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II.

33753

Törvények

2018. évi LXX. törvény
az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt
Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban,
1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító,
az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2018. március 14-én elfogadott 61/1–6. számú határozatban foglalt
módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/1
Inclusion of carfentanil in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include carfentanil is Schedule I
of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
„61/1. sz. határozat
A carfentanil felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy a carfentanil-t
az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”
4. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/2
Inclusion of ocfentanil in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include ocfentanil is Schedule I of
the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
„61/2. sz. határozat
Az ocfentanil felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 61. ülésszakán, 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy
az ocfentanil-t az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe
felveszi.”
5. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/3
Inclusion of furanylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by
the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include furanylfentanyl is
Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
„61/3. sz. határozat
A furanylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy a furanylfentanyl-t
az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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6. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/4
Inclusion of acryloylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by
the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include acryloylfentanyl is
Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
„61/4. sz. határozat
Az acrylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az acrylfentanyl-t
az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”
7. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/5
Inclusion of 4-fluoroisobutyrfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by
the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include 4-fluoroisobutyrfentanyl
is Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
„61/5. sz. határozat
A 4-fluoroisobutyrfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény
I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy
a 4-fluoroisobutyrfentanyl-t az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény
I. jegyzékébe felveszi.”
8. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/6
Inclusion of tetrahydrofuranylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by
the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include tetrahydrofuranylfentanyl
is Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
„61/6. sz. határozat
A tetrahydrofuranylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény
I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy
a tetrahydrofuranylfentanyl-t az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény
I. jegyzékébe felveszi.”
9. §

(1) Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A Módosítás végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.
(3) Az Egyezmény – a Módosításban foglalt módosításokkal – egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű
szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a Módosítás hatálybalépését követően történő
haladéktalan közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2018. évi LXXI. törvény
az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament
tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról
szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi
határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról
szóló okmány módosításáról szóló 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat (a továbbiakban:
Határozat) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Határozatot e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Határozat hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„A TANÁCS (EU, Euratom) 2018/994 HATÁROZATA (2018. július 13.) az 1976. szeptember 20-i
76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen
és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 223. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke
(1) bekezdésére,
tekintettel az Európai Parlament javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,
különleges jogalkotási eljárás keretében,
mivel:
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

A 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen
és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány (a továbbiakban: a választási okmány)
1978. július 1-jén lépett hatályba, és a későbbiekben a 2002/772/EK, Euratom határozattal módosították.
A választási okmány számos tekintetben módosításra szorul.
A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként a Tanácsnak különleges
jogalkotási eljárás keretében meg kell állapítania az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános
választójog alapján történő megválasztásához szükséges rendelkezéseket.
A választási folyamat átláthatósága és a megbízható információkhoz való hozzáférés fontosak az európai politikai
tudatosság növelése és a nagyarányú választási részvétel biztosítása szempontjából, továbbá kívánatos, hogy
az uniós polgárok az európai parlamenti választások előtt kellő időben értesüljenek az említett választásokon
induló jelöltek személyéről és arról, hogy a nemzeti politikai pártok melyik európai politikai párthoz kötődnek.
Az európai parlamenti választásokon szavazóként való részvételre való ösztönzés és a technológiai fejlődés
nyújtotta lehetőségek maradéktalan kihasználása érdekében a tagállamok rendelkezhetnek többek között
az előzetes szavazás, a levélben szavazás, az elektronikus szavazás és az internetes szavazás lehetőségéről,
az alkalmazandó uniós joggal összhangban biztosítva különösen az eredmény megbízhatóságát, a szavazás
titkosságát és a személyes adatok védelmét.
Az uniós polgároknak joguk van ahhoz, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus életében különösen úgy,
hogy szavaznak, illetve jelöltként indulnak az európai parlamenti választásokon.
A tagállamoknak javasolt meghozniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a harmadik országban
lakóhellyel rendelkező állampolgáraik is szavazhassanak az európai parlamenti választásokon,
A választási okmányt ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.

33756

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 183. szám

1. cikk
A választási okmány a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk
(1) Az Európai Parlament tagjait valamennyi tagállamban az Unió polgárainak képviselőiként az arányos képviselet
elve alapján, listás vagy egyéni átvihető szavazatos rendszer szerint választják.
(2) A tagállamok az általuk elfogadott eljárás szerinti preferenciális listás szavazást is lehetővé tehetik.
(3) A választásnak általánosnak, közvetlennek, szabadnak és titkosnak kell lennie.”
2. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk
(1) A tagállamok a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz köthetik. Nemzeti szinten ez a küszöb nem
lehet magasabb, mint az érvényesen leadott szavazatok 5 százaléka.
(2) Azok a tagállamok, amelyek a listás rendszert alkalmazzák, a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz
kötik azoknak a választókerületeknek az esetében, amelyekben a megszerezhető helyek száma több mint 35.
Ez a küszöb az érintett választókerületben – köztük az egyetlen választókerületből álló tagállamokban – érvényesen
leadott szavazatok 2 százalékánál nem lehet alacsonyabb, 5 százalékánál pedig nem lehet magasabb.
(3) A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségnek
legkésőbb azon európai parlamenti választások időpontjára megfeleljenek, amelyek az (EU, Euratom) 2018/994
tanácsi határozat hatálybalépését követően tartott első európai parlamenti választások után következnek.”
3. A választási okmány a következő cikkekkel egészül ki:

„3a. cikk
Ha a nemzeti rendelkezések határidőt állapítanak meg az európai parlamenti választási jelölések benyújtására, ezt
a határidőt az európai parlamenti választásoknak az adott tagállam által a 10. cikk (1) bekezdésével összhangban
kitűzött időpontjánál legalább három héttel korábbi időpontként kell megállapítani.

3b. cikk
A tagállamok megengedhetik, hogy a szavazólapokon feltüntessék annak az európai politikai pártnak a nevét,
illetve a logóját, amelyhez a nemzeti politikai párt vagy az egyéni jelölt kötődik.”
4. A választási okmány a következő cikkel egészül ki:

„4a. cikk
A tagállamok az európai parlamenti választások céljára rendelkezhetnek az előzetes szavazás, a levélben szavazás,
az elektronikus szavazás és az internetes szavazás lehetőségéről. Amennyiben így rendelkeznek megfelelő
intézkedéseket fogadnak el különösen az eredmény megbízhatóságának, a szavazás titkosságának és a személyes
adatok védelmének az alkalmazandó uniós joggal összhangban való biztosítása érdekében.”
5. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk
(1) Az Európai Parlament tagjainak választásakor minden választópolgár csak egyszer szavazhat.
(2) A tagállamok meghozzák az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az európai parlamenti
választásokon történő kettős szavazásra hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók vonatkozzanak.”
6. A választási okmány a következő cikkekkel egészül ki:

„9a. cikk
A tagállamok a nemzeti választási eljárásaikkal összhangban meghozhatják az ahhoz szükséges intézkedéseket,
hogy a harmadik országban lakóhellyel rendelkező állampolgáraik is szavazhassanak az európai parlamenti
választásokon.

9b. cikk
(1) Minden tagállam kijelöl egy kapcsolattartó hatóságot, amely a választókra és a jelöltekre vonatkozó adatoknak
a többi tagállam ilyen hatóságaival való cseréjéért felelős.
(2) A választóknak a választói névjegyzékbe való felvételére és a jelölések benyújtására vonatkozó nemzeti
rendelkezések sérelme nélkül, az (1) bekezdésben említett hatóság – a személyes adatok védelmére vonatkozó
alkalmazandó uniós joggal összhangban – a 10. cikk (1) bekezdésében említett választási időszak első napja előtt
legkésőbb hat héttel megkezdi a többi tagállam ilyen hatóságai részére az azon uniós polgárokra vonatkozó,
a 93/109/EK tanácsi irányelvben megjelölt adatok továbbítását, akiket az állampolgárságuktól eltérő tagállamban
vettek fel a választói névjegyzékbe, illetve az állampolgárságuktól eltérő tagállamban indulnak jelöltként.”
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2. cikk
(1) Ezt a határozatot a tagállamok alkotmányos követelményeiknek megfelelően hagyják jóvá. A tagállamok az ehhez
szükséges eljárások befejezéséről értesítik a Tanács Főtitkárságát.
(2) Ez a határozat az (1) bekezdésben említett utolsó értesítés kézhezvételét követő első napon lép hatályba.
Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.”
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Határozat 2 cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Határozat hatálybalépésének naptári napját, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját
a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
közleményével állapítja meg.
(4) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a választójogi és népszavazási szabályozásért felelős miniszter
gondoskodik.

5. §		
Ez a törvény az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai
Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról
szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi LXXII. törvény
az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben,
az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp
anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)
mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2018. március 14-én elfogadott, 61/7-61/12.
számú határozataiban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/7
Inclusion of AB-CHIMINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of AB-CHIMINACA is
Schedule II of the 1971 Convention.”
„61/7 sz. határozat
Az AB-CHIMINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az AB-CHIMINACA-t
a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/8
Inclusion of 5F-MDMB-PINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of 5F-MDMB-PINACA is
Schedule II of the 1971 Convention.”
„61/8 sz. határozat
Az 5F-MDMB-PINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az 5F-MDMB-PINACA-t
a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”
5. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/9
Inclusion of AB-PINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of AB-PINACA is
Schedule II of the 1971 Convention.”
„61/9 sz. határozat
Az AB-PINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az AB-PINACA-t
a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”
6. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/10
Inclusion of UR-144 in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of UR-144 is Schedule II
of the 1971 Convention.”
„61/10 sz. határozat
Az UR-144 felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az UR-144-et
a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”
7. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/11
Inclusion of 5F-PB-22 in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of 5F-PB-22 is Schedule II
of the 1971 Convention.”
„61/11 sz. határozat
Az 5F-PB-22 felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
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A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az 5F-PB-22-t
a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”
8. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 61/12
Inclusion of 4-fluoroamphetamine in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of
4-fluoroamphetamine is Schedule II of the 1971 Convention.”
„61/12 sz. határozat
Az 4-fluoroamphetamine felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott,
az 4-fluoroamphetamine-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

hogy

9. §		
Hatályát veszti a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény
kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a.
10. §

(1) Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A Módosítás végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.
(3) Az Egyezmény – a Módosításban foglalt módosításokkal – egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű
szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a Módosítás hatálybalépését követően történő
haladéktalan közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi LXXIII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel
rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya
között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

“Agreement
Between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Angola on the Mutual
Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Angola, hereinafter referred to as “Party” or
the “Parties”;
Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic and service passports in the territory of
the other Party;
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.

33760

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 183. szám

Desiring to strengthen the friendly relations between both countries;
Have agreed upon the following:

Article 1
The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:
1.
Valid diplomatic, foreign service and service (hereinafter: service) passports of Hungary.
2.
Valid diplomatic and service passports of the Republic of Angola.

Article 2
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter into, exit from, transit
through the territory of the other Party without a visa requirement and stay there without a residence permit for
a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) days period, which entails considering
the one hundred and eighty (180) day period preceding each day of stay.

Article 3
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, must not undertake any paid
activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 4
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall abide by the laws and
regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 5
The passports mentioned in Article 1, shall satisfy the following criteria:
a.
its validity shall extend at least 6 (six) months after the intended date of departure from the territory of
the Parties
b.
it shall have been issued within the previous 10 (ten) years.

Article 6
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter and exit the territory of
the other Party via official border-crossing points. While crossing borders, nationals of each Party shall comply with
the rules and procedures set forth in the national legislation of the other Party.

Article 7
1.

2.

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, who are appointed to
a diplomatic or consular mission or international organization in the territory of the other Party, and their
family members forming part of their household, holding any of the passports mentioned in Article 1,
may also enter without a visa into the territory of the other Party and stay there for a period not exceeding
the one described in Article 2. If their period of stay exceeds the length described in Article 2, they shall be
required to obtain an appropriate entry visa prior to their entry.
The Parties shall notify each other of the arrival of their above mentioned nationals through diplomatic
channels.

Article 8
1.

2.

This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of
the nationals of the other Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their respective
territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non
grata or where they may present a risk to national security, public order or public health, or where their
presence within the respective territory is illegal.
Where a national of the other Party is affected by the provisions of this Article, the Party responsible for
the aforementioned measure shall notify the other Party in writing through diplomatic channels without
delay.
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Article 9
1.

