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Kormányrendeletek

A Kormány 259/2020. (VI. 4.) Korm. rendelete
az autós zenei rendezvényekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról szóló 248/2020. (V. 28.) Korm. rendelet alapján 2020. május 29. napja
és 2020. május 31. napja között megtartott
a)
autós könnyűzenei koncertekkel kapcsolatos pozitív biztonsági és járványügyi tapasztalatokra,
b)
az autós könnyűzenei koncertek közönség általi kedvező fogadtatására, valamint
c)
az autós zenei rendezvényekre felmerült igények kielégítésére
figyelemmel indokolt, hogy az autós zenei rendezvények megrendezésére sor kerülhessen.
(2) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket a rendezvény
szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja, az autós zenei rendezvény – az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során
teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésétől, valamint a szabadtéri
rendezvényekről szóló 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésétől eltérően – megtartható.
(3) Az autós zenei rendezvény olyan élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény,
amely során a közönség tagjai a rendezvény helyszínére jutás céljából használt személygépkocsiban tartózkodnak
a rendezvény során.

2. §

(1) A szervező határozza meg az autós zenei rendezvény látogatásának feltételeit.
(2) A szervező a közönség tagjait az (1) bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. Az (1) bekezdés szerinti feltételek
betartatása a szervező felelőssége.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelete
egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása szabályainak módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és k) pontjában, valamint (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet] 4. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)
„k) a kormányzati elektronikus aláírás és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás – amely a kormányzati Elektronikus
Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás, a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (a továbbiakban:
KEAASZ), a KEAASZ-ra épülő, a kormányzati igazgatás szerveinek tisztviselőire vonatkozó elektronikus
dokumentumban foglalt munkáltatói intézkedések elektronikus aláírását támogató eKÁT rendszer, valamint
a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrzési WEB-szolgáltatás részszolgáltatásokból tevődik össze –
vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,”
(2) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § (1) A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít
a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely),
b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint
c) együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és
a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatait
a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. látja el.”
(3) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e rendeletben szereplő elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai
infrastruktúra környezetet – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. a Kormányzati Adatközpontban, a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.)
Korm. rendeletben előírtak szerint működteti.
(5) A 4. § c) pontja vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., valamint a 3. § (2) bekezdésében, a 4. § g) pont
ga) alpontjában, a 4. § n) pontjában, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek a rendelet
szerinti kijelölésük alapján kötelezően ellátandó elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat – a 4. § g) pont
ga) alpontja esetében az érintett szervezetek útján – saját infrastruktúra környezetükben biztosítják.”
(4) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a 7/E. §-t követően a következő 5/E. alcímmel egészül ki:
„5/E. Jogutódlásra vonatkozó szabályok
7/F. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) jogelőd szolgáltató: e rendelet szerinti közszolgáltatás nyújtására kijelölt olyan szervezet, amelynek egy adott
közszolgáltatás nyújtására vonatkozó kijelölése a jogszabály módosítása révén megszűnik;
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b) jogutód szolgáltató: e rendelet szerinti közszolgáltatás nyújtására kijelölt olyan szervezet, amely az adott,
a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatokat a jogelőd szolgáltatótól átveszi.
(2) Az e rendeletben meghatározott a közszolgáltatások jogutódlására a jogelőd szolgáltató közszolgáltatási
kötelezettségeként meghatározott egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások nyújtásával
összefüggő feladatoknak e rendelet szerint a jogutód szolgáltató által történő átvételére (a továbbiakban:
jogutódlás) – amennyiben kormányrendelet másképp nem rendelkezik – a 7/G. és 7/H. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.
7/G. § (1) A jogutódlás kiterjed különösen
a) a vagyonkezelői jogot is ideértve a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,
b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges ingó eszközállományra,
c) a feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére,
valamint a munkaviszonyukra és
d) az átvételre kerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására.
(2) A jogutódlás kiterjed az átvételre kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az ellátásukhoz kapcsolódó
valamennyi feladatra, jogosultságra és kötelezettségre, továbbá valamennyi, az átvételre kerülő feladat ellátását
szolgáló jogviszonyra, ideértve a 10. § (2) bekezdése szerinti vagyonelemeken folyamatban lévő értéknövelő
beruházásokra vonatkozó szerződéseket is, valamint a közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben a jogelőd
szolgáltató által megkötött közbeszerzési tárgyú és egyéb szerződésekre.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogutódlás nem terjed ki a jogelőd szolgáltató kedvezményezetti
jogállásából fakadó európai uniós támogatásból megvalósuló projektekre és az azokban a kedvezményezettet
megillető jogokra és terhelő kötelezettségekre.
(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogutódlás tekintetében az átvételre kerülő feladatok ellátásához
kapcsolódó feladatot ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek
teljesítője az adott feladat tekintetében jogutód szolgáltató vezetője. Az átvételre kerülő feladathoz kapcsolódó
jogviszonyok alatt minden jog és kötelezettség értendő. A jogutódlás keretében átvételre kerülő foglalkoztatottak
létszámában és személyében a tulajdonosi jogot közvetlenül vagy közvetve gyakorló miniszter dönt.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogutódlás szerinti változás a jogviszony időtartamának – kinevezés
vagy munkaszerződés szerinti – határozatlan vagy határozott idős, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős
jellegén nem változtat.
(6) A jogutód szervnél továbbfoglalkoztatott személyek munkáltatói kölcsönei vonatkozásában a jogutód szerv
a jogelőd szerv jogutódja.
7/H. § (1) A jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató között e rendelet szerinti feladatátvétellel összefüggő
vagyonkezelési jogviszonyban bekövetkező jogutódlással kapcsolatos rendelkezések végrehajtása során
a (2)–(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A jogelőd szolgáltató vagyonkezelésében álló azon vagyonelemek tekintetében, amelyek az e rendelet
hatálybalépésének napjától a jogutód szolgáltató feladatellátását szolgálják, a jogelőd szolgáltató vagyonkezelési
szerződésébe a jogutód szolgáltató – mint jogutód – e rendelet hatálybalépésének napján belép.
(3) A jogelőd szolgáltató által a (2) bekezdés szerinti vagyonra vonatkozóan megkötött szerződésekbe a jogutódlás
napjával a jogelőd szolgáltató helyébe a jogutód szolgáltató lép.
(4) A jogelőd szolgáltató e rendelet hatálybalépésének napján köteles a (2) bekezdés szerinti vagyonelemeket
az általa felvett – a vagyonelemek mennyiségét, tényleges előfordulásának helyét és az e rendelet
hatálybalépésének napján a könyveiben nyilvántartott nettó könyv szerinti értékét tartalmazó – tételes leltár
alapján a jogutód szolgáltató részére átadni.
(5) A jogutód szolgáltató a (4) bekezdésben meghatározott tényleges birtokbavételt jelentő leltár szerinti átvételt
követően 30 napon belül kontroll-leltárt vesz fel, amelyet a felvételét követő 15 napon belül megküld a tulajdonosi
joggyakorló részére a vagyonkezelési szerződés újraszabályozásának kezdeményezését tartalmazó kérelemmel
együtt. A vagyonkezelési szerződés újraszabályozásáig a jogutód szolgáltató a jogelőd szolgáltató vagyonkezelési
szerződésének szabályai szerint birtokolhatja, használhatja, és az átvett közfeladat ellátásához szükséges mértékben
hasznosíthatja az átvett vagyonelemeket, valamint köteles viselni az azzal kapcsolatos terheket.
(6) A (4) bekezdés szerinti leltárban szereplő, de a kontroll-leltár szerint részére ténylegesen át nem adott
vagyonelemekről, azok hiányáról, valamint az esetleges többletről a jogutód szolgáltató a kontroll-leltár felvételét
követő 15 napon belül tájékoztatja a jogelőd szolgáltatót, valamint a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezetet. Amennyiben a jogutód szolgáltató nem tapasztal hiányt, ennek tényéről a fenti határidőn
belül tájékoztatja a jogelőd szolgáltatót, valamint a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetet.
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(7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti határidők elmulasztása esetén az esetleges (6) bekezdés szerinti eltérésekből
fakadó leltárfelelősség a jogutód szolgáltatót terheli.
(8) A jogelőd szolgáltató a (4) bekezdés szerint felvett leltár alapján, annak felvételét követő 45 napon belül
a vagyonelemeket kivezeti a vagyonnyilvántartásából e rendelet hatálybalépésének napjával, valamint
kezdeményezi a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetnél azok vagyonnyilvántartásba vételét
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet által meghatározott formában.
(9) A (8) bekezdés szerint kezdeményezett vagyonnyilvántartási átvezetéseket a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogokat gyakorló szervezet – amennyiben az rendelkezésre áll – a jogutód szolgáltató (6) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásának figyelembevételével végzi el. Amennyiben a jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató
adatszolgáltatása eltér, úgy többlet esetén a jogelőd szolgáltató adatszolgáltatását, hiány esetén a jogutód
szolgáltató adatszolgáltatását veszi alapul a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet
a vagyonnyilvántartás rendezéséhez, és az eltérésről tájékoztatja mind a jogelőd, mind a jogutód szolgáltatót
azzal, hogy az eltérésből fakadó vagyonelemeket nem vezeti át a nyilvántartásán. Az adatszolgáltatásokból fakadó
eltérés rendezése a jogelőd és jogutód szolgáltató feladata az államháztartás számvitelére vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével.
(10) A vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a (8) bekezdés szerinti kérelem hiánytalan
beérkezését követő 45 napon belül teljesíti a (9) bekezdés szerinti vagyonnyilvántartási átvezetést és a jogutód
szolgáltatót tájékoztatja a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról. Amennyiben a jogelőd szolgáltató és
a jogutód szolgáltató adatszolgáltatása eltér, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet ennek
tényéről, a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról való tájékoztatással egyidejűleg, a (9) bekezdésben foglalt
kötelezettségekre való hivatkozással értesíti a jogelőd és a jogutód szolgáltatót.”
3. §		
A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében, 4. § a) pontjában, 4. § d) pont db) alpontjában, 4. § m) pontjában,
4. § q) pontjában a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t” szövegrész helyébe
a „KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdésében a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe a „NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Idomsoft Zrt., a Kopint-DATORG Informatikai és
Vagyonkezelő Kft.” szöveg, a „tevékenységeinek” szövegrész helyébe a „tevékenységeinek mint közfeladatnak”
szöveg
lép.

3. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
KAK Korm. rendelet) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló
252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.)
Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdés a) pontjában a „3. § a) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § c) pontjában” szöveg,
b)
3. § a) pontjában a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe az „állami térinformatikai közszolgáltatás” szöveg
lép.

5. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Nem lép hatályba a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 19. §-a és 4. melléklete.
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6. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 4. § (3) bekezdése, a 6. § és a 4. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 103. sorral egészül ki:
(Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított
alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások)
„103. Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer (NHERR)”

Az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználók és a Kormányzati Adatközpontban létesített szakrendszereik
A

B

C

D

E

Sorszám

A felhívás azonosító jele

Kedvezményezett

Felhívás neve

A szakrendszer elnevezése

1.1. Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Rendszer (SZL)
1.2. Egységesített Napló- és Adattovábbítási nyilvántartásokat
kezelő rendszer (ENAK)
1.3. Integrált Gépjármű Felelősségbiztosítási Rendszer (IGFB)
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2. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1.4. Járműnyilvántartási Rendszer (JÁRMŰ)

1

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00030

IdomSoft Informatikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaság vagy
az általa vezetett konzorcium

A Belügyminisztérium által kezelt
nemzeti adatvagyon nyilvántartások
továbbfejlesztése, magas szintű
szolgáltató képesség megteremtése
a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3.
intézkedések támogatása érdekében,
az érintett adatvagyon nyilvántartások
Kormányzati Adatközpontba történő
integrálásával

1.5. Ideiglenes Rendszám Nyilvántartási Rendszer (IRÉN)
1.6. Jelzés elhelyezése és Értesítési Rendszer (JÉR)
1.7. Okmány Rendszer
1.8. Tanúvédelmi Rendszer (TV)
1.9. Központi Magyar Igazolvány Rendszer (MIG)
1.10. KERET (kódszótár, napló agent, jogosultság és szervkezelés)
1.11. STB keretrendszer – rendszám és okmánylogisztikai
szakrendszer
1.12. Központi Jogosultságkezelési Szolgáltatási Rendszer (KPJSZ)
1.13. Közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartási szakrendszer
(JÁRMŰ 2)
2.1. Közigazgatási Tudástár

2

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00053

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium

Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése
(kormányablak, települési ügysegéd,
közvetlen kiszolgálás)

2.2. Egységes ügyintéző elérési és jogosultságkezelő rendszer
2.3. Egységes működtetés menedzselési (Help Desk) rendszer
2.4. Erkölcsi Bizonyítvány igénylési rendszer
2.5. HR folyamatokat támogató rendszer
2.6. Központi biztonsági eseménygyűjtő rendszer
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4

5

6

7

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00045

Területi államigazgatás
egységes működését támogató
rendszerfejlesztések
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3

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium

3.1. Kormányhivatali funkcionális rendszerek

3.2. AMAHIT rendszer
EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő
4.1. Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési
rendszer területi közigazgatásra történő
Rendszer (Poszeidon)
kiterjesztésre

