
támogatása;

- határon túli magyar diákok 
kollégiumi elszállásolásának 
támogatása, lakhatási feltételeinek 
javítása;

- határon túli magyar diák- és 
hallgatói szervezetek 
tevékenységének támogatása, 
fejlesztése;

- a határon túli magyar felsőoktatással 
kapcsolatos tájékoztató, 
tehetséggondozó tevékenységet 
végző szervezetek működésének és 
programjainak támogatása;

- határon túli felsőoktatási 
intézmények, illetve a hozzájuk 
köthető, tevékenységüket segítő 
határon túli és magyarországi 
szervezetek, valamint magyarországi 
felsőoktatási intézmények 
székhelyen kívüli képzésének 
működési, fejlesztési és
programköltségeihez hozzájárulás;

- határon túli oktatási és kulturális 
területen tevékenykedő 
magyarországi és határon túli 
szervezetek programjainak, 
működésének, fejlesztésének 
támogatása;

- határon túli felsőoktatási képzési 
kínálat bővítéséhez, átalakításához 
kapcsolódó működési, fejlesztési, 
beruházási célú tevékenységek 
támogatása;

- hallgatói és oktatói mobilitási, 
valamint egyéb ösztöndíjprogramok 
támogatása, illetve lebonyolítása.

b) A fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok  biztosítása.

önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
természetes személy, 
határon túli egyesület, 
határon túli szervezet, 
határon túli intézmény, 
külföldi személy vagy 
külföldi szervezet, határon 
túli és magyarországi köz-
és felsőoktatási 
intézmények, határon túli 
egyházi jogi személy és 
intézménye
b) központi költségvetési 
szerv

113. 302913 8 Nemzetközi kétoldalú 
oktatási és képzési 
programok

a) Kétoldalú oktatási csereprogramok, 
nyelvoktatás fejlesztését célzó 
együttműködések a köz- és felsőoktatási 
tapasztalatcseréket lehetővé tevő 
nemzetközi konferenciák, rendezvények, 
találkozók támogatása. Nemzetközi 
oktatási képzési módszertani 
tapasztalatok cseréjének elősegítése. 
Anyanyelvi vendégtanár programok 
támogatása. Kétoldalú együttműködés 
keretén belül a fentiekben részletezett 
programok megvalósítását szolgáló 
projektek megvalósítására az Osztrák –
Magyar Tudományos és Oktatási 
Kooperációs Akció Alapítvány, a 
Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány  
részére az alapító okiratokban 
meghatározott feladatok támogatása. 
Külföldi egyetemeken vendégtanári 

a) közalapítvány, civil 
szervezet, költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, 
külföldi személy, külföldi 
szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet, 
felsőoktatási intézmény
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) -

a) biztosítható
b) -

a) egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel
b) -

– a) nem határon túli Áh-n 
kívüli kedvezményezett 

esetén beszedési megbízás
b) -

– – –
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álláshelyek biztosításához hozzájárulás.
b) A fejezeti kezelésű előirányzatok 

kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.

114. 302924 9 Európai Uniós és 
nemzetközi oktatási és 
képzési programok

a) Nemzetközi, európai uniós tagságból 
következő oktatási és képzési programok 
koordinálása. Az EU Erasmus+ 
programja (2014-2020), Európa a 
polgárokért program (2014-2020), 
Nemzeti Europass Központ működtetése, 
az Európai Felsőoktatási Térség 
megvalósítását támogató feladatok, 
ACES (Academy of Central European 
Schools - Közép-Európai Iskolák 
Akadémiája) program, az Erasmus 
Alumni és az ECVET hálózat 
működtetése, EU-s programokhoz 
kapcsolódó kutatás-fejlesztési és 
esélyegyenlőségi feladatok ellátása, 
CEEPUS (Közép-európai Felsőoktatási 
Csereprogram), továbbá az EU oktatási 
szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok 
végrehajtása, szakmai projektek 
koordinálása, idegennyelv-oktatás 
fejlesztését célzó feladatok (pl. Európai 
Nyelvi Díj), az Minisztérium 
támogatásával benyújtott pályázatok 
nemzeti önrészének biztosítása. A 
College of Europe képzések kapcsán 
felmerülő feladatok forrásának 
biztosítása. Nemzetközi programokhoz 
kapcsolódó szakdiplomáciai feladatok 
ellátása.
b) A fejezeti kezelésű előirányzatok
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.

a) Tempus Közalapítvány, 
költségvetési szerv
b) központi költségvetési 
szerv

a) kérelem alapján
b) -

a) biztosítható
b) -

a) egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel
b) -

– a) beszedési megbízás
b) –

– – –

115. 338328 10 Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem 
(Zeneakadémia) történeti 
orgonáinak restaurálása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
történeti orgonáinak restaurálásához 
nyújtott támogatás.

központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egy összegben – – – – –

116. 343406 11 MOME Campus -
Kreatív Innovációs és 
Tudáspark kialakítása

A Kreatív Innovációs és Tudáspark 
kialakításához nyújtott támogatás: 3M 
(Műhelyház, Műteremház, Médiaház), 
Kutatóbázis, Akadémiai Épület, 
Főépület, Gondűző, Szintalatti 
beépítések, Zöld terület kialakítása a „B” 
épület újjáépítése, kiegészítő technológia 
biztosítása; BME „Z” épületben 
ideiglenes tartózkodási hely kialakítása 
(költözés és visszaköltözés).

központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

– – – – –

117. 380362 12 Mórahalmi Komplex 
Fejlesztő Centrum 
létrehozása

Az előirányzat biztosítja a Mórahalmi 
Komplex Fejlesztő Centrum 
infrastrukturális fejlesztésének
támogatását.

helyi önkormányzat kérelem alapján biztosítható egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

– beszedési megbízás – – –

118. 295357 13 Közalapítvány a 
Budapesti Német Nyelvű 
Egyetemért

Az előirányzat támogatást nyújt a 
Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 
Közalapítvány, és az általa fenntartott
Andrássy Gyula Budapesti Német 
Nyelvű Egyetem működéséhez.

közalapítvány kérelem alapján biztosítható egy összegben
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel

– beszedési megbízás – – –

„ ”
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A pénzügyminiszter 24/2019. (XII. 30.) PM rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló  
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: EKAER rendelet) 11. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentésre kötelezett vagy a  bejelentésre jogosult adózó a  módosítás indokának megadásával módosíthatja 
az EKAER elektronikus felületén)
„b) a  7.  § (1)  bekezdés g)  pont gc)  alpontja, i) és j)  pontja szerinti adatokat a  termék fuvarozásának megkezdését 
követően a  termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, valamint a  termék kirakodási (átvételi) 
helyre érkezésének bejelentését követően az  adózás rendjéről szóló törvényben a  lezárt EKAER bejelentések 
módosítása tekintetében meghatározott időpontig.”

2. §  Az EKAER rendelet 13. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentésre kötelezett vagy a  bejelentésre jogosult adózó a  módosítás indokának megadásával módosíthatja 
az EKAER elektronikus felületén)
„b) a  7.  § (1)  bekezdés g)  pont gc)  alpontjában és a  7.  § (1)  bekezdés i) és j)  pontjában szereplő adatot a  termék 
kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, valamint a  termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének 
bejelentését követően az adózás rendjéről szóló törvényben a  lezárt EKAER bejelentések módosítása tekintetében 
meghatározott időpontig.”

3. §  Az EKAER rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bejelentés EKAER szám lezárását követő módosítása esetén az Art. 113/A. § (4) bekezdése szerint fizetendő 
pótlékot az állami adó- és vámhatóság a módosítás nyilvántartásba vételével állapítja meg.”

4. §  Az EKAER rendelet 15. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezése időpontjának, több belföldi 
kirakodási (átvételi) cím esetén a  sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezése időpontjának bejelentését 
követően az EKAER szám az EKAER elektronikus felületen haladéktalanul lezárásra kerül.”

5. §  Az EKAER rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § Az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 
módosításáról szóló 24/2019. (XII. 30.) PM rendelettel megállapított 11. § (6) bekezdés b) pontját, 13. § (6) bekezdés 
b) pontját, 14. § (3) bekezdését és 15. § (6a) bekezdését első alkalommal a 2020. március 1-jét követően teljesített 
bejelentésekre kell alkalmazni.”

6. §  Az EKAER rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „EKAER” szövegrész helyébe az „Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 

(a továbbiakban: EKAER)” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében az „adózás rendjéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „adózás rendjéről szóló  

2017. évi CL. törvény” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az EKAER rendelet 1. §-a.

8. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 521/2019. (XII. 30.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel Tasnádiné dr. Seres Klárát 2020. július 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05438-2/2019.

A köztársasági elnök 522/2019. (XII. 30.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Szabó Józsefet 2020. július 3-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05438-3/2019.

A köztársasági elnök 523/2019. (XII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szentirmay 
Andreát 2020. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05438-4/2019.
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A miniszterelnök 138/2019. (XII. 30.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére –

Dávidné Soproni Zsuzsannát és
dr. Tamási József Gergelyt

– 2020. január 5-ei hatállyal –

főiskolai tanárrá kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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	a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapításáról

	A miniszterelnök kabinetfőnökének 8/2019. (XII. 30.) MK rendelete
	a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről

	Az agrárminiszter 66/2019. (XII. 30.) AM rendelete
	az agrárminiszter feladatkörébe tartozó, egyes agrártámogatások keretösszegét érintő módosításokról

	Az agrárminiszter 67/2019. (XII. 30.) AM rendelete
	az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról

	A belügyminiszter 52/2019. (XII. 30.) BM rendelete
	a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

	Az emberi erőforrások minisztere 34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelete
	a közneveléssel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

	Az igazságügyi miniszter 36/2019. (XII. 30.) IM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény és a Kormány tagjainak feladat- és hatáskö

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 49/2019. (XII. 30.) ITM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

	A pénzügyminiszter 24/2019. (XII. 30.) PM rendelete
	az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 521/2019. (XII. 30.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 522/2019. (XII. 30.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 523/2019. (XII. 30.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A miniszterelnök 138/2019. (XII. 30.) ME határozata
	főiskolai tanárok kinevezéséről
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