2.

In case a passport referred to in Article 1 is lost or damaged in the territory of the country of the other Party,
the national affected shall inform immediately the competent authorities of the receiving country through
the diplomatic mission or consular post of the country of their nationality.
The diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity
with the legislation of their country, a document for returning to the country of their nationality, and shall
notify the competent authorities of the receiving state accordingly.

Article 10
1.
2.

The Parties shall exchange personalized specimens of the passports mentioned in Article 1, through
diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.
In case one of the Parties introduces a new diplomatic or service passport, the personalized specimens of
the said passport shall be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least thirty (30) days
prior to the date of their introduction.

Article 11
The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual written consent. Any amendment shall be made
in the form of a protocol constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter into force in
accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 16 of this Agreement.

Article 12
1.
2.

This Agreement does not prejudice obligations arising from any bilateral agreements concluded between
the Parties.
This Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary deriving from its membership in
the European Union and in the Schengen Area.

Article 13
The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 14
The Parties shall amicably settle any disputes arising from the implementation or interpretation of the provisions of
this Agreement by consultation through diplomatic channels.

Article 15
1.

2.

Either Party may temporarily suspend partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of
public security, public order or public health. The other Party must be notified through diplomatic channels
within three (3) days about the suspension and about the termination thereof.
The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either
Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, staying in the territory of the other Party.

Article 16
1.

2.

This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after receiving the last written notification
through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal legal
procedures required for the entry into force of this Agreement have been completed.
This Agreement shall be valid for a period of five (5) years, automatically renewable for successive
five (5) years period, unless one of the Parties notifies the other in writing of its intention to terminate
the Agreement in accordance with Article 17.

Article 17
Either Party may, at any time, notify the other Party in written form through diplomatic channels of its intention
to terminate this Agreement. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of receiving the said
notification.
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Done at New York, on 28th September, 2018 in two originals, each in Hungarian, Portuguese and English languages,
all texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF HUNGARY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA”

„Megállapodás
Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati
útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről
Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya, a továbbiakban: „Fél” illetve „Felek”,
Azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraiknak a másik Fél
területére történő beutazását,
Attól a szándéktól vezérelve, hogy erősítsék a két ország közötti baráti kapcsolatokat,
Az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk
A Megállapodás rendelkezései az alábbi útlevelek birtokosaira terjednek ki:
1.
Magyarország érvényes diplomata, külügyi szolgálati és szolgálati (a továbbiakban: szolgálati) útlevelei,
2.
az Angolai Köztársaság érvényes diplomata és szolgálati útlevelei.

2. Cikk
A Felek azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, vízum nélkül
utazhatnak be a másik Fél területére, hagyhatják azt el, utazhatnak rajta át, valamint tartózkodási engedély nélkül
tartózkodhatnak ott, bármely beutazástól számított száznyolcvan (180) napon belül kilencven (90) napot meg nem
haladó időtartamban.

3. Cikk
A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a másik Fél területén történő
tartózkodásuk során nem végezhetnek munkavállalási engedélyhez kötött jövedelemszerző tevékenységet.

4. Cikk
A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárainak a másik Fél területén történő
tartózkodásuk során tiszteletben kell tartaniuk az ott hatályban lévő jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. Cikk
Az 1. Cikkben meghatározott útleveleknek az alábbi kritériumoknak kell eleget tenniük:
a.
érvényessége legalább 6 (hat) hónappal meghaladja a Felek területéről történő tervezett távozás időpontját,
és
b.
a megelőző 10 (tíz) éven belül bocsátottak ki.

6. Cikk
A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a nemzetközi határforgalom
számára kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek be a másik Fél állama területére és utazhatnak ki onnan.
A határátlépés során a Felek állampolgárai tiszteletben tartják a másik Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott
rendelkezéseket és eljárásokat.

7. Cikk
1.

Az egyik Fél államának azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek,
és a másik Fél államában működő diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy az ott működő nemzetközi
szervezethez akkreditált képviselet tagjai, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaik, amennyiben
az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, ugyancsak vízummentesen utazhatnak a másik Fél
területére és tartózkodhatnak ott a 2. Cikkben meghatározottat meg nem haladó időtartamig. Amennyiben
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a tartózkodásuk időtartama meghaladja a 2. Cikkben írtat, akkor beutazó vízumot kell beszerezniük a másik
Fél területére történő beutazást megelőzően.
A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a fent említett állampolgáraik érkezéséről.

8. Cikk
1.

2.

Ez a Megállapodás nem érinti a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságainak azon jogát, hogy a másik Félnek
az 1. Cikkben meghatározott útlevéllel rendelkező állampolgára belépését megtagadják, vagy a tartózkodása
tartamát lerövidítsék, illetőleg megszakítsák, amennyiben az érintett állampolgár tartózkodása
nemkívánatos, vagy a nemzetbiztonságot, a közrendet vagy a közegészségügyet veszélyezteti, illetőleg ha
az érintett jogellenesen tartózkodik a területén.
Amennyiben a másik Fél állampolgára a jelen cikkben foglaltak szerint érintett, az intézkedésért felelős Fél
erről haladéktalanul, diplomáciai úton, írásban értesíti a másik Felet.

9. Cikk
1.

2.

Amennyiben valamely Fél állampolgárának az 1. Cikkben említett útlevele a másik Fél országának területén
elvész vagy megrongálódik, erről az érintett állampolgár haladéktalanul értesíti a fogadó állam illetékes
hatóságait az állampolgársága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül.
Az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet az említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít
ki az államának jogszabályai szerint, és erről a fogadó állam hatóságait értesíti.

10. Cikk
1.
2.

A Felek a Megállapodás aláírásától számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik
egymásnak az 1. Cikkben meghatározott útlevelek megszemélyesített mintapéldányait.
Amennyiben az egyik Fél új diplomata vagy szolgálati útlevelet bocsát ki, ezen útlevél megszemélyesített
mintapéldányait legalább harminc (30) nappal a kibocsátást megelőzően diplomáciai úton eljuttatja a másik
Fél részére.

11. Cikk
A Felek kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosíthatják a Megállapodás rendelkezéseit. Bármilyen módosítást
a Megállapodás elidegeníthetetlen részét képező jegyzőkönyv formájában kell elkészíteni. A módosítás
e Megállapodás 16. Cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően lép hatályba.

12. Cikk
1.
2.

A Megállapodás nem befolyásolja a Felek között létrejött kétoldalú megállapodásokból fakadó
kötelezettségeket.
A Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország Európai Uniós és
schengeni tagságából fakadnak.

13. Cikk
A Felek a Megállapodást az országaikban hatályban lévő jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban
alkalmazzák.

14. Cikk
A Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitáikat a Felek békés módon, diplomáciai konzultációk
útján rendezik.

15. Cikk
1.

2.

Közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból a Felek bármelyike, részben vagy egészben,
ideiglenesen felfüggesztheti a Megállapodás alkalmazását. A felfüggesztésről és annak feloldásáról három (3)
napon belül diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet.
A Megállapodás alkalmazásának a felfüggesztése nem érinti a Feleknek a másik Fél területén az 1. Cikkben
meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai jogállását.
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16. Cikk
1.

2.

A Megállapodás a Feleknek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeik teljesítéséről szóló
írásbeli, diplomáciai úton küldött értesítései közül az utolsó kézhezvételétől számított harmincadik (30.)
napon lép hatályba.
A Megállapodás öt (5) évig hatályos, és megújul újabb öt (5) évre, mindaddig, amíg az egyik Fél írásban
értesíti a másikat a Megállapodásnak a 17. Cikk szerinti felmondására irányuló szándékáról.

17. Cikk
Bármelyik Fél bármikor felmondhatja a jelen Megállapodást a másik Félhez diplomáciai úton intézett írásbeli
értesítéssel. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított kilencvenedik (90.) napot
követően veszti hatályát.
Készült New Yorkban, 2018. szeptember 28-án két eredeti példányban, magyar, portugál és angol nyelven,
mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA NEVÉBEN
4. §

AZ ANGOLAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA NEVÉBEN”

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 16. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi LXXIV. törvény
a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

“TREATY BETWEEN HUNGARY AND THE KINGDOM OF THAILAND ON EXTRADITION
The Hungary and Kingdom of Thailand (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”);
Desirous of promoting effective cooperation between the two States in the suppression of crime by concluding
a treaty on extradition;
Have agreed as follows:

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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ARTICLE 1
Obligation to Extradite
The Contracting Parties undertake to extradite to each other, in accordance with the provisions of this Treaty,
persons found in the territory of one of the Contracting Parties who are wanted for prosecution, trial or execution of
punishment in the territory of the other Contracting Party for an extraditable offence.

ARTICLE 2
Extraditable Offences
1.

2.

3.

4.

For the purposes of this Treaty, extraditable offences are offences that are punishable under the laws of both
Contracting Parties by imprisonment or any other form of deprivation of liberty for a period of at least one
year, or by a more severe penalty.
Where the request for extradition relates to a person who is wanted for the enforcement of a sentence of
imprisonment or any other form of deprivation of liberty imposed for such an offence, extradition shall be
granted only if a period of at least six months of such sentence remains to be served.
In determining whether an offence is an offence punishable under the laws of both Contracting Parties, it
shall not matter whether the laws of both Contracting Parties place the acts or omissions constituting
the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology.
When extradition has been granted with respect to an extraditable offence, it may also be granted in respect
of any other related offence that meets all other requirements for extradition except for the period of penalty
set forth in paragraph 1 of this Article irrespective of whether the request was made at the same time as
the initial request or afterwards.

ARTICLE 3
Central Authorities
The Central Authority for Hungary shall be the Minister responsible for Justice and for the Kingdom of Thailand shall
be the Attorney General or a person designated thereby. Each Contracting Party shall inform the other Contracting
Party of any change of the Central Authority through diplomatic channels.

ARTICLE 4
Grounds for Mandatory Refusal
Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:
1.
the Requested Party considers the offence for which the request for extradition is made by the Requesting
Party as a political offence. Reference to a political offence shall not include the following:
(a)
taking or attempt to take the life or an attack, or an attempt to attack on the person or deprivation
of liberty of the Head of State or the Head of Government of the Requesting Party or a member of
his or her family;
(b)
any acts or omissions which are punishable as a criminal offence according to the obligations under
multilateral treaties to which both Contracting Parties are party;
2.
the offence for which the request for extradition is made is exclusively an offence under military law and does
not constitute an offence under ordinary criminal law;
3.
the prosecution or the enforcement of a sentence in respect of the offence for which extradition is requested
has become barred by pardon, amnesty or lapse of time according to the laws of the Requesting Party or
the Requested Party; or
4.
there has been a final judgment rendered against the person either acquitting or convicting such person in
the Requested Party in respect of the offence for which the person’s extradition is requested;
5.
the Requesting Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for an ordinary
criminal offence has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of his
race, religion, nationality or political opinion, or that the person’s position may be prejudiced for any of these
reasons;
6.
the offence of which the person sought is accused or convicted, or any other offence for which the person
may be detained or tried in accordance with this Treaty, carries the death penalty under the law of
the Requesting Party, unless that Contracting Party gives an assurance in accordance with its law which
the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be imposed or, if imposed, will not be
carried out.
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ARTICLE 5
Grounds for Discretionary Refusal
Extradition may be refused if:
1.
the Requested Party has jurisdiction over the offence for which extradition is requested. If the Requested
Party so refuses, it shall institute proceedings against the person sought;
2.
the person sought is being or has been proceeded against in the Requested Party for the offence for which
extradition is requested.

ARTICLE 6
Extradition of Nationals
1.
2.

3.

Each Contracting Party shall have the right to refuse the extradition of its own nationals.
If extradition is not granted pursuant to paragraph 1 of this Article, the Requested Party shall, at the request
of the Requesting Party, submit the case to its competent authority for taking criminal action. For this
purpose, the Requesting Party shall submit documents and evidence relating to the case to the Requested
Party.
Notwithstanding paragraph 2 of this Article, the Requested Party shall not be required to submit the case to
its competent authority for prosecution if the Requested Party has no jurisdiction.

ARTICLE 7
Request for Extradition and Required Documents
1.

2.

3.

4.
5.