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00032

Miniszterelnökség vagy az általa
vezetett konzorcium

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00042

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium

A kormányhivatal irányításának
hatékonyabbá tételét biztosító háttér
kialakítása

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00043

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium

A hatáskör átcsoportosításból adódó
szakrendszeri integrációs feladatok

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00046

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium

5.1. Gazdasági és működési adatkörökre kialakított adattárház

5.2. Gazdálkodási rendszer

6.1. Egységes Szociális Ellátások Ügyvitel-támogató Rendszere
(e-SZEÜR)

7.1. Nemzeti Jogszabálytár (NJT) Törvényességi Felügyelet Írásbeli
Kapcsolattartás (TFIK)

Hatósági eljárások és hatósági
jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata 7.2. Országos Társasházi Nyilvántartási Rendszer (OTNY)
és egyszerűsítése
7.3. Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR)

7.4. Közigazgatási Szankció Nyilvántartási Rendszere (KSZNY)
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8.2. Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB)
8.3. Licence gazdálkodási rendszer

8

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00025

NISZ Zrt.

Közigazgatási szakrendszerek egységes
eléréséhez és interoperabilitásához
központi alkalmazás szintű
szolgáltatások biztosítása

8.4. Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NYENY)
8.5. Nemzeti Közadat Portál (NKP-OGD)
8.6. iFORM rendszer
8.7. Elektronikus ürlapkitöltési-szolgáltatási rendszer (E-Ürlap)
8.8. Irányítás, kockázat és megfelelőségi feladatokat kezelő rendszer
(GRS, RSA, Archer, SeCube)
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8.1. Személyre szabott Ügyintézési Felület (SZÜF)

8.9. Dokumentumküldési és Hitelesitési Szolgáltatás Rendszer (EHR)
9.1. Elektronikus Levéltári Portál
9

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00011

Magyar Nemzeti Levéltár

Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó
levéltári szolgáltatás fejlesztése

9.2. Poszeidon
9.3. ScopeArchive
9.4. SDB (Preservice)

10

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00031

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

„Digitális fogyasztóvédelem” –
a fogyasztóvédelmi feladatok
elektronizálása
Az egységes integrált állami
vagyonnyilvántartás közhitelességének
és adatkonzisztenciájának
ellenőrzéséhez szükséges további
fejlesztések

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

12

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00024

Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

A 21. század családtámogatása
és nyugdíja (A 21. század
családtámogatási, nyugdíj és kincstári
számlavezető rendszere)

13

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00040

Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

E-ingatlan-nyilvántartás

14

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00035

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adóügyi igazgatási eljárások
egyszerűsítése, adminisztratív terhek
csökkentése

10.2. Fogyasztóvédelmi Elemző-tervező és Statisztikai Szakrendszer
10.3. Fogyasztóvédelmi Tartalom Menedzsment Szakrendszer
11.1. Országleltár megjelenítő keretrendszer

11.2. Országleltár adatszolgáltatási keretrendszer
12.1. Egységes Ellátási Rendszer (EER)
12.2. Számlázási Rendszer (SZR)

14.1. Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív
Rendszer (VEKTOR)

3315

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00013

11

10.1. Fogyasztóvédelmi Támogató Szakrendszer
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15.1. Keretrendszer és támogató rendszerek
15.2. Önkormányzati települési portál rendszer
15.3. Önkormányzati adórendszer
15.4. Gazdálkodási rendszer
15

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00008

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség vagy
az általa vezetett konzorcium

Az önkormányzati ASP rendszer
továbbfejlesztése és országos
kiterjesztése (ASP 2.0)

15.5. Ingatlanvagyon-kataszter rendszer
15.6. Iratkezelő rendszer
15.7. Ipar- és kereskedelmi rendszer
15.8. Önkormányzati adattárház
15.9. Elektronikus ügyintézési portál rendszer
15.10. Elektronikus űrlapkezelő rendszer
15.11. Hagyatéki leltár rendszer

16

KÖFOP-2.2.5-VEKOP15-2016-00001

Magyar Államkincstár

Átláthatóság a közpénzek
felhasználásánál, államháztartási
adattárház

17

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00029

Igazságügyi Minisztérium

Integrált Jogalkotási Rendszer
Rendészeti tevékenységekhez
kapcsolódó hatósági ügyek
továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó
elektronikus feldolgozó képesség
bővítésével

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00028

Belügyminisztérium

19

KÖFOP-2.3.1-VEKOP16-2016-00001

Belügyminisztérium

20

KÖFOP-2.1.5-VEKOP16-2016-00001

Belügyminisztérium

17.1. Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR)

18.1. INNOVA Robotzsaru Rendszer továbbfejlesztése

Helyi közszolgáltatás információs
19.1. Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)
rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)
A versenyképes közszolgálat
személyzeti utánpótlásának stratégiai
támogatása
21.1. Külgazdasági Integrált Együttműködési Platform (KIEP)

21

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00036

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

A külgazdasági és külügyi működést
támogató kiemelt alapfolyamatok
fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk
bővítése

21.2. Külgazdasági Folyamatokat Támogató Rendszer (KFTR)

21.3. Külgazdasági Adatlekérdező Rendszer (KAR)
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18

16.1. Adattárház

A Külgazdasági és Külügyminisztérium
humánerőforrás-gazdálkodásának és
belső képzési rendszerének fejlesztése

23

KÖFOP-2.2.3-VEKOP16-2016-00001

Nemzeti Védelmi Szolgálat

Kapacitásfejlesztés és
szemléletformálás a korrupciós esetek
nagyobb arányú felderítése,
illetve megelőzése érdekében

23.1. NVSZ nyílt rendszere

24

KÖFOP-2.3.6-VEKOP16-2017-00002

Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.

Integrált közcélú víziközmű adatbázis

24.1. Integrált közcélú víziközmű adatbázis (IKVA)

25

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00016

Földművelésügyi Minisztérium,
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

Intelligens élelmiszerláncbiztonsági
elemző rendszer létrehozása

22

22.2. Intranet Portál

25.1. Intelligens élelmiszerláncbiztonsági elemző rendszer (INTEL)
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22.1. Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer
(KHOR)

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

KÖFOP-2.1.4-VEKOP16-2016-00001

A szőlő és bor ágazat elektronikus
ügyintézési és ellenőrzési rendszerének
26.1. E-pincekönyv
kialakítása és az elektronikus
pincekönyv vezetési lehetőség
biztosítása

26

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2018-00055

Földművelésügyi Minisztérium
vagy az általa vezetett konzorcium

27

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00050

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

Földmegfigyelési Információs
Rendszer (FIR) földmegfigyelési
adatinfrastruktúra és szolgáltatások
kialakítása

28

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00051

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

Az egészségügyi ellátási rendszer
pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása

29

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00054

Klebelsberg Központ vagy az általa
vezetett konzorcium

Köznevelés Állami Fenntartóinak
Folyamat Egyesítése és Elektronizálása
(KAFFEE)

29.1. e-KRÉTA rendszer

30

KÖFOP-2.3.2-VEKOP15-2016-00001

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring
Rendszer (HTMR) létrehozása

30.1. Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer

31

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2015-00003

NISZ Zrt.