The request for extradition shall be made in writing and transmitted to the Central Authority of
the Requested Party through diplomatic channels. All documents submitted in support of the request for
extradition shall be authenticated in accordance with Article 10.
The request for extradition shall be accompanied by:
(a)
information of the person sought which would help to establish the person’s identity, nationality
and probable location;
(b)
a statement of facts, including the time and location of the commission of the offence for which
extradition is requested;
(c)
the text of laws establishing each offence and describing the penalty which may be imposed;
(d)
a statement and the text of laws on whether there is any limitation under the laws of the Requesting
Party in respect of proceedings or punishment; and
(e)
a copy of the warrant of arrest issued by a court of the Requesting Party.
If the request for extradition relates to an accused person sought for prosecution or trial, it shall also be
accompanied by such evidence as, according to the law of the Requested Party, would justify his committal
for prosecution if the offence had been committed in the territory of the Requested Party, including evidence
that the person sought is the person to whom the warrant of arrest refers.
If the person sought has been found guilty of the offence for which extradition is requested, the request for
extradition shall also be accompanied by a copy of the judgment of conviction.
If the person sought has been sentenced, the request for extradition shall also be accompanied by
a statement indicating how long the sentence remains to be served.

ARTICLE 8
Additional Information
1.
2.

If the Requested Party considers that the information provided in support of the request for extradition is not
sufficient, it may request that additional information be furnished within such time as it specifies.
If the person sought is under arrest and the additional information furnished is not sufficient in accordance
with this Treaty or is not received within the time specified, the person sought may be released. Such release
shall not preclude the Requesting Party from making another request in respect of the same or any other
offence.

ARTICLE 9
Language of Documents
The request for extradition, the request for provisional arrest and all documents submitted in accordance with this
Treaty shall be in, or certified translation into, an official language of the Requested Party.
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ARTICLE 10
Authentication
1.
2.

Documents supporting the request for extradition or the request for provisional arrest shall be admitted as
evidence in extradition proceedings only if duly authenticated.
Documents are duly authenticated if they purport to be:
(a)
signed or certified by a judge or other competent authorities of the Requesting Party, and
(b)
sealed with the official seal of a competent authority of the Requesting Party.

ARTICLE 11
Provisional Arrest
1.

2.

3.
4.

5.

In case of urgency, one Contracting Party may request the other Contracting Party to provisionally arrest
the person sought. Such request shall be made in writing and transmitted to the Central Authority of
the Requested Party through diplomatic channels. A copy of the request may be sent to the Central Authority
directly.
The request for provisional arrest shall contain:
(a)
an indication of intention to request the extradition of the person sought;
(b)
a statement about the reason for urgency;
(c)
information of the person sought which would help to establish the person’s identity, nationality
and probable location;
(d)
a brief description of the offence and the relevant text of laws concerning the punishment
prescribed therefor and the statute of limitations;
(e)
a brief statement of the facts of the case, including the time and location of the commission of
the offence;
(f )
a copy of the warrant of arrest issued by a court of the Requesting Party; and
(g)
a summary of the judgment of conviction against the person sought in case the request relates to
a convicted person.
The Requesting Party shall be notified without delay of the result of its request.
A person arrested upon such request shall be set at liberty upon the expiration of sixty (60) days from
the date of that person’s arrest if the request for extradition and supporting documents specified in Article 7
have not been received. In exceptional circumstances and upon the reasoned request of the Requesting
Party, such period may be extended to a period not exceeding ninety (90) days from the date of that person’s
arrest.
The release of the person sought pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the re-arrest
and the extradition of the person sought if the request for extradition and supporting documents are
subsequently received.

ARTICLE 12
Decision and Surrender
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

The Requested Party shall notify the Requesting Party without delay of its decision on the request for
extradition, as soon as a decision has been made.
The Requested Party shall provide reasons for any partial or complete refusal of the request for extradition.
Where extradition is granted, the Requesting Party shall be informed of the length of time for which
the person sought was detained with a view to extradition.
Where extradition is granted, the Requested Party shall surrender the person sought from a convenient point
of departure in the Requested Party as agreed by the Contracting Parties.
The Requesting Party shall remove the person sought from the territory of the Requested Party within
the period specified by the Requested Party.
If circumstances beyond its control prevent a Contracting Party from surrendering or removing the person to
be extradited, it shall notify the other Contracting Party. The Contracting Parties shall agree upon a new date
of surrender, in accordance with the law of the Requested Party.
If the person sought is not removed within the agreed period specified in paragraph 5 or paragraph 6 of this
Article, the person sought shall be released.
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8.

If the Requesting Party fails to remove the person sought within the period specified in paragraph 5 or
paragraph 6 of this Article, the subsequent request for extradition of the person sought for the same offence
may be refused in accordance with the law of the Requested Party.

ARTICLE 13
Postponed and Temporary Surrender
1.

2.

When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an
offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may, to the extent permitted
by its law, surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceedings
or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested Party shall inform
the Requesting Party of any postponement.
To the extent permitted by its law, where a person detained in the Requested Party has been found
extraditable, the Requested Party may temporarily surrender the person sought for the purpose
of prosecution to the Requesting Party in accordance with conditions to be determined between
the Contracting Parties.

ARTICLE 14
Concurrent Requests
1.

2.

3.

Where requests are received from two or more States for the provisional arrest or the extradition of the same
person, the Requested Party shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall
notify the Requesting Party of its decision.
Where there is a conflict between a request for extradition from the Kingdom of Thailand and a European
arrest warrant presented by a Member State of the European Union, Hungary shall determine to which State
it will extradite that person.
In determining to which State a person is to be extradited or surrendered, the Requested Party shall have
regard to all relevant circumstances and, in particular, to:
(a)
the existence of a bilateral extradition treaty;
(b)
if the requests relate to different offences, the relative seriousness of the offences;
(c)
the time and place of the commission of each offence;
(d)
the respective dates of the requests;
(e)
the nationality of the person sought;
(f )
the ordinary place of residence of the person sought; and
(g)
the possibility of re-extradition by any of the States requesting the extradition.

ARTICLE 15
Rule of Speciality
1.

2.

A person extradited under this Treaty shall not be proceeded against, sentenced, detained, re-extradited to
a third State or subjected to any other restriction of personal liberty in the territory of the Requesting Party
for any offence committed before surrender other than:
(a)
the offence for which extradition was granted;
(b)
any other extraditable offence in respect of which the Requested Party consents. The request
for consent shall be accompanied by the documents mentioned in Article 7 as are sought by
the Requested Party.
Paragraph 1 of this Article does not apply if:
(a)
the person sought has had an opportunity to leave the territory of the Requesting Party and has
not done so within forty-five (45) days of the final discharge in respect of the offence for which
the person was extradited; or
(b)
the person sought has voluntarily returned to the territory of the Requesting Party after leaving it.

ARTICLE 16
Handing over of Property
1.

The Requested Party shall, insofar as its law permits and at the request of the Requesting Party, seize and
upon the granting of extradition hand over property found in the possession of the person sought at
the time of the arrest:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 183. szám

2.

3.
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(a)
that may be required as evidence; or
(b)
that has been acquired as a result of the crime.
Where the law of the Requested Party or the rights of third parties so require, any property so handed over
shall be returned to the Requested Party at the expense of the Requesting Party if the Requested Party so
requests.
The Requested Party may temporarily retain the seized property if it is needed for a criminal investigation or
prosecution. It may also hand over such property on the understanding that it shall be returned as soon as
possible after the completion of the proceedings in the Requesting Party at the expense of the Requesting
Party.

ARTICLE 17
Simplified Procedure for Extradition
1.
2.

The Requested Party may grant extradition without formal extradition proceedings, in accordance with its
law, if the person sought explicitly consents before a competent authority.
The provisions of Articles 12 and 16 shall apply to a person extradited pursuant to this Article.

ARTICLE 18
Transit
1.

2.
3.
4.

When a person is to be extradited to a Contracting Party from a third State through the territory of the other
Contracting Party, the former Contracting Party shall request the latter to permit the transit. The request
for transit shall be sent directly to the Central Authority of the other Contracting Party. It shall contain
a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case.
Each Contracting Party shall grant the request for transit made by the other Contracting Party, provided that
it is not against its law.
The person in transit may be held in custody during the period of transit.
No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of
the other Contracting Party.

ARTICLE 19
Assistance and Expenses
1.
2.

3.
4.

The Requested Party shall make all necessary arrangements for and meet the cost of any proceedings arising
out of the request for extradition and shall otherwise represent the interests of the Requesting Party.
Expenses incurred in the territory of the Requested Party relating to the extradition proceedings up to
the moment of surrender of the person sought, including the arrest and detention of the person sought, shall
be borne by the Requested Party.
The Requesting Party shall bear the expenses incurred in conveying the person sought from the territory of
the Requested Party.
If it becomes apparent that exceptional expenses may be incurred as a result of the request for extradition,
the Contracting Parties shall consult with a view to deciding how these expenses will be met.

ARTICLE 20
Protection of Personal Data
1.
2.

The processing and treatment of personal data necessary for the implementation of this Treaty shall be
subject to national laws of the Contracting Parties.
The Contracting Parties transmitting personal or other data may impose additional conditions in respect of
the processing of the transmitted data. Where additional conditions have been imposed in accordance with
this paragraph, the Contracting Party to which the data have been transmitted shall process the received
data according to those conditions.

ARTICLE 21
Relationship with Multilateral Treaties
This Treaty shall not affect any rights and obligations of the Contracting Parties arising under multilateral treaties to
which both Contracting Parties are party.
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ARTICLE 22
Settlement of Disputes
Any dispute arising from the implementation or interpretation of this Treaty shall be settled amicably by
consultation or negotiation between the Contracting Parties.

ARTICLE 23
Final Provisions
1.

2.
3.

The provisions of this Treaty shall apply to requests for extradition and requests for provisional arrest made
after its entry into force regardless of the date of the commission of the offence or offences set out in
the requests.
This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as
possible. It shall enter into force thirty (30) days after the exchange of instruments of ratification.
Either of the Contracting Parties may terminate this Treaty at any time by giving notice in writing to
the other Contracting Party through diplomatic channels. In that event the Treaty shall remain in force
until one hundred and eighty (180) days after the date on which the other Contracting Party receives such
notice. The termination of this Treaty shall not prejudice any extradition proceedings commenced prior to
the termination.

IN WITNESS WHEREOF, the Undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this
Treaty.
DONE in duplicate at New York this 26 day of September two thousand and eighteen in the Hungarian, Thai and
English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR HUNGARY
PÉTER SZIJJÁRTÓ
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE

FOR THE KINGDOM OF THAILAND
VIRASAKDI FUTRAKUL
DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS”

„MAGYARORSZÁG ÉS A THAIFÖLDI KIRÁLYSÁG KÖZÖTT LÉTREJÖTT KIADATÁSI EGYEZMÉNY
Magyarország és a Thaiföldi Királyság (a továbbiakban: „Szerződő Felek”);
Attól az óhajtól vezérelve, hogy hatékony együttműködést alakítsanak ki a két állam között a bűncselekmények
visszaszorítása terén a kiadatási egyezmény megkötésével;
Megállapodtak az alábbiakban:

1. cikk
Kiadatási kötelezettség
A Szerződő Felek a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően kiadják egymásnak a területükön
tartózkodó azon személyeket, akiket a másik Fél kiadatási bűncselekmény miatti büntetőeljárás lefolytatása vagy
szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából köröz.

2. cikk
Kiadatási bűncselekmények
1.

2.
3.

A jelen Egyezmény céljainak megfelelően kiadatásnak olyan bűncselekmény esetében van helye,
amely mindkét Szerződő Fél joga alapján legalább egy (1) évig terjedő szabadságvesztéssel vagy
szabadságelvonással járó más intézkedéssel büntetendő.
Ha a kiadatási kérelem szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó más intézkedés végrehajtása
céljából lett előterjesztve, kiadatásnak akkor van helye, ha a végrehajtásból legalább hat (6) hónap van hátra.
Egy bűncselekmény attól függetlenül kiadatási bűncselekmény, hogy a Szerződő Felek joga azonos módon
minősíti-e az adott cselekményt vagy mulasztást, vagy azonos elnevezéssel látja-e el a bűncselekményt.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 183. szám

4.
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Ha a kiadatást egy kiadatási bűncselekmény miatt engedélyezték, a kiadatást a kérelemben szereplő egyéb,
a kiadatási bűncselekményhez kapcsolódó bűncselekmény miatt is engedélyezni lehet, ha az a jelen cikk
1. bekezdésében meghatározott időtartamok kivételével megfelel a kiadatáshoz szükséges minden egyéb
feltételnek, függetlenül attól, hogy a kérelem az eredeti kérelemmel egy időben lett-e előterjesztve.

3. cikk
Központi hatóságok
Kiadatási ügyekben a kijelölt központi hatóság Magyarország részéről az igazságügyért felelős miniszter, a Thaiföldi
Királyság részéről a legfőbb ügyész vagy az általa kinevezett személy. A központi hatóságokkal kapcsolatos
változásokról a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

4. cikk
Kötelező megtagadási okok
A jelen Egyezmény alapján a kiadatást meg kell tagadni, ha:
1.
a kiadatási kérelem tárgyát képező bűncselekményt a megkeresett Fél politikai bűncselekménynek tekinti.
Nem tekinthetők politikai bűncselekménynek:
(a)
bármely Fél államfője, kormányfője vagy ezek családtagja ellen elkövetett emberölés vagy más
az élet, testi épség vagy szabadság ellen irányuló bűncselekmény, beleértve ezek kísérletét is;
(b)
olyan cselekmény vagy mulasztás, amelyet bűncselekménynek kell tekinteni olyan többoldalú
nemzetközi szerződések alapján, melyeknek mindkét Szerződő Fél a részese;
2.
a kiadatást olyan katonai bűncselekmény miatt kérik, amely nem minősül köztörvényes bűncselekménynek;
3.
egyéni kegyelem, közkegyelem vagy elévülés miatt a büntetőeljárás már nem folytatható vagy a büntetést
már nem lehet végrehajtani akár a megkereső Fél, akár a megkeresett Fél joga szerint;
4.
a megkeresett Fél a kiadni kért személyt már jogerősen felmentette vagy elítélte a kiadatási kérelem tárgyát
képező bűncselekmény miatt;
5.
a megkeresett Fél alapos okkal feltételezi, hogy a kiadatást azzal a céllal kérték, hogy a kiadni kért személy
ellen a faji hovatartozása, vallása, nemzetisége vagy politikai véleménye alapján indítsanak büntetőeljárást
vagy szabjanak ki rá büntetést, illetve a kiadni kért személy az említett okok miatt hátrányos helyzetbe
kerülhet;
6.
a megkereső Fél törvényei szerint halálbüntetéssel büntethető a büntetőeljárás vagy az elítélés alapjául
szolgáló bűncselekmény vagy bármely más bűncselekmény, amely miatt fogva tarthatnák a kiadni kért
személyt vagy eljárhatnának vele szemben a jelen Egyezménnyel összhangban, kivéve, ha a megkereső Fél
megfelelő biztosítékot nyújt arra, hogy nem szabnak ki halálbüntetést vagy a kiszabott halálbüntetést nem
hajtják végre.

5. cikk
Mérlegelhető megtagadási okok
A kiadatást meg lehet tagadni, ha:
1.
a megkeresett Fél joghatósággal rendelkezik a kiadatási kérelem tárgyát képező bűncselekményre. Ha
a megkeresett Fél ezen az alapon tagadja meg a kiadatást, büntetőeljárást kell indítania a kiadni kért
személlyel szemben;
2.
a megkeresett Fél büntetőeljárást folytat vagy folytatott a kiadni kért személlyel szemben ugyanazon
bűncselekmény miatt, mint amelyre a kiadatást kérték.

6. cikk
Saját állampolgárok kiadatása
1.
2.

3.

A Szerződő Felek megtagadhatják a saját állampolgáraik kiadatását.
Ha a megkeresett Fél a jelen cikk 1. bekezdése alapján megtagadja a kiadatást, a megkereső Fél kérésére
büntetőeljárás megindítása vagy egyéb intézkedés megtétele céljából átteszi az ügyet a saját illetékes
hatóságának. E célból a megkereső Fél megküldi a bűncselekményre vonatkozó iratokat és bizonyítékokat
a megkeresett Félnek.
A jelen cikk 2. bekezdésének sérelme nélkül a megkeresett Fél nem köteles áttenni az ügyet az illetékes
hatóságának, ha arra nincs joghatósága.
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7. cikk
A kiadatási kérelem és a szükséges iratok
1.

2.

3.

4.
5.

A kiadatási kérelmet írásban kell előterjeszteni és diplomáciai úton kell továbbítani a megkeresett Fél
központi hatósága részére. A kiadatási kérelem mellékletét képező iratokat megfelelően hitelesíteni kell
a 10. cikkel összhangban.
A kiadatási kérelemhez mellékelni kell:
(a)
a kiadni kért személyre vonatkozó adatokat, amelyek segítenek meghatározni a személy
személyazonosságát, állampolgárságát és tartózkodási helyét;
(b)
a kiadatási kérelem tárgyát képező bűncselekmény történeti tényállását, beleértve az elkövetés
helyét és idejét;
(c)
az egyes bűncselekményekre, valamint a kiszabható büntetésekre vonatkozó jogszabályok
szövegét;
(d)
a büntethetőség vagy a büntetés elévülési idejére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szövegét; és
(e)
a megkereső Fél bírósága által kibocsátott elfogatóparancs egy példányát.
Ha a kiadatási kérelmet büntetőeljárás lefolytatása céljából terjesztik elő, ahhoz olyan bizonyítékokat is
mellékelni kell, amelyek a megkeresett Fél joga alapján megalapoznák a kiadni kért személlyel szembeni
büntetőeljárás lefolytatását, ha a bűncselekményt a megkeresett Fél területén követték volna el, beleértve
olyan bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a kiadni kért személy azonos azzal a személlyel,
akivel szemben az elfogatóparancsot kibocsátották.
Ha a kiadatási kérelem tárgyát képező bűncselekmény miatt a kiadni kért személyt bűnösnek mondták ki,
a kiadatási kérelemhez a bírósági ítélet egy példányát is mellékelni kell.
Ha a kiadni kért személyt elítélték, a kiadatási kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot
a szabadságvesztésből még le nem töltött idő hosszáról.

8. cikk
Kiegészítő információk
1.

2.

Ha a kiadatási kérelemben és mellékleteiben szereplő információk nem elegendőek a kiadatási kérelemről
való döntés meghozatalához, a megkeresett Fél kiegészítő információkat kérhet, amelynek megküldésére
határidőt tűzhet.
Ha a kiadni kért személyt ideiglenes kiadatási letartóztatásba vagy kiadatási letartóztatásba helyezték,
és a megküldött kiegészítő információ a jelen Egyezmény alapján nem elégséges vagy nem érkezik meg
a kitűzött határidőn belül, akkor a személy szabadlábra helyezhető. Ez a szabadlábra helyezés nem zárja ki,
hogy a megkereső Fél újabb kiadatási kérelmet terjesszen elő ugyanazon vagy más bűncselekmény miatt.

9. cikk
Az iratok nyelve
A kiadatási kérelmet, az ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelmet és a jelen Egyezmény szerint megküldendő
más iratokat a megkeresett Fél hivatalos nyelvén kell előterjeszteni, vagy azokat el kell látni ilyen nyelvű hiteles
fordítással.

10. cikk
Hitelesítés
1.
2.

A kiadatási kérelem és az ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelem mellékletét képező iratokat
megfelelő hitelesítéssel kell ellátni.
Az iratok megfelelő hitelesítéssel vannak ellátva, ha
(a)
a megkereső Fél bírája vagy más illetékes hatósága aláírta vagy hitelesítette azokat és
(b)
a megkereső Fél illetékes hatósága ellátta a hivatalos pecsétjével.

11. cikk
Ideiglenes kiadatási letartóztatás
1.

Sürgős esetben bármely Szerződő Fél kérheti a kiadni kért személy ideiglenes kiadatási letartóztatását.
A kérelmet írásban, diplomáciai úton kell előterjeszteni a megkeresett Fél központi hatóságának. A kérelem
másolata közvetlenül is megküldhető a megkeresett Fél központi hatóságának.
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2.

3.
4.

5.
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Az ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
(a)
szándéknyilatkozatot a kiadni kért személlyel szembeni szabályszerű kiadatási kérelem
előterjesztéséről;
(b)
tájékoztatást a sürgősség indokáról;
(c)
a kiadni kért személyre vonatkozó adatokat, amelyek segítenek meghatározni a személy
személyazonosságát, állampolgárságát és tartózkodási helyét;
(d)
a bűncselekményre, a kiszabható büntetésre és az elévülésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések
szövegét;
(e)
a bűncselekmény történeti tényállását, beleértve az elkövetés helyét és idejét;
(f )
a megkereső Fél bírósága által kibocsátott elfogatóparancs egy példányát; és
(g)
ha a kiadni kért személyt elítélték, az ítélet összefoglalását.
A megkeresett Fél azonnal értesíti a megkereső Felet az ideiglenes kiadatási letartóztatásra vonatkozó
döntéséről.
Az ideiglenes kiadatási letartóztatást meg kell szüntetni, ha a kiadni kért személy letartóztatásától számított
hatvan (60) napon belül a megkeresett Fél nem kapja meg a szabályszerű kiadatási kérelmet és a 7. cikkben
szereplő iratokat. Kivételes esetben és a megkereső Fél indokolt kérelmére ez a határidő meghosszabbítható,
azonban az ideiglenes kiadatási letartóztatás nem haladhatja meg a kiadni kért személy letartóztatásától
számított kilencven (90) napot.
A kiadni kért személy jelen cikk 4. bekezdése alapján történő szabadlábra helyezése nem akadálya az újabb
letartóztatásnak és a kiadatásnak, ha a megkeresett Fél a későbbiekben megkapja a szabályszerű kiadatási
kérelmet és annak mellékleteit.

12. cikk
Határozat és átadás
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

A megkeresett Fél a kiadatási kérelemről hozott döntéséről haladéktalanul értesíti a megkereső Felet.
A megkeresett Fél a kiadatási kérelem részleges vagy teljes megtagadása esetén a megtagadás okait közli
a megkereső Féllel.
A kiadatás elrendelése esetén a megkeresett Fél tájékoztatja a megkereső Felet arról az időtartamról, amelyet
a kiadni kért személy az átadása előtt kiadatási fogságban töltött.
A kiadatás elrendelése esetén a kiadni kért személy átadásának helyszíne a Szerződő Felek megállapodása
szerint a megkeresett Fél területén kerül meghatározásra.
A megkereső Fél köteles átvenni a kiadni kért személyt a megkeresett Fél által meghatározott határidőn belül.
Ha a Szerződő Felek bármelyike a kiadni kért személyt önhibáján kívüli körülmény miatt nem adja vagy nem
veszi át, akkor arról a másik Szerződő Felet tájékoztatja. A Szerződő Felek a megkeresett Fél nemzeti jogával
összhangban megállapodnak az átadás új határnapjáról.
Ha a kiadni kért személy átadására a jelen cikk 5. illetve 6. bekezdésében megállapított határidőn belül nem
kerül sor, őt szabadlábra kell helyezni.
Ha a megkereső Fél a jelen cikk 5. illetve 6. bekezdésében megállapított határidőn belül nem veszi át a kiadni
kért személyt, a megkeresett Fél a megkereső Fél ugyanazon személyre, ugyanazon cselekményre vonatkozó
újabb kiadatási kérelmét a nemzeti jogával összhangban elutasíthatja.

13. cikk
Halasztott átadás és ideiglenes kiadatás
1.

2.

Ha a kiadni kért személy szabadságvesztés büntetést tölt vagy ellene a megkeresett Fél büntetőeljárást
folytat olyan bűncselekmény miatt, amelyre a kiadatását nem kérték, a megkeresett Fél a kiadni kért
személyt – a saját nemzeti jogának megfelelően – kiadhatja, vagy elhalaszthatja az átadását a büntetőeljárás
befejezéséig vagy a szabadságvesztés-büntetés teljes, illetve részbeni kitöltéséig. Az átadás elhalasztásáról
a megkeresett Fél a megkereső Felet tájékoztatni köteles.
Ha a megkeresett Fél a területén fogvatartott személy kiadhatóságát megállapította, a nemzeti jogával
összhangban büntetőeljárás lefolytatása céljából ideiglenesen kiadhatja a megkereső Fél részére.
Az ideiglenes kiadatás feltételeit a Szerződő Felek közösen állapítják meg.
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14. cikk
Egyidejű kérelmek
1.