Elektronikus megoldás az eltérő
földrajzi helyszíneken történő
ügyintézés munkaszervezésének és
kommunikációjának fejlesztésére

27.1. Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR)

28.1. Központi Pénzügyi Rendszer (KPR)
28.2. Online Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítvány Kitöltő
Rendszer (EÜ-eHVB)

31.1. Közigazgatásban kiépítésre kerülő videó kommunikációs
rendszer (VIKI)
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32

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2015-00004

NISZ Zrt.

Kormányzati hitelesítés szolgáltatás
(Gov CA) kiterjesztése
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32.1. Központi Vírusellenőrző Rendszer
32.2. H-PEPS (eIDAS csomópont)
32.3. Jogosultságkezelő Ügynök (nem természetes személyek
azonosítása)
32.4. Dokumentumhitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések (Központi
Dokumentumhitelesítési Ügynök)
33

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00020

NISZ Zrt.

Központosított kormányzati
33.1. Minisztériumi Tároló Rendszer
informatikai rendszer bővítése – „KKIR3”
34.1. Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY)

34

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00027

NISZ Zrt.

Szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ)
továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése

34.2. Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
34.3. Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER)
34.4. Ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési
cselekményekről (RÉR)
34.5. Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA)

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2015-00005

NISZ Zrt.

Közigazgatás informatikai
infrastruktúrájának konszolidálása
a költségek csökkentése érdekében

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00041

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium

A szolgáltató kormányhivatali és
közigazgatási modell bevezetése

37

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00037

Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása

37.1. Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) - 3D alapú
adatinfrastruktúra
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KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00038

Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

E-építési keretrendszer - innovációval
a magyar emberek szolgálatában

38.1. Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) - E-építési
Keretrendszer

35

36

35.1. KAK FELHŐ

36.1. ENYIL rendszer

36.2. Állami Közfeladat Kataszter
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KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00048

Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy
az általa vezetett konzorcium

39.1. Akkreditációs szakrendszer

40.1. Early Warning System (EWS) – korai figyelmeztető rendszer

40

KÖFOP-2.2.2-VEKOP16-2016-00001

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

KÖFOP keretében megvalósuló
fejlesztések IT biztonságának növelése,
ezáltal rendszerekkel összefüggő
korrupciós lehetőségek és kockázatok
csökkentése

41

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2019-00056

Külgazdasági és
Külügyminisztérium vagy az általa
vezetett konzorcium

A konzuli ügyintézést támogató
elektronikus szolgáltatások fejlesztése

42

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2019-00057

Digitális Kormányzati
Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vagy az általa
vezetett konzorcium

Az informatikai beszerzések
központosítását támogató rendszer
továbbfejlesztése
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A Nemzeti Akkreditáló Hatóság
hatósági eljárásainak tudásalapú
átalakítása és az ehhez kapcsolódó
szervezeti és informatikai fejlesztés
a közigazgatási szolgáltatások átfutási
ideje csökkentésének és minősége
javításának érdekében

42.1. Integrált DKÜ Portál Rendszer
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3. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez
A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a következő 50–57. sorral egészül ki:
(A

B

C

Sorszám

A rendszer elnevezése

A rendszer jellege)

50.

„Szitakötő” – országosan telepített területi és rendszámfelismerő kamerák
adatainak tárolását biztosító rendszer

központi rendszer

51.

Kormányzati Adattrezorban (KAT) adatállományok átvételi (betárolási) rendszere

központi rendszer

52.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér rendszer

szakrendszer

53.

segitomagyarorszag.hu

szakrendszer

54.

Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer (NHERR)

szakrendszer

55.

Lakossági ügyintézést és regisztrációt támogató önkiszolgáló terminál

szakrendszer

56.

Hatósági Házi Karantén Rendszer

szakrendszer

57.

Kórházi Központi Integrált Gazdálkodási Rendszer

szakrendszer

4. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez
A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a következő 58. sorral egészül ki:
(A

B

C

Sorszám

A rendszer elnevezése

A rendszer jellege)

58.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény 9/H. § (3) bekezdésében meghatározott rendszer

szakrendszer

A Kormány 261/2020. (VI. 4.) Korm. rendelete
a Műcsarnok teljes körű rekonstrukciójának és korszerűsítésének megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás
kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában és 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. § d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Budapest XIV. kerület belterület 29732/10 helyrajzi számú ingatlanon, továbbá az ezen ingatlanból a telekalakítási
eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a Magyar Művészeti
Akadémia Műcsarnok teljes körű rekonstrukcióját és korszerűsítését szolgáló beruházással (a továbbiakban:
Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
az útépítési és közműcsatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos
ingatlanokat érintik,
b)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.
(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A kiemelten közérdekű beruházás helyszínét
az (1) bekezdés állapítja meg.
(4) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett, az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan közvetlen
környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának
feltétlenül szükséges időtartamát a kivitelezés megkezdésétől számított 24 hónapban határozza meg.
2. §		
A Kormány
a)
az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,
b)
az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát
jelöli ki.
3. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye, valamint
d)
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.
4. §