2.

3.

Ha ugyanazon személy ideiglenes kiadatási letartóztatását vagy kiadatását a megkereső Fél mellett egy vagy
több másik állam is kéri, a megkeresett Fél saját belátása szerint dönt arról, hogy a kiadni kért személyt melyik
államnak adja át. A megkeresett Fél döntéséről a megkereső Felet tájékoztatja.
Egy Thaiföldi Királyság által előterjesztett kiadatási kérelem és egy Európai Uniós tagállam által kibocsátott
európai elfogatóparancs közötti ütközés esetén Magyarország dönti el, hogy a személyt melyik államnak
adja át.
A döntéshozatal során a megkeresett Fél az összes lényeges körülményt figyelembe veszi, különös tekintettel
az alábbiakat:
(a)
kétoldalú kiadatási egyezmény meglétét;
(b)
ha a kiadatási kérelmek különböző bűncselekményekre vonatkoznak, a bűncselekmények súlyát;
(c)
a bűncselekmények elkövetésének helyét és idejét;
(d)
a kérelmek előterjesztésének időpontját;
(e)
a kiadni kért személy állampolgárságát;
(f )
a kiadni kért személy állandó lakóhelyét; és
(g)
annak a lehetőségét, hogy a megkereső államok a kiadni kért személyt továbbadhatják-e.

15. cikk
A specialitás elve
1.

2.

A jelen Egyezmény alapján kiadott személy ellen a megkereső Félnél nem lehet eljárást lefolytatni, ítéletet
hozni, őt fogvatartani, harmadik állam számára további kiadatását elrendelni, vagy egyéb, szabadság
korlátozására irányuló intézkedést hozni olyan bűncselekmény miatt, amelyet kiadatása előtt követett el,
kivéve ha:
(a)
a bűncselekmény vonatkozásában a kiadatását elrendelték;
(b)
bármilyen más kiadatási bűncselekmény vonatkozásában a megkeresett Fél az utólagos
hozzájárulását megadja. Az utólagos hozzájárulási kérelemhez a 7. cikkben felsorolt iratokat kell
csatolni.
Jelen cikk 1. bekezdése nem vonatkozik arra az esetre ha:
(a)
a személynek lehetősége volt arra, hogy a megkereső Fél területét elhagyja, ám ezt a kiadatásának
alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozó végső szabadon bocsátását követő negyvenöt
(45) napon belül nem teszi meg; vagy
(b)
a személy önként visszatért a megkereső Fél területére, miután korábban elhagyta azt.

16. cikk
Tárgyak átadása
1.

2.
3.

A megkeresett Fél a megkereső Fél kérelmére – ha azt nemzeti joga lehetővé teszi – lefoglalja, illetve
a kiadatás elrendelése esetén átadja a megkereső Félnek az alábbi tárgyakat, melyeket a kiadni kért személy
birtokában a letartóztatásakor találtak:
(a)
melyek bizonyítékul szolgálhatnak; vagy
(b)
melyeket a bűncselekmény eredményeként szereztek meg.
Ha a megkeresett Fél jogszabályai vagy harmadik személyek jogai megkívánják, a megkeresett Fél kérelmére
az így átadott tárgyak a megkereső Fél költségén kerülnek visszaszolgáltatásra a megkeresett Fél részére.
A megkeresett Fél büntetőeljárás lefolytatása céljából ideiglenesen visszatarthatja a lefoglalt tárgyak
átadását. A megkeresett Fél azzal a kikötéssel is átadhatja a lefoglalt tárgyakat, hogy azokat a megkereső Fél
a hazai büntetőeljárásának lefolytatását követően haladéktalanul saját költségén szolgáltassa számára vissza.

17. cikk
Egyszerűsített kiadatás
1.
2.

A megkeresett Fél a kiadatást nemzeti jogának megfelelően hivatalos kiadatási eljárás lefolytatása nélkül is
elrendelheti, ha a kiadni kért személy a kiadatásához az illetékes hatóság előtt kifejezetten hozzájárul.
A jelen cikk szerint kiadott személyre a 12. és 16. cikk rendelkezései vonatkoznak.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 183. szám

33775

18. cikk
Átmenő szállítás
1.

2.
3.
4.

Ha bármelyik Szerződő Fél egy harmadik állam által a számára kiadott személy hazaszállítását a másik
Szerződő Fél területén keresztül kívánja lebonyolítani, akkor a kiadatásban érdekelt Szerződő Fél átszállítási
kérelmet terjeszt elő a másik Szerződő Félhez. Az átszállítási kérelmet közvetlenül kell megküldeni a másik
Szerződő Fél központi hatósága számára. Az átszállítási kérelemnek tartalmaznia kell az átszállítani kívánt
személy személyazonosságára vonatkozó adatokat, valamint a bűncselekmény történeti tényállásának rövid
összefoglalóját.
Mindkét Szerződő Fél engedélyezi, hogy a harmadik állam által a másik Szerződő Félnek kiadott személyt
a területén átszállítsák, ha az nem ellentétes a nemzeti jogával.
A megkeresett Fél területén az átszállítani kívánt személyt fogva tarthatja.
Nincs szükség engedélyre, ha az átszállítás légi úton történik, és a Szerződő Felek államainak területén
leszállásra nem kerül sor.

19. cikk
Együttműködés és költségek
1.

2.

3.
4.

A megkeresett Fél minden szükséges intézkedést megtesz a kiadatási kérelemmel kapcsolatos bármilyen
eljárás lefolytatása céljából, valamint viseli azok költségeit. A megkeresett Fél az eljárások során a megkereső
Fél érdekeit szem előtt tartva köteles eljárni.
A kiadni kért személy átadásának időpontjáig a megkeresett Fél viseli a kiadatási eljárással kapcsolatos
valamennyi, a megkeresett Fél területén felmerülő költséget, beleértve a kiadni kért személy letartóztatását
és fogvatartását.
A megkereső Fél viseli azon költségeket, melyek a kiadni kért személynek a megkeresett Fél államából
történő elszállításával kapcsolatban merültek fel.
Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadatási kérelemmel kapcsolatban rendkívüli költségek merülnek fel,
a Szerződő Felek konzultáció útján döntenek a költségek viselésének módjáról.

20. cikk
Személyes adatok védelme
1.
2.

A jelen Egyezmény alkalmazásához szükséges személyes adatok feldolgozása és kezelése a Szerződő Felek
nemzeti jogszabályai alapján történik.
A személyes vagy más adatokat továbbító Szerződő Felek további feltételeket szabhatnak a továbbított
adatok feldolgozására vonatkozóan. Ha további feltételeket állapítottak meg a jelen bekezdés alapján,
az a Szerződő Fél, amelynek az adatokat továbbították, a megkapott adatokat köteles a megszabott feltételek
szerint feldolgozni.

21. cikk
Nemzetközi egyezményekhez való viszony
A jelen Egyezmény nem befolyásolja a Szerződő Felek egyéb olyan nemzetközi szerződésekben biztosított jogait és
vállalt kötelezettségeit, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese.

22. cikk
A viták rendezése
A jelen Egyezmény alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő bármilyen vitát a Szerződő Felek
közötti konzultáció vagy tárgyalás útján kell rendezni.

23. cikk
Záró rendelkezések
1.

2.

A jelen Egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni valamennyi, a jelen Egyezmény hatályba lépése
után előterjesztett kiadatási és ideiglenes kiadatási letartóztatásra irányuló kérelemre, tekintet nélkül
a kérelemben megjelölt bűncselekmény vagy bűncselekmények elkövetési idejére.
A jelen Egyezményt meg kell erősíteni, és a megerősítési okiratokat a lehető leghamarabb ki kell cserélni.
A jelen Egyezmény a megerősítési okiratok kicserélése időpontját követő harmincadik (30.) napon lép
hatályba.
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3.

A jelen Egyezményt a Szerződő Felek a másik Szerződő Fél részére diplomáciai úton megküldött írásbeli
felmondással bármikor felbonthatják. A felmondás a kézhezvétel napjától számított száznyolcvan (180) nap
elteltével lép hatályba. A jelen Egyezmény – a felmondás ellenére – az eljárás befejezéséig alkalmazandó
marad azokra a kiadatási eljárásokra nézve, melyek a felmondás előtt kezdődtek.

A FENTIEK HITELÉÜL, a Kormányaik által szabályszerűen felhatalmazott alulírottak a jelen Egyezményt aláírták.
KÉSZÜLT New Yorkban, a 2018. év szeptember hónapjának 26. napján két eredeti példányban, magyar, thai és angol
nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles és hatályos.
Az Egyezmény eltérő rendelkezése esetén az angol szöveg az irányadó.
MAGYARORSZÁG RÉSZÉRŐL
SZIJJÁRTÓ PÉTER
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER
4. §

A THAIFÖLDI KIRÁLYSÁG RÉSZÉRŐL
VIRASAKDI FUTRAKUL
KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES”

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 23. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külgazdasági és külügyminiszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi LXXV. törvény
a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről*
1. A törvény hatálya
1. §

(1) E törvény rendelkezéseit a közszférabeli szervezetek honlapjain közzétett tartalmakra és az általuk készített
mobilalkalmazásokra kell alkalmazni.
(2) Az e törvényben foglaltakat nem kell alkalmazni a közszolgálati médiaszolgáltatók, illetve közszolgálati
médiaszolgáltatás megbízás ellátását végző szervezetek olyan honlapjaira és mobilalkalmazásaira, amelyek
a közszolgálati médiaszolgáltatás hozzáférhetővé tételét szolgálják.
(3) Az e törvényben foglaltakat nem kell alkalmazni a közszférabeli szervezetek által a honlapjukon vagy
mobilalkalmazásukon keresztül közzétett következő tartalmak esetében:
a)
az e törvény hatálybalépése előtt közzétett dokumentumfájlok, ide nem értve azokat a dokumentumfájlokat,
amelyek az azokat közzétevő közszférabeli szervezet közfeladata ellátásával kapcsolatos alapvető
információkat tartalmazzák;
b)
a közszférabeli szervezet tevékenységéhez korábban kapcsolódó, a jelenlegi közfeladat-ellátást közvetlenül
nem érintő tartalmak (archívum);
c)
2020. szeptember 23. előtt közzétett lekérhető médiaszolgáltatás;
d)
a 2019. szeptember 23. előtt közzétett extranet- és intranet tartalmak, amelyek kizárólag egy zárt csoport
számára elérhetőek;
e)
lineáris médiaszolgáltatás;
f)
online térképek és térképszolgáltatások, a közfeladat ellátásával kapcsolatos alapvető információk kivételével;
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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g)

harmadik fél tulajdonát képező olyan tartalmak, amelyeket nem az érintett közszférabeli szervezet
finanszírozott és fejlesztett ki, illetve nem tartozik az irányítása alá;
h)
az olyan gyűjteményi művek, amelyek akadálymentes közzététele az állagmegóvás szükségessége,
az akadálymentes formában nem megoldható hiteles reprodukció, vagy szöveg alapú gyűjteményi művek
esetén az automatikus és költséghatékony szövegfelismerő eljárás hiánya miatt nem lehetséges.
(4) Az e törvényben foglaltakat nem kell alkalmazni a köznevelési intézmények és bölcsődék honlapjaira,
mobilalkalmazásaira és az ezeken keresztül közzétett azon tartalmakra, amelyek nem a közfeladataik ellátásával
kapcsolatos alapvető információkat tartalmazzák.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E törvény alkalmazásában:
a)
közszférabeli szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) és e) pontja
szerinti szervezet;
b)
mobilalkalmazás: a közszférabeli szervezet által vagy megbízásából, a nyilvánosság számára mobileszközökre
tervezett és kifejlesztett szoftveralkalmazás a mobil operációs rendszerek kivételével;
c)
fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti meghatározás;
d)
közfeladat ellátásával kapcsolatos alapvető információ: az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény szerinti általános közzétételi listában meghatározott, a közszférabeli
szervezet által elektronikus úton közzéteendő információ,
e)
közzétett harmonizált szabvány: Az európai szabványosításról, a 89/686/EGK tanácsi irányelv, a 93/15/EGK
tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK,
a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és irányelv módosításáról, valamint
a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1015/2012/EU
rendelet (2012. október 25.) 2. Cikk 1. pont c) pontjában meghatározott harmonizált szabvány, amelyet
a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett.

3. Akadálymentesítési követelmények
3. §

(1) A közszférabeli szervezet honlapját és mobilalkalmazását úgy köteles kialakítani és folyamatosan működtetni, hogy
a felhasználók számára akadálymentesen érzékelhető, kezelhető, érthető és informatikai szempontból stabil legyen.
(2) Azon honlapok és mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek a közzétett harmonizált szabványoknak
vagy azok részeinek, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az (1) bekezdés szerinti azon akadálymentesítési
követelményeknek, amelyekre e szabványok vagy azok részei vonatkoznak.
(3) Közzétett harmonizált szabványok hiányában az olyan honlapok tartalmáról, amelyek megfelelnek az MSZ EN
301 549:2015 Az Európai közbeszerzési ICT-termékek és -szolgáltatások hozzáférhetőségi követelményei című
nemzeti szabvány vonatkozó követelményeinek vagy azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelelnek
az (1) bekezdés szerinti akadálymentesítési követelményeknek, vagy azok vonatkozó részeinek.
(4) Közzétett harmonizált szabvány hiányában az olyan mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek
a Bizottság által közzétett műszaki előírásoknak vagy azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelelnek
az (1) bekezdés szerinti akadálymentesítési követelményeknek, vagy azok vonatkozó részeinek.
(5) Közzétett harmonizált szabványok, valamint a (4) bekezdés szerinti műszaki előírások hiányában az olyan
mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek az MSZ EN 301 549:2015 Az Európai közbeszerzési
ICT-termékek és -szolgáltatások hozzáférhetőségi követelményei című nemzeti szabvány vonatkozó
követelményeinek vagy azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az (1) bekezdés szerinti
akadálymentesítési követelményeknek, vagy azok vonatkozó részeinek.

4. Akadálymentesítési nyilatkozat
4. §

(1) A közszférabeli szervezet akadálymentesítési nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy honlapja vagy
mobilalkalmazása megfelel az e törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglalt akadálymentesítési
követelményeknek. Az akadálymentesítési nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:
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a)

(2)
(3)

(4)

(5)

a tartalom azon részeinek leírását, amelyek nem akadálymentesek, ennek okait és adott esetben a nyújtott
akadálymentes alternatívákat;
b)
egy visszajelzési eljárás leírását és az ahhoz kapcsolódó internetes elérhetőség címét, amely bárki számára
lehetővé teszi, hogy értesítse az érintett közszférabeli szervezetet honlapjának vagy mobilalkalmazásának
az (1) bekezdés szerinti akadálymentesítési követelményeknek való meg nem felelésről, valamint, hogy
kérelmezze az 1. § (3) bekezdés, illetve a (4) bekezdés szerint kizárt információt;
c)
az 5. § (2) bekezdés szerinti eljárás igénybevételére mutató internetes elérhetőség címét.
A közszférabeli szervezet az (1) bekezdés b) pont szerinti értesítésre vagy kérelemre köteles 30 napon belül válaszolni.
Az akadálymentesítési nyilatkozatot akadálymentes formában kell közzétenni és rendszeresen frissíteni
a közszférabeli szervezet érintett honlapján. Mobilalkalmazások esetén a mobilalkalmazást kifejlesztő közszférabeli
szervezet honlapján vagy az alkalmazás letöltésekor kell elérhetővé tenni. Az informatikáért felelős miniszter
az akadálymentesítési nyilatkozat tartalmával összefüggő részletszabályokat rendeletben állapítja meg.
Ha a közszférabeli szervezet belső vizsgálata alapján megállapítja, hogy a 3. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek
teljesítése aránytalan terhet jelent számára, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban megjelöli, hogy e jogcímen mely
akadálymentesítési követelményt nem képes teljesíteni, és az aránytalan teher miatt nem teljesített követelmény
helyett milyen akadálymentes alternatívát biztosít.
A (4) bekezdés szerinti, az aránytalan terhek felmérése érdekében végzett belső vizsgálat során a közszférabeli
szervezet különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
a)
a közszférabeli szervezet mérete, jellege és a rendelkezésre álló források;
b)
a közszférabeli szervezet becsült költségei és haszna a fogyatékos személyek becsült hasznához viszonyítva,
tekintettel az adott honlap vagy mobilalkalmazás használatának gyakoriságára.

5. Ellenőrzés és végrehajtás
5. §

(1) A 4. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat meglétét, tartalmát, annak formai követelményeit és ezzel összhangban
a nyilatkozatot kiállító szerv honlapjának vagy mobilalkalmazásának akadálymentességét a Kormány által
rendeletben kijelölt szervezet (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) ellenőrzi.
(2) Az e törvényben foglalt akadálymentesítési követelmények megsértése esetén az ellenőrző szervezet kérelem
alapján, vagy hivatalból ellenőrzést folytat.
(3) Ha az ellenőrzés eredményeként az ellenőrző szervezet megállapítja, hogy a közszférabeli szervezet honlapja vagy
mobilalkalmazása nem felel meg az e törvény és végrehajtási rendeletei szerinti előírásoknak, felhívja a közszférabeli
szervezet figyelmét az akadálymentesítési követelmények betartására, valamint egyeztetést kezdeményez arról,
hogy az érintett szervezet milyen határidővel vállalja az akadálymentesítési követelmények teljesítését.
(4) Ha a közszférabeli szervezet a (3) bekezdés szerinti egyeztetésben nem működik közre, vagy a vállalt határidő
alatt nem gondoskodik az akadálymentesítési követelmények teljesítéséről, az ellenőrző szervezet a közszférabeli
szervezet felett felügyeleti, irányítói, fenntartói vagy tulajdonosi jogot gyakorló szervnél jelzi a jogsértő állapot
fennállását.
(5) Az ellenőrző szervezet háromévente jelentést tesz az Európai Bizottságnak az e törvényben meghatározott
kötelezettség teljesítéséről és az erre vonatkozó ellenőrzések eredményeiről.

6. Záró rendelkezések
6. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki az e törvényben foglalt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzését végző szervezetet, és határozza meg az ellenőrzés részletes szabályait.
(2) Felhatalmazást kap az informatikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az akadálymentesítési
nyilatkozat tartalmi elemeit.

7. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
8. §

(1) E törvény rendelkezéseit a közszférabeli szervezet
a)
2018. szeptember 23. előtt közzé nem tett honlapja esetében 2019. szeptember 23-tól,
b)
az a) pont alá nem tartozó honlapja esetében 2020. szeptember 23-tól,
c)
mobilalkalmazása esetében 2021. június 23-tól
kell alkalmazni.
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(2) Az 5. § (5) bekezdés szerinti jelentést első alkalommal 2021. december 23-ig kell az Európai Bizottság részére
megküldeni.
9. §		
Ez a törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló,
2016. október 26-ai (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi LXXVI. törvény
egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról*
1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
1. §		
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken
túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön
törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás
is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről,
valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló,
2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet]
alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő
vállalkozás is,”
2. §		
Az Fgytv. 43/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A fogyasztóvédelmi hatóság látja el a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását
az (EU) 2018/302 rendeletbe ütköző Európai Unión belüli jogsértések tekintetében abban az esetben, ha a vevő
az (EU) 2018/302 rendelet szerinti fogyasztónak minősül.”
3. §		
Az Fgytv. 57. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg
a fogyasztóvédelmi hatóság feladatkörében és eljárásában:)
„e) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan
területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint
a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i
(EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet.”
4. §		
Az Fgytv. 43/A. § (1) és (2) bekezdésében az „Európai Közösségen” szövegrész helyébe az „Európai Unión” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény módosítása
5. §		
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szolgtv.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A szolgáltatási tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele tekintetében tilos bármilyen,
az igénybe vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti megkülönböztetés, ide nem értve
a szolgáltatás jellegével és az igénybevétel körülményeivel közvetlenül összefüggő, tárgyilagos mérlegelés szerint
észszerűen indokolt eltérő feltételeket.
(2) A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről,
valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló,
2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendeletben [a továbbiakban: (EU) 2018/302
rendelet] meghatározott esetekre vonatkozó, az (1) bekezdéstől eltérő tilalmakat és feltételeket az (EU) 2018/302
rendelet állapítja meg.
(3) Semmis a szolgáltató által alkalmazott, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó olyan általános szerződési
feltétel, amely az (1) bekezdés szerinti vagy az (EU) 2018/302 rendelet szerinti megkülönböztetést valósít meg.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott tilalmak és feltételek megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság
kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben
meghatározott eljárási szabályok szerint.”
6. §		
A Szolgtv. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § (1) E törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény
a) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek,
b) 11. § (2), (3) és (4) bekezdése a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye
alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni
fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a törvény 2018. december 3-án lép hatályba.
8. §		
Ez a törvény a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről,
valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló,
2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2018. évi LXXVII. törvény
egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról*
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. számú melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
2. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján biztosított)
„a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt és a nemzetiségi szószólót is), közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, ügyészségi
szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói ösztöndíjas
jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek,
az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú
tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai
szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy
foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,”
3. §		
A Tbj. „A biztosítottak” alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A törvény 13. § a) pontja szerinti rendeletek hatálya alá tartozó fogadó államban vagy EGT-államban
a vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi
LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti tartós külszolgálat nem minősül a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról szóló rendelet szerinti kiküldetésnek.
(2) Ha az e törvény szerinti biztosított a 13. § a) pont szerinti rendeletek hatálya alá tartozó fogadó államban vagy
EGT-államban a vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján a Külszoltv. szerinti tartós külszolgálatot teljesít
vagy tartós külszolgálati kihelyezés előtt áll, a Kormány rendeletében erre kijelölt szerv, az abban meghatározott
eljárásrend szerint köteles a biztosított vagy a Külszoltv. 2. § 11. pontja szerinti kihelyező szerv kérelmére a 13. §
a) pontja szerinti rendeletekben foglalt feltételeknek megfelelő módon és tartalommal a biztosított biztosítási
jogviszonya fennállását igazolni.”
4. §		
A Tbj. 21. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Nem képezi a nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapját:)
„f ) a Külszoltv. 25. § (2) bekezdése szerinti átalány-költségtérítés.”

3. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása
5. §		
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 2/A. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) A magyar állampolgárok, a konzuli védelem előmozdítása érdekében, az erre a célra fenntartott honlapon
keresztül vagy egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, előzetesen is bejelenthetik külföldi tartózkodásukat
a konzuli szolgálatnak.”
6. §

(1) A Konztv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A konzuli szolgálat minden megengedett módon tájékozódik a külföldi államokban a magyar állampolgárok
alapvető jogait és érdekeit közvetlenül érintő, utazásukkal kapcsolatos körülményekről, belső jogszabályokról
és azok változásairól, valamint a jogalkalmazásról, és ezekről a megfelelő úton – ideértve a tömegtájékoztatási
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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eszközöket és az interneten való közzétételt, valamint a szóbeli felvilágosítást is – tájékoztatja az állampolgárokat
annak érdekében, hogy elősegítse megfelelő felkészülésüket a külföldi utazásra, tartózkodásra.”
(2) A Konztv. 4. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A konzuli szolgálat a kormányzati portálon általa működtetett felületen az egyes országokat (térségeket)
kockázati tényezők mérlegelése alapján kategorizálja, majd a biztonsági besorolásukról körültekintő mérlegelést
követően, a magyar külképviseletektől kapott információk alapján és az európai uniós konzuli együttműködés
keretében folytatott egyeztetés figyelembevételével dönt.
(4) A konzuli szolgálat három kategóriába sorolja az egyes országokat (térségeket): a legenyhébb biztonsági
besorolású (III. biztonsági kategória), a fokozott biztonsági kockázatot jelentő (II. biztonsági kategória), valamint,
az utazásra nem javasolt (I. biztonsági kategória) országok (térségek).”
7. §		
A Konztv. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A konzuli tisztviselő az eset összes körülményeit mérlegelve – indokolt esetben – legfeljebb 20 EUR
összeghatárig vissza nem térítendő anyagi támogatást adhat a bajbajutott részére olyan, a hazautazással
közvetlenül összefüggő kiadások fedezésére, amelyekre a hazatérési kölcsön nem nyújtható.”
8. §		
A Konztv. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 4. § (3) és (4) bekezdése alapján az I. biztonsági kategóriába sorolt – utazásra nem javasolt – országokba
(térségekbe), a figyelmeztetés ideje alatt beutazó, a figyelmeztetés ellenére ott tovább tartózkodó és onnan
a konzuli szolgálat közreműködésével kimentett magyar állampolgárnak az evakuálás személyenként számított
költségeit meg kell térítenie, ide nem értve azt az esetet, amikor a magyar állampolgár foglalkoztatási jogviszony
keretében – a munkáltató utasítási joga alapján –, vagy humanitárius célból utazik az utazásra nem javasolt
országokba (térségekbe), illetve tartózkodik ott tovább, amely esetekben az evakuálás költségeit a munkáltatónak,
illetve az érintettet humanitárius célból a térségbe kiküldő személynek vagy szervezetnek kell megtérítenie.”

4. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása
9. §

(1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 1. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya)
„a) Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó
képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire, továbbá az oda kihelyezett, valamint a 11. § (3) bekezdése
szerinti külföldi felkészülési állományba, valamint a 21. § (2) bekezdése szerinti belföldi felkészülési állományba
kinevezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre,”
(terjed ki.)
(2) A Külszoltv. 1. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya)
„e) a 13. § (6) bekezdése tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal jogviszonyban
nem álló, a 13. § (1) bekezdése szerinti ranggal rendelkező személyekre, illetve a 10. § (1) bekezdése szerinti
kihelyező szervnél foglalkoztatott munkavállalókra,
f ) a 35/C. § tekintetében a 10. § (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtására jogosult kormánytisztviselőre,
kormányzati ügykezelőre és munkavállalóra”
(terjed ki.)

10. §

(1) A Külszoltv. 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„5a. életvitelszerű tartózkodás: a kihelyezett és a 8. pont szerinti hozzátartozója megszakítás nélkül, életvitelszerűen
tartózkodik a fogadó államban, ha a tartós külszolgálat megkezdését követően a fogadó államban lakóhelyül
szolgáló ingatlanban szervezi az életét továbbá, ha az életvitelhez szükséges tevékenységeket jellemzően a fogadó
államban folytatja, valamint a közüzemi szolgáltatásokat személyesen a fogadó államban veszi igénybe;”
(2) A Külszoltv. 2. §-a a következő 8a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„8a. jövedelemszerző tevékenység: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 16. § (1) bekezdésében
és 24. § (1) bekezdésében meghatározott és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
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valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosítotti jogviszonyt keletkeztető tevékenység
– kivéve, ha a kihelyezett házastársa csecsemőgondozási díjban vagy gyermekgondozási díjban részesül, továbbá
ide nem értve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 85. § (2) bekezdése szerinti gyakorolható
tevékenységet, valamint az ingatlan- vagy termőföld-bérbeadást – függetlenül a tevékenység végzésének helyétől;”
(3) A Külszoltv. 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„17. szakdiplomata: az a diplomata, akit központi államigazgatási szerv egy ágazati szakmai feladat külképviseleten
történő ellátására, határozott időre helyez át, vagy a hivatásos szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint
– kormányzati szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatásra – vezényel a kihelyező szervhez;”
11. §		
A Külszoltv. 4. alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) Ha a kihelyező szerv határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalója tartós külszolgálatra kerül
kihelyezésre, munkaviszonya a kihelyezést megelőző napon e törvény erejénél fogva megszűnik, és a kihelyező
szerv vele kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít.
(2) A tartós külszolgálat megszűnését követően a munkavállalónak – akinek jogviszonya az (1) bekezdés szerint
szűnt meg, a tartós külszolgálat megszűnését követően legfeljebb 10 munkanapon belül a munkáltatói jogkör
gyakorlója felé megtett írásbeli kérelmére – a kihelyező szerv a tartós külszolgálati kihelyezést megelőzően
fennálló, a megszűnés időpontja szerinti állapotnak megfelelően köteles munkaviszonyát helyreállítani és
változatlan feltételekkel tovább foglalkoztatni, ide nem értve a munkaköre meghatározását. A munkavállaló tartós
külszolgálaton eltöltött idejét úgy kell figyelembe venni, mintha azt munkaviszonyban töltötte volna.
(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható, ha a munkavállaló időközben a társadalombiztosítási szabályok alapján
az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.”
12. §		
A Külszoltv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adminisztratív és technikai, valamint a diplomata-álláshelyet a külpolitikáért felelős miniszter – az (1a) és
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihelyező szerven belüli belső pályázat útján meghirdeti. A kihelyező
szerven belüli belső pályázaton jogszabályban meghatározott speciális szaktudást igénylő munkakörök esetén
a külpolitikáért felelős miniszter által közvetlenül irányított vagy felügyelt központi hivatali formában működő
költségvetési szerv kormánytisztviselői, munkavállalói, illetve a külpolitikáért felelős miniszter tulajdonosi vagy
– a Kormány felhatalmazása alapján – alapítói joggyakorlása alá tartozó többségi állami tulajdonban álló gazdasági
társaság, illetve közalapítvány munkavállalói is jogosultak részt venni.”
13. §		
A Külszoltv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A kihelyezésre kerülő személy – alapvető európai uniós elemeket is tartalmazó – külügyi felkészítését
a külpolitikáért felelős miniszter, a részben vagy egészben európai uniós feladatokat magában foglaló munkakörök
betöltéséhez szükséges átfogó európai uniós felkészítését az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter
irányítja. Külföldi magyar kulturális intézetet és kulturális szolgálatot vezető kulturális tanácsos, az intézetekben
tartós külszolgálatot teljesítő diplomata, valamint az oktatási és kulturális feladatot ellátó diplomaták, valamint
a tudományos és technológiai feladatot ellátó diplomaták szakmai felkészítése és szakmai irányítása a szakminiszter
bevonásával történik.
(2) A tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló és kihelyezésre kerülő kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő
(a továbbiakban: felkészülő) tartós külszolgálati felkészítésének időtartama – a kihelyező vezető döntése alapján,
ide nem értve a 10. § (2) bekezdése szerinti kijelölés esetét – legalább egy, legfeljebb hat hónapig tarthat.
A tartós külszolgálati felkészülés ideje alatt a felkészülőt a kihelyező szerv kormányzati szolgálati jogviszonyban
kormánytisztviselőként vagy kormányzati ügykezelőként foglalkoztathatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti felkészülés idejére a kihelyező vezető a kihelyező szerv tartós külszolgálati felkészülést
támogató szervezeti egységébe, külföldi felkészülési állományba helyezi át kinevezésének módosításával
a kormánytisztviselőt vagy kormányzati ügykezelőt.
(4) A (2) bekezdés szerinti felkészülés ideje alatt a felkészülő közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti
illetménye helyett havonta
a) az 1. melléklet szerinti technikai munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő felkészülés
esetén a 23. § (7) bekezdése szerinti deviza-illetményalap összegének 60%-ával,
b) az 1. melléklet szerinti adminisztratív munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő
felkészülés esetén a 23. § (7) bekezdése szerinti deviza-illetményalap összegének 90%-ával,
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c) az 1. melléklet szerinti diplomata munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő
felkészülés esetén a 23. § (7) bekezdése szerinti deviza-illetményalap összegének 100%-ával,
d) az 1. melléklet szerinti vezetői munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő felkészülés
esetén a 23. § (7) bekezdése szerinti deviza-illetményalap összegének az 120%-ával
megegyező összegű illetményre jogosult.
(5) A kihelyező vezető a (2) bekezdés szerinti döntés meghozatala során mérlegeli az adott külképviselet politikai és
gazdasági jelentőségét, az ellátandó feladatok összetettségét, valamint a diplomata felkészültségét.
(6) A diplomata irányítását a külképviselet-vezető útján – a szakdiplomata tekintetében a szakminiszter feladat- és
hatáskörébe tartozó kérdésben a szakminiszterrel egyeztetve – a kihelyező szerv vezetője végzi.
(7) A diplomata, valamint az adminisztratív és technikai személyzet (1) bekezdés szerinti felkészítésének és szakmai
irányításának, valamint a szakdiplomata és a feladat- és hatáskörében érintett miniszter, illetve a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője (a továbbiakban együtt: szakminiszter) által vezetett tárca vagy hivatal
(a továbbiakban együtt: szaktárca) közötti kapcsolattartás részletes szabályait a Kormány rendeletben szabályozza.”
14. §		
A Külszoltv. 13. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A külpolitikáért felelős miniszter meghatározott eseti jellegű diplomáciai vagy nemzetközi tevékenységgel
kapcsolatos feladat ellátására az (1) bekezdés szerinti rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti ranggal rendelkező
személy részére megbízást adhat. A megbízás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A megbízással díjazás
nem jár. A külpolitikáért felelős miniszter a megbízásban felhatalmazhatja a megbízottat – a megbízatás idejére –
a feladatára utaló megjelölés mellett az utazó nagyköveti megnevezés használatára.”
15. §		
A Külszoltv. 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az első diplomáciai rang adományozásának általános feltételei:)
„c) legalább egy államilag elismert – vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű – komplex, felsőfokú (C1)
nyelvvizsga és további legalább egy államilag elismert – vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű – komplex,
középfokú (B2) nyelvvizsga, amelyek közül az egyik minden esetben angol nyelvből szükséges.”
16. §		
A Külszoltv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tartós külszolgálat időtartama legfeljebb négy év. A tartós külszolgálat várható időtartamát a pályázati
kiírásban meg kell jelölni. A pályázati kiírásban foglalt tájékoztatás tartalmazza különösen a kihelyezés várható
kezdő időpontját és a tartós külszolgálat befejezésének naptári évét. A tartós külszolgálat első napja az első utazási
nappal azonos.”
17. §		
A Külszoltv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A tartós külszolgálat megszűnésével vagy megszüntetésével a kihelyező vezető – a szakdiplomata
kivételével – a határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselőt, kormányzati ügykezelőt, kinevezésének egyoldalú
módosításával a kihelyező szervnél iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének megfelelő
munkakörbe helyezi át, amennyiben a kihelyező szerv rendelkezik a kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő
iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének megfelelő, betölthető üres álláshellyel.
(2) A kihelyező vezető a tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését követően – a szakdiplomata
kivételével – a határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselőt vagy kormányzati ügykezelőt legfeljebb a 11. §
(2) bekezdésében meghatározott időtartamig belföldi felkészülési állományban tarthatja. A belföldi felkészülés ideje
alatt a kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő a 11. § (4) bekezdése szerinti díjazásra (illetményre) jogosult.
(3) Ha a kihelyező szerv nem rendelkezik a tartós külszolgálat megszűnésének vagy megszüntetésének
időpontjában a kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő iskolai végzettségének, szakképzettségének
vagy szakképesítésének megfelelő betölthető üres álláshellyel – a szakdiplomata kivételével – a határozatlan
időre kinevezett kormánytisztviselőt, kormányzati ügykezelőt a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
belföldi felkészülési állományba helyezi és intézkedik a kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő iskolai
végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének megfelelő betölthető üres álláshelyre történő
áthelyezése iránt. A betölthető üres álláshelyre történő áthelyezés során a kihelyező vezető a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 48. § (2) bekezdés e) pontja alapján jogosult a kormánytisztviselő
vagy kormányzati ügykezelő határozatlan időtartamú kormányzati szolgálati jogviszonyának egyoldalú
módosítására. Ha a kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő az egyoldalú kinevezésmódosítást nem
fogadja el, a kormánytisztviselőt vagy kormányzati ügykezelőt a kinevezésmódosítás vele való közlésétől számított
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öt munkanapon belül a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 48. § (7) bekezdése szerinti
szabályok alkalmazásával a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolási illetménye alapulvételével
fel kell menteni.
(4) Ha a kihelyező szerv a (2) bekezdés szerint belföldi felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselő vagy
kormányzati ügykezelő részére nem biztosít legfeljebb a 11. § (2) bekezdése szerinti határidőig a végzettségének,
szakképzettségének vagy szakképesítésének megfelelő betölthető üres álláshelyet, a kormánytisztviselő
vagy kormányzati ügykezelő kormányzati szolgálati jogviszonya a kihelyező szervnél megszűnik, azzal, hogy
a kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolási
illetménye alapulvételével jogosult a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti végkielégítésre, illetve
felmentési időre.
(5) A kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő a kihelyező szerv vagy a kihelyező szerv irányítása vagy felügyelete
alá tartozó központi államigazgatási szerv állományába is visszahelyezhető, annak vezetője egyetértésével.
(6) A (2) bekezdés szerinti esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény kinevezés-módosításra vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”
18. §		
A Külszoltv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kihelyező szerv a kihelyezettet a kihelyezés megszűnéséről vagy megszüntetéséről okiratban értesíti.
A kihelyezés megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítő okiratnak (a továbbiakban: értesítő okirat)
tartalmaznia kell
a) a kihelyezés megszűnésének vagy megszüntetésének napját,
b) a hazautazással kapcsolatos kötelezettségeket.”
19. §

(1) A Külszoltv. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kihelyezett devizailletményében megjelenő deviza-illetménypótlékok mértéke)
„b) az állomáshely élhetőségétől, biztonsági besorolásától, valamint”
(függ.)
(2) A Külszoltv. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezett házastársa is a kihelyezettel tartózkodik, és nem folytat a 2. §
8a. pontjában meghatározott, vagy annak megfelelő jogviszony szerinti jövedelemszerző tevékenységet,
a kihelyezett illetménye 12,5%-ának megfelelő deviza-illetménypótlékra jogosult. A nyilatkozatra vonatkozó
részletes szabályokat a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben szabályozza.”