(1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti
előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével –
tizenöt nap.
(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.
(3) A Beruházással érintett közmű- és energiaszolgáltató, valamint közútkezelő a 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, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni
a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 261/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–17. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelete
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a kormányzati klímavédelmi akciótervvel összhangban –
a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása
1. §		
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
(a továbbiakban: ER.) 4. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az Európai Unió tagállamának illetékes hatósága által valamely járműtípusra kiadott „EK típusjóváhagyó
okmány” alapján a közlekedési hatóság a gyártó vagy a forgalmazó kérelmére – típusvizsgálat nélkül –
típusbizonyítványt ad ki. Azon járműtípus esetében, amelyre a vonatkozó „EK típusjóváhagyó okmány” közlekedés
hatósági informatikai rendszerben történő regisztrációja megtörtént, a típusbizonyítvány kiadása a regisztráció
– a közlekedési hatóság általi informatikai rendszerben történő – elfogadásával valósul meg.”
2. §		
Az ER. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § (1) A közlekedési hatóság minden naptári évre vonatkozóan – a járműgyártóktól vagy az általuk kijelölt
importőröktől kapott adatszolgáltatás alapján – nyilvántartást vezet az illetékességi területén nyilvántartásba
vett új személygépkocsi és új könnyű haszongépjármű adatairól az új személygépkocsikra és az új könnyű
haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK
és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti
és tanácsi rendelet 7. cikkében foglaltak szerint. A járműgyártó vagy az általuk kijelölt importőr minden naptári
hónapot követő 15. napig megküldi a közlekedési hatóság részére a naptári hónapban nyilvántartásba vett új
személygépkocsi és új könnyű haszongépjármű adatait.
(2) Az (1) bekezdéshez kapcsolódóan a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6)
kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 715/2007/EK rendelet)
szerinti típusjóváhagyással nem rendelkező személygépkocsiknak a fajlagos szén-dioxid-kibocsátását a megfelelőségi
nyilatkozatban rögzíteni kell.
(3) A közlekedési hatóság az (1) bekezdés szerint összegyűjtött adatokat – a megelőző évre vonatkozóan – minden
év február 28-ig megküldi az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére.
(4) A közlekedési hatóságnak a Bizottság erre vonatkozó külön kérésére is át kell adnia az (1) bekezdés szerint
összegyűjtött adatokat.
(5) A közlekedési hatóság haladéktalanul értesíti a Bizottságot, ha az üzemelő járművek szén-dioxid-kibocsátása
meghaladja a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett fajlagos szén-dioxid-kibocsátási értéket.
(6) A közlekedési hatóság adatokat gyűjt és jelentést készít a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen
járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i
2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2007/46/EK irányelv) II. mellékletében
meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meg nem haladó, M2 és N2 kategóriájú járművek nyilvántartásba
vételére, továbbá azon járművekre vonatkozóan, amelyekre a típusjóváhagyást a 715/2007/EK rendelet 2. cikk
(2) bekezdése szerint kiterjesztették.”
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3. §		
Az ER. a következő „Műszaki vizsgálati bizonyítvány” alcímmel egészül ki:

„Műszaki vizsgálati bizonyítvány
13/B. § (1) A Műszaki vizsgálati bizonyítvány az az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes állam
által kiállított olyan bizonyítvány, amely a közúti forgalomban részt vevő jármű műszaki alkalmasságát igazolja.
(2) A haszonjárműhöz 2018. május 20. után kiállított „Műszaki vizsgálati bizonyítvány” a forgalmi engedélyhez
tartozóan hatósági engedélynek minősül.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott hatósági engedélyként elfogadható a Műszaki Vizsgálati Bizonyítvány
a) eredeti példánya,
b) hiteles másolata vagy
c) elektronikusan hozzáférhető példánya.
(4) A „Műszaki vizsgálati bizonyítvány” adatait elektronikus úton továbbítani kell a közlekedésért felelős miniszter
részére. Ezeket az adatokat legalább három évig meg kell őrizni.”
4. §

(1) Az ER. 31. § (2) bekezdés 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„40. a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek és motorjaik
környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő
kiegészítéséről és az (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2018. február 12-i (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) Az ER. 31. § (2) bekezdésének az egyes közlekedési és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról,
valamint a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelettel megállapított 51. pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
továbbá a (2) bekezdés a következő 53–55. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„52. a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási
határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet
módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i
(EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
53. az (EU) 2017/2400 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nehézgépjárművek
CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. február 19-i (EU) 2019/318 bizottsági rendelet,
54. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletének az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának
gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásaira való hivatkozások aktualizálása és bizonyos előírások
felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 3-i (EU) 2019/543 bizottsági rendelet, valamint
55. az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások
meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Az ER. 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az ER. 12. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
Az ER. C. Függeléke a 8. melléklet szerint módosul.

6. §		
Az ER.
a)
12/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „öt” szövegrész helyébe a „három”szöveg, b) pontjában a „két” szövegrész
helyébe a „három” szöveg,
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b)
c)

A. Függelék A/1. melléklet 3.5.7.a. pontjában az „a 2017/2400 bizottsági rendelet” szövegrész helyébe
az „az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet” szöveg,
A. Függelék A/3. melléklet I. RÉSZ A. M és N kategóriájú járművek rész 3.5.7. pontjában az „a 2017/2400
bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet” szöveg

lép.
7. §		
Hatályát veszti az ER.
a)
2. § (15) bekezdés i) pontja,
b)
11. § (8) és (9) bekezdése,
c)
13/A. § (5) bekezdésében a „4/A. § szerinti” szövegrész,
d)
12. számú melléklet 3.1. pontja és 5. pontja,
e)
A. Függelék A/9. melléklet I. RÉSZ „TELJES ÉS BEFEJEZETT JÁRMŰVEK 2. OLDAL N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (teljes
és befejezett járművek)” 49. pontja.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása
8. §		
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 121. § 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„46. a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek és motorjaik
környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő
kiegészítéséről és az (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2018. február 12-i (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
9. §		
Az MR. 1. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
10. §		
Az MR. 106. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „(10 × 5 m)” szövegrész helyébe a „(10 cm × 5 m)” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
12. §		
Ez a rendelet
a)
az (EU) 2017/2400 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében
történő módosításáról szóló, 2019. február 19-i (EU) 2019/318 bizottsági rendelet,
b)
a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletének az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági
Bizottságának gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásaira való hivatkozások aktualizálása
és bizonyos előírások felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 3-i (EU) 2019/543
bizottsági rendelet,
c)
az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások
meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
d)
a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek és
motorjaik környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények
tekintetében történő kiegészítéséről és az (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2018. február 12-i (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelethez
Az ER. 10. számú melléklet 3.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellenőr egy jármű valamennyi elsődleges közúti műszaki ellenőrzése során:)
„3.1.1. ellenőrzi a járműben tartott, a legutóbbi időszakos műszaki vizsgálat eredményét tanúsító műszaki vizsgálati
bizonyítványt vagy annak másolatát, illetve elektronikusan készített műszaki vizsgálati bizonyítvány esetében
a műszaki vizsgálati bizonyítvány hitelesített vagy eredeti nyomtatott változatát, és adott esetben a legutóbbi közúti
műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet.”

2. melléklet a 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelethez
1. Az ER 12. számú melléklet 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. A műszaki vizsgabiztosok alapszintű és kiegészítő szintű alapképzése és továbbképzése szaktanfolyam
keretében, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló miniszteri rendeletben szabályozott módon történik.”
2. Az ER. 12. számú melléklet 2.3. pontja és 2.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. A műszaki vizsgabiztos tevékenysége folytatásához kétévente köteles szinten tartó továbbképző
szaktanfolyamon részt venni, és azt követően sikeres vizsgát tenni.
2.3.1. A 2.3. alpontban előírt szinten tartó képzésnek és a megfelelő vizsga tartalmának a vizsgabiztosok számára
legalább a szaktanfolyami alapképzésben meghatározott tantárgyak tekintetében, a szükséges ismeretek és
képességek szinten tartását és felfrissítését kell tartalmaznia.”

3. melléklet a 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelethez
1. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.5. alpont 3.5.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.5.6. M1 vagy N1 kategóriájú járművek esetében a 2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 11. cikke szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű: igen/nem (1)”
2. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.5 alpont 3.5.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.5.8. M1 vagy N1 kategóriájú járművek esetében a 2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 11. cikke szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű: igen/nem (1)”
3. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.5 alpontja a következő 3.5.9. és 3.5.9.1. alponttal egészül ki:
„3.5.9. CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsítás nehézgépjárművek esetében
az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet 6. cikke alapján
3.5.9.1. A szimulációs eszközre vonatkozó engedély száma:”
4. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 12.10. alponttal és a 12.10.1., valamint a 12.10.2. alponttal egészül ki:
„12.10. Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer (AVAS)
12.10.1. Járműtípus zajkibocsátás tekintetében a 138. számú ENSZ-előírás (HL L 9., 2017.1.13., 33. oldal) alapján
megadott típusjóváhagyásának száma.
12.10.2. Teljes hivatkozás az 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint mért AVAS-zajkibocsátási
szintekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményeire.”

4. melléklet a 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelethez
1. Az ER. A. Függelék A/2. melléklet B. RÉSZ 1.3.1. alpont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„k) a 2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében meghatározott innovatív
technológiák egyedi kombinációjának megléte (3);”
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2. Az ER. A. Függelék A/2. melléklet B. RÉSZ 3.3.1. alpont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„k) a 2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében meghatározott innovatív
technológiák egyedi kombinációjának megléte;”

5. melléklet a 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelethez
Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. RÉSZ A. M és N kategóriájú járművek rész a következő 12.9. alponttal, valamint
12.9.1. és 12.9.2. alponttal egészül ki:
„12.9. Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer (AVAS)
12.9.1. Járműtípus zajkibocsátás tekintetében a 138. számú ENSZ-előírás (HL L 9., 2017.1.13., 33. oldal) alapján
megadott típusjóváhagyásának száma.
12.9.2. Teljes hivatkozás az 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint mért AVAS-zajkibocsátási
szintekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményeire.”

6. melléklet a 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelethez
Az ER. A. Függelék A/4. melléklet II. RÉSZ-e helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. RÉSZ
Az I. RÉSZ-ben említett irányelvek, rendeletek alternatívájaként elismert ENSZ-EGB-előírások
felsorolása
1. Amennyiben az I. RÉSZ-ben szereplő táblázatban említett külön irányelvre vagy rendeletre hivatkoznak, a 0. számú
ENSZ-előírás (HL L 135., 2018.5.31., 1. oldal) alapján kibocsátott, az érintett alábbi ENSZ-előírás alapján kiadott
jóváhagyást is magában foglaló univerzális nemzetközi egészjárműtípus-jóváhagyás vagy a következő olyan
ENSZ-előírások alapján kiadott jóváhagyás, amelyekhez az Unió az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának
»felülvizsgált 1958. évi megállapodása« szerződő feleként a 97/836/EK tanácsi határozattal (HL L 346., 1997.12.17.,
78. oldal), illetve az említett határozat 3. cikkének (3) bekezdésében említett, ezt követő tanácsi határozatokkal
csatlakozott, az adott külön irányelv vagy rendelet értelmében megadott EK-típusjóváhagyással egyenértékűnek
tekintendő.
Táblázat(1):
A

B

C

D

Tárgy

ENSZ-előírás

Módosítássorozat

Megengedett zajszint

51.
59.

02
01

Megengedett zajszint (nem terjed ki az AVAS-ra és
a cserehangtompítókra)

51.

03

Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer (AVAS)

138.

01

5.

Csere-hangtompítórendszerek

59.

02

6.

Gyalogosvédelem (nem terjed ki a fékasszisztensrendszerre
és az elülső védelmi rendszerre)

127.

00

Fékasszisztensrendszer

139.

00

Újrafelhasználhatóság

133.

00

1.

2.

1(2)

3.
4.

1a

58.

7.
8.

59

(3)

9.

62

Hidrogéntároló rendszerek

134.

00

10.

65.

Fejlett vészfékező rendszer

131.

01

11.

66.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

130.

00

(4)
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Megjegyzések:
(1)
A beépítésre vonatkozóan külön irányelvben vagy rendeletben megállapított követelmények
az ENSZ-előírások alapján jóváhagyott alkatrészekre és önálló műszaki egységekre is alkalmazandók.
(2)
Az e táblázatban szereplő bejegyzések számozása az I. RÉSZ-ben szereplő táblázatban alkalmazott számozást
követi.
(3)
A 2005/64/EK irányelv I. mellékletében megállapított követelmények alkalmazandók.
(4)
A hidrogéntároló rendszerek és minden záróberendezés (minden egyes alkotórész) típusjóváhagyása
kötelező; a típusjóváhagyás nem terjed ki a 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk
(2) bekezdésének hatálya alá tartozó alkotórészek anyagára vonatkozó előírásokra.”

7. melléklet a 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelethez
1. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. RÉSZ „TELJES ÉS BEFEJEZETT JÁRMŰVEK 2. OLDAL N2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (teljes
és befejezett járművek)” rész „A gyártói dokumentációs fájlhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény …” szövegrészt
tartalmazó 49.1. alpontja helyébe a következő 49.1. alpont lép, továbbá a rész a következő 49.2–49.6. alponttal
egészül ki:
„49.1. Az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet I. részében szereplő mintának megfelelően elkészített
gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: …
49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet meghatározása szerint: igen/nem (1), (u)
49.3. Különleges felépítményű gépjármű az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet meghatározása szerint: (igen/nem) (1), (v)
49.4. Az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített
ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: … (v)
49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának
megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.3. pontja szerint: … gCO2/tkm
49.6. Átlagos hasznos terhelés az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának
megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.4. pontja szerint: … t;”
2. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. RÉSZ „TELJES ÉS BEFEJEZETT JÁRMŰVEK 2. OLDAL N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (teljes
és befejezett járművek)” rész 49. pontja helyébe a következő 49.1. pont lép, továbbá a rész kiegészül a következő
49.2–49.6. ponttal:
„49.1. Az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet I. részében szereplő mintának megfelelően elkészített
gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: …
49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet meghatározása szerint: igen/nem (1), (u)
49.3. Különleges felépítményű gépjármű az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet meghatározása szerint: (igen/nem) (1), (v)
49.4. Az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített
ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: … (v)
49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának
megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.3. pontja szerint: … gCO2/tkm
49.6. Átlagos hasznos terhelés az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának
megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.4. pontja szerint: … t;”
3. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. RÉSZ „NEM TELJES JÁRMŰVEK 2. OLDAL N2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (nem teljes
járművek)” rész 49. pontja után a következő 50.1–50.6. alponttal egészül ki:
„50.1. Az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet I. részében szereplő mintának megfelelően elkészített
gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: …
50.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet meghatározása szerint: igen/nem (1), (u)
50.3. Különleges felépítményű gépjármű az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet meghatározása szerint: (igen/nem) (1), (v)
50.4. Az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített
ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: … (v)
50.5. Fajlagos CO2-kibocsátás az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának
megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.3. pontja szerint: … gCO2/tkm
50.6. Átlagos hasznos terhelés az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának
megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.4. pontja szerint: … t;”
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4. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. RÉSZ „NEM TELJES JÁRMŰVEK 2. OLDAL N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA (nem teljes
járművek)” 48.1. alpontja után a következő 49.1–49.6. alponttal egészül ki:
„49.1. Az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet I. részében szereplő mintának megfelelően elkészített
gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: …
49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet meghatározása szerint: igen/nem (1), (u)
49.3. Különleges felépítményű gépjármű az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet meghatározása szerint: (igen/nem) (1), (v)
49.4. Az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített
ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: … (v)
49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának
megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.3. pontja szerint: … gCO2/tkm
49.6. Átlagos hasznos terhelés az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának
megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.4. pontja szerint: … t;”
5. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet az „Az A/9. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések:” része a következő
(u) és (v) ponttal egészül ki:
„(u) Csak akkor alkalmazandó, ha a járművet az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően hagyták jóvá.
(v) Csak akkor alkalmazandó, ha a járművet az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően hagyták jóvá, és összeállítottak
az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet IV. melléklet II. részében szereplő mintának megfelelő ügyfél-információs
dokumentumot.”

8. melléklet a 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelethez
Az ER. C. Függelék 1. cikke a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A közlekedési hatóság a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti
járművek és motorjaik környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények
tekintetében történő kiegészítéséről és az (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2018. február 12-i (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 13. cikk
(3) bekezdésében és 14. cikk (2) bekezdésében foglaltakat az engedélyezés tekintetében alkalmazza.”

9. melléklet a 15/2020. (VI. 4.) ITM rendelethez
1. Az MR. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/C. táblázat 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„2. A 167/2013/EU rendelet szerint jóváhagyandó traktorokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek
A
1.
2.

MR
függelék/melléklet

3.

(műszaki terület)
sorszáma

B

C

EU
a bizottsági rendelet

D

E

A

B(1)

Alkalmazási kötelezettség
Műszaki terület

száma

típusjóváhagyási
eljárásban

egyedi eljárásban

Járműszerkezeti és általános
követelmények

+

–

2015/68

Fékezési követelmények

+

–

+

–

+

–

4.

C/1.

1322/2014

5.

C/2.

6.

C/3.

2018/985

Környezetvédelemre és a motor
teljesítményére vonatkozó
követelmények

7.

C/4.

2015/208

Funkcionális járműbiztonsági
követelmények

”
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2. Az MR. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/C. táblázat 3.3. alpontja és táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Az (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti kötelezettségek:
A
1.

(EU) 2018/985 rendelet
mellékletének száma

B
(EU) 2018/985 rendelet mellékletének címe

2.

I.

A szennyező anyag-kibocsátás tekintetében történő
EU-típusjóváhagyás követelményei

3.

II.

A külső zajkibocsátásra vonatkozó követelmények

C
Alkalmazási
kötelezettség

K
K
”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 18/2020. (VI. 4.) OGY határozata
az éghajlatváltozás mértékéből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról*
Az Országgyűlés – követve a fenntarthatóság és a szolidaritás egyetemes eszméjét, elsődleges küldetésének tekintve
Magyarország jelen és jövő generációinak jóllétét, kulturális, gazdasági és természeti értékeink és erőforrásaink védelmét,
bölcs hasznosítását, az ország környezetbiztonságának és önellátó képességének erősítését – a globális felelősség tudatában,
a rendelkezésre álló legújabb tudományos ismeretek és a valós tapasztalatok alapján, a globális felmelegedés mérséklését és
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást nemzetstratégiai jelentőségű üggyé nyilvánítja.
Napjainkra bizonyossá vált, hogy az emberiség az éghajlat jelenleg tapasztalható, sajátos megváltozásának nem csak tanúja
és elszenvedője, de a kibocsátott üvegházhatású gázok és az egyéb társadalmi-gazdasági célú tevékenységek következtében
jelentkező hatások révén jelentős részben az okozója is.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete szerint, ha az elkövetkező 10–15 évben nem tesszük meg a szükséges
lépéseket, a kedvezőtlen folyamatok visszafordíthatatlanokká válnak. A változások már egy emberöltőn belül is drámaiak
lehetnek, hosszabb távon pedig egész civilizációnkat veszélybe sodorhatják.
Az elmúlt évtizedekben az is egyértelművé vált, hogy a globális felmelegedés egy olyan összetett folyamat, amelyet csak
a világ országai együttműködésével, fenntartható fejlődési pályára állításával, illetve az ezt elősegítő haladéktalan és átfogó
intézkedésekkel lehet kezelni.
A globális együttműködés erősítése érdekében az ENSZ 2019. szeptember 23-ára rendkívüli Klíma Cselekvési Csúcsértekezletet
hívott össze, melyen Magyarország is a legmagasabb szintű állami, politikai képviselet biztosításával vett részt.
1. Az Országgyűlés a fentiekkel összefüggésben felhívja a Kormányt, hogy
a)
az EU és nemzetközi klímavédelmi célok tükrében, az elővigyázatosság és a megelőzés elvének szellemében
rendszeresen vizsgálja felül az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, a megújuló
energiaforrások hasznosításának mértékével és módjával, valamint az energiahatékonyság javításával
összefüggő hazai célkitűzéseket, különös tekintettel arra, hogy nemzeti érdekeink is ezt kívánják, valamint
b)
biztosítsa az éghajlatváltozással összefüggő hatásokra, változásokra való felkészülés és az alkalmazkodás
terén szükséges döntéseket és a végrehajtás eszközrendszerét.
2. Az Országgyűlés megerősíti a Kormány által elfogadott Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet, valamint
a kapcsolódó klíma- és energiapolitikai stratégiákat, terveket, amelyek átfogóan rögzítik az éghajlatváltozás
megfékezésével, az alkalmazkodás erősítésével, a hazai energiamix átalakításával, az energiahatékonyság
növelésével és az áramtermelés dekarbonizációjával összefüggő célokat és feladatokat, amely alapján:
a)
Magyarország célja, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal csökkentse 2030-ig
az 1990. évi kibocsátáshoz képest;
b)
Magyarország vállalja, hogy a 2030. évet követően a végső energiafelhasználás 2005. évi szintjét meghaladó
növekedése esetén a növekményt kizárólag karbonsemleges energiaforrásból biztosítja;
c)
Magyarország a bruttó végső energiafogyasztásban a 2030. évig legalább 21%-os megújuló energiaforrás
részarányt kíván elérni;
d)
Magyarország célja, hogy a 2050. évre elérje a teljes klímasemlegességet, azaz az üvegházhatású gázok még
fennmaradó hazai kibocsátása, valamint elnyelése a 2050. évre egyensúlyba kerüljön.
3. Az Országgyűlés a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a Kormányt, hogy a Klíma- és
Természetvédelmi Akciótervben foglaltak szerint:
a)
2020. július 1-jével kezdje meg az illegális hulladéklerakók felszámolását;
b)
alkosson szabályozást az egyszer használatos műanyagok forgalmazásának betiltása, illetve az üveg és
műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltásának lehetővé tétele érdekében;
c)
védje meg a folyóinkat a külföldről ide érkező hulladékoktól;

* A határozatot az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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d)
e)
f)
g)
h)

kötelezze a multinacionális cégeket, hogy környezetbarát technológiákat alkalmazzanak és támogassa
a kis- és középvállalkozások megújuló energiatermelését;
minden újszülött után tíz fát ültessen;
a következő 10 évben hatszorozza meg a naperőművek kapacitását;
támogassa az olcsó elektromos autók megjelenését és használatát;
vezesse be a Zöld Államkötvényt.

4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy vegye számba az éghajlatváltozás és hatásai emberi, társadalmi
dimenzióit (lakás- és környezetügy, víz- és élelmiszerbiztonság, stratégiai készletezés, élhető települések, egészségi
és közegészségügyi kockázatok kezelése, tájékoztatás és felkészítés, kockázatcsökkentés).
5. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy hazai költségvetési és európai uniós forrásokat biztosítson
a klímavédelemmel és alkalmazkodással kapcsolatos feladatokra.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Simicskó István s. k.,

Dr. Varga László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

A Kormány 1284/2020. (VI. 4.) Korm. határozata
a koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet kezelése folytán felmerült költségek finanszírozása
érdekében az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) igényelhető támogatásról, valamint
lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításáról
A Kormány
1. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy támogatási kérelmet nyújtson be az Európai Bizottsághoz, a koronavírus
világjárvány okozta veszélyhelyzet miatt felmerült többletköltségek arányos részének az Európai Unió Szolidaritási
Alapjából (EUSZA) történő biztosítása érdekében;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti támogatás megítélése esetén gondoskodjon a támogatás
szabályszerű felhasználását biztosító felelős hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység kijelöléséről;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. támogatja az Európai Unió számára európai uniós forrásból beszerzett lélegeztetőgép-készlet magyarországi
raktárbázisának kialakítását.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3333

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 133. szám

A Kormány 1285/2020. (VI. 4.) Korm. határozata
a kőbányai multifunkcionális sportcsarnok és uszoda megvalósítására irányuló beruházással összefüggő
kormányzati intézkedésekről
A Kormány a főváros, valamint Budapest Főváros X. kerület Kőbánya sportéletének támogatása, a sportcélú nevelési feladatok
ellátásának elősegítése érdekében
1. egyetért a kőbányai multifunkcionális sportcsarnok és uszoda megvalósítására irányuló beruházás (a továbbiakban
együtt: Beruházás) fejlesztési koncepciójával és annak kormányzati magasépítési beruházásként a Beruházási
Ügynökség által történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 38403/2 és 38403/4
helyrajzi számú ingatlanokon;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az állami magasépítési beruházások
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 7. §-a alapján – a Beruházási Ügynökség útján, Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzatával együttműködve – gondoskodjon az 1. pontban megjelölt ingatlanok
tulajdonjogának, illetve a Beruházás kivitelezési tervdokumentációjának az állam javára polgári jogi úton történő
ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzése iránt;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2020. szeptember 30.
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe
kerüljenek;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás
megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint
– az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az üzemeltetési modell és költségek bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Beruházás megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követő
30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1286/2020. (VI. 4.) Korm. határozata
a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány alapítói jogainak a Magyar Művészeti Akadémia részére
történő ingyenes átruházásáról
1. A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) céljainak
megvalósítása és feladatellátása a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) útján hatékonyabban
megvalósítható,
b)
az a) alpontban foglaltakra tekintettel felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az Alapítvány alapítói jogainak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:396. §-a
alapján az MMA részére történő ingyenes átruházása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. Hatályát veszti a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány megszüntetéséről szóló 1459/2012. (X. 19.)
Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3334

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 133. szám

A Kormány 1287/2020. (VI. 4.) Korm. határozata
a külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásáról
A Kormány
1. támogatja, hogy a külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásban részesüljenek,
annak érdekében, hogy egyházi szolgálatukat a határon túli magyar gyülekezetekben, magyar nyelven, kedvezőbb
körülmények között végezhessék;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott feladat megvalósulása érdekében 252 000 000 forint összegű költségvetési forrás
biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú
központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 6. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek
támogatása – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. július 31.
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban
meghatározott feladat megvalósulása érdekében 2021. évtől bázisba épülő jelleggel 420 000 000 forint összegű
költségvetési forrás biztosításáról – első alkalommal – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó
céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1288/2020. (VI. 4.) Korm. határozata
a Belarusz Köztársaság Mogiljev városában található Uszpenszkij Szűz Mária és Szent Sztaniszláv
Székesegyház rekonstrukciójához szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország külpolitikai kapcsolatainak erősítése érdekében a Belarusz Köztársaság Mogiljev
városában található Uszpenszkij Szűz Mária és Szent Sztaniszláv Székesegyház rekonstrukciója – a 2020. évben –
165 000 000 forint költségvetési támogatás biztosításával valósuljon meg;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert a Belarusz Köztársaság Mogiljev városában található Uszpenszkij
Szűz Mária és Szent Sztaniszláv Székesegyház rekonstrukciójának támogatásával összefüggő feladatok
végrehajtására;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében 165 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezeten belül átcsoportosítás útján egyszeri jelleggel, a 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
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4. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés alcím, 21. Nemzetközi Fejlesztési
Együttműködés jogcímcsoport javára.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. június 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozata
a Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, valamint
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
62/A. § a) pontjában foglaltakra figyelemmel – a beruházási célterületre történő művelési ág változás átvezetése
céljából – beruházási célterületté nyilvánítja a Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint Sátoraljaújhely zártkert 10982/2, 10982/3, 10985/1, 10985/2, 10985/3, 10985/4, 10985/5
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé
válását követően kialakított ingatlanokat.
		

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.