20. §

(1) A Külszoltv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kihelyezettet a devizailletményén túl a saját és hozzátartozói külföldi életvitelével kapcsolatos kiadásainak
fedezésére, minden külképviselet vonatkozásában megállapított, a 23. § (1) bekezdés szerint választott
devizanemben havonta folyósított átalány-költségtérítés (a továbbiakban: átalány-költségtérítés) illeti meg, kivéve,
ha a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételnek nem felel meg és a kihelyező vezető e feltétel alól a 16. §
(2) bekezdése alapján mentesítette. Házastársak egyazon külképviseletre, vagy egyazon állomáshely különböző
külképviseleteire történő kihelyezése esetén az átalány-költségtérítés elemei a vegyes költségtérítés kivételével csak
– a nyilatkozatukban megjelölt – egyik fél részére számfejthetők.”
(2) A Külszoltv. 25. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A külképviselet-vezető a (3) bekezdés szerint számolt mérték kétszeresének megfelelő vegyes költségtérítésre
jogosult.”
(3) A Külszoltv. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kihelyezettet a kihelyezettel közös háztartásban, életvitelszerűen a tartós külszolgálat állomáshelyén
tartózkodó, a 2. § 8. pontja szerinti hozzátartozónak minősülő minden
a) gyermek után a (2) bekezdés a) pontja szerinti költségtérítés 10%-ának, fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési
igényű gyermek esetén 15%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés,
b) gyermek után a (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés 100%-ának, fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési
igényű gyermek esetén 150%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés, valamint
c) az óvodai nevelésben részesülő, az alap- és középfokú tanulmányait folytató, huszonegyedik életévét be nem
töltött gyermek után iskoláztatási költségtérítés
illeti meg, ideértve azt az esetet is, ha a gyermek Magyarországon folytatja tanulmányait, de életvitelszerűen
Magyarországgal szomszédos országban lévő állomáshelyen tartózkodik.”
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(4) A Külszoltv. 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a kihelyezett részére az (5) bekezdés c) pontja szerint megállapított iskoláztatási költségtérítés egy évre
vonatkoztatott összegének másfélszerese nem éri el az adott állomáshelyen elérhető – a magyar átlagszínvonalnak
megfelelő – angol, francia, német, orosz vagy spanyol nyelvű és oktatási rendszerű óvoda, illetve alap- és középfokú
képzési intézmények tandíjának éves mértékét, a kihelyezett részére a kihelyező szerv vezetője mérlegelési
jogkörben az iskoláztatási költségtérítés összegét kiegészítheti. A kihelyezett a tanév közben történő kihelyezést
követő harminc napon belül, illetve minden félév vagy szemeszter kezdetekor iskolalátogatási igazolással
igazolja, hogy gyermeke nevelési-oktatási intézmény látogatási kötelezettségének az állomáshelyen vagy a 25. §
(5) bekezdése szerint Magyarországon tesz eleget.”
(5) A Külszoltv. 25. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Ha a kihelyezett hozzátartozója három egymást követő hónapban, vagy egy naptári negyedévben tartózkodik
a kihelyezett nélkül az állomáshelytől távol, a kihelyezett a házastárs távolléte esetén a 24. § (7) bekezdés szerinti
juttatásra nem jogosult.”
21. §		
A Külszoltv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tartós külszolgálat ellátásának idején a kihelyezett biztonsági szolgálatot is ellát, amelyért külön díjazás
és szabadidő nem jár. A biztonsági szolgálat részletes szabályait a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben
határozza meg.”
22. §		
A Külszoltv. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezettek részére a munkaszüneti napon teljesített
munkavégzésért a munkaidő időtartamának megfelelő mértékű időtartamban a munkavégzési és rendelkezésre
állási kötelezettség alóli távollétet kell engedélyezni legkésőbb a munkavégzést követő tíz napon belül.”
23. §		
A Külszoltv. 29/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kihelyezett számára a heti pihenőidőt havonta legalább egy alkalommal vasárnapra, illetve a helyben
szokásos heti pihenő- vagy szabadnapra kell beosztani.”
24. §		
A Külszoltv. 30. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egymillió forintot meghaladó egészségügyi ellátások esetén a kihelyezett és hozzátartozója kérelmére
a kihelyező vezető egyedi méltányosságot gyakorolhat az egészségügyi ellátási költségek megelőlegezése
tekintetében. A megelőlegezett költség – a kifizetés napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által közzétett
hivatalos devizaárfolyamon számolva – a kifizetést követő hónaptól a kihelyezett devizailletményéből legfeljebb
6 hónap alatt, egyenlő részletekben kerül levonásra.”
25. §		
A Külszoltv. 31. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a kihelyezett fogadásokon, rendezvényeken, konferenciákon,
kulturális eseményeken vesz részt, illetve biztonsági szolgálatot lát el.”
26. §

(1) A Külszoltv. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kihelyezettet és a külképviselet által foglalkoztatott házastársat a keresőképtelensége időtartamára
legfeljebb 90 napig, állomáshelyén a havi devizailletményének, illetve a külképviselet által foglalkoztatott
házastársat a munkabérének 60%-a, belföldön 30%-a illeti meg. A 11. § (3) bekezdése szerinti külföldi felkészülési
állományba, valamint a 21. § (2) bekezdése szerinti belföldi felkészülési állományba kinevezett kormánytisztviselőt
és kormányzati ügykezelőt keresőképtelensége esetén a 11. § (4) bekezdése szerinti illetményének a 60%-a illeti
meg. A 90. napot követően a kihelyezettet, valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastársat – ha szállítható
állapotban van – további gyógykezelésre haza kell szállítani. A 90. napot meghaladó – további legfeljebb 90 nap –
időtartamra a kihelyezett a devizailletményének, a külképviselet által foglalkoztatott házastárs a munkabérének
30%-ára jogosult függetlenül a tartózkodás helyétől.”
(2) A Külszoltv. 33. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (2) bekezdés szerinti juttatásra, illetve a szülési szabadságra jogosult kihelyezett, valamint külképviselet által
foglalkoztatott házastárs a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:
Ebtv.) 43. § (1) bekezdése szerinti táppénzre és az Ebtv. 40. § (1) bekezdése szerinti csecsemőgondozási díjra nem
jogosult.”
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(3) A Külszoltv. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a díjazás 100%-a, útibaleset esetén 90%-a jár
a keresőképtelenség idejére. Az Ebtv. szerinti baleseti táppénzre a kihelyezett a tartós külszolgálat ideje alatt nem
jogosult. Amennyiben a folyósítás ideje alatt megszűnik a kihelyezett kormányzati szolgálati jogviszonya, akkor
a baleseti táppénz az Ebtv. 55. § (3) bekezdése szerinti fennmaradó jogosultsági időre folyósítható.”
27. §		
A Külszoltv. 35/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35/C. § (1) A külpolitikáért felelős miniszter, valamint az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter
kezeli a 3. mellékletben meghatározott adatokat.
(2) A 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint az adatokban bekövetkező változásokat – a változás
bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati
ügykezelő, valamint a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi igazgatásának
állományában lévő kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő köteles a külpolitikáért felelős miniszternek
bejelenteni.
(3) A 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint az adatokban bekövetkező változásokat – a változás
bekövetkeztétől számított 15 napon belül – az EU ÁK-ra tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselő
és kormányzati ügykezelő, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti pályázó köteles az európai uniós ügyek
koordinációjáért felelős miniszternek bejelenteni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésének célja az e törvényben meghatározott járandóságok
a jogosult részére történő meghatározása és folyósítása. Az adatok kezelésének időtartama, a tartós külszolgálat
megszűnését követő ötven év.”
28. §		
A Külszoltv. 10. alcíme a következő 35/D. §-sal egészül ki:
„35/D. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti érvényesítési jogosultság az e törvény hatálya alá
tartozó, tartós külszolgálat alatt gazdálkodási feladatkört ellátó személy részére adható, aki
a) szakirányú szakmai végzettséggel rendelkezik vagy
b) legalább középfokú végzettséggel rendelkezik és a kihelyező szerv által szervezett gazdasági képzésen sikeres
szakmai vizsgát tett.”
29. §

(1) A Külszoltv. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kihelyezésre kerülő személy a felkészülés, valamint a tartós külszolgálat idejére – a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény szerinti határozott idejű áthelyezéssel, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. §-a szerinti más
szervhez történő vezényléssel vagy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
51. §-a szerinti más szervnél történő szolgálatteljesítésre vezényléssel – a kihelyező szerv állományába kerül.”
(2) A Külszoltv. 36. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 36. § (4) bekezdés szerinti vezénylés esetén a hivatásos állomány vezényelt tagja a kihelyező szervhez
történő vezénylést követően a tartós külszolgálat idejére a 11. § (3) bekezdés szerinti tartós külszolgálati felkészülést
támogató szervezeti egység állományába kerül kinevezésre kormánytisztviselőnek. A (4) bekezdés szerinti vezénylés
esetén a Hszt. és a Hjt. illetményre vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kihelyező
szerv állományába vezényelt a kormánytisztviselői kinevezése idejére illetményként kizárólag a 11. § (4) bekezdése
szerinti díjazásra jogosult, a kihelyező szervnél a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselőket
megillető egyéb juttatások, illetve tartós külszolgálatra történő kihelyezése esetén kizárólag az e törvény szerinti
díjazás és egyéb juttatások illetik meg.
(4b) A kihelyező szerv a Hszt. alapján vezényelt állományt érintő munkáltatói intézkedéseinek egy példányát
megküldi a vezénylő szerv részére.”

30. §		
A Külszoltv. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § A 11. § (3) és (4) bekezdése, a 19. §, a 21. § (2)–(3) bekezdése, és a 28. § (1) bekezdése az EU ÁK tekintetében
nem alkalmazható.”
31. §		
A Külszoltv. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter hivatali érdekéből kivételesen az (1) bekezdés szerinti pályázat mellőzésével, kijelölés útján is
dönthet a diplomata, valamint az adminisztratív és technikai álláshely betöltéséről.”
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32. §		
A Külszoltv. 56. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A 36. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kihelyező vezető döntése alapján
a kihelyezésre kerülő személy a tartós külszolgálatra történő felkészülést a szaktárca állományából is teljesítheti,
amennyiben érvényes és kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvéleménnyel rendelkezik.”
33. §		
A Külszoltv. 20. alcíme a következő 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A. § (1) E törvénynek az egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi
LXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépését megelőzően
létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik 58. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést.”
34. §		
A Külszoltv. 59. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„d) az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos
feladatok ellátásának”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
35. §		
A Külszoltv. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
36. §		
A Külszoltv.
a)
14. § (3) bekezdésében az „Az első diplomáciai” szövegrész helyébe az „A diplomáciai” szöveg,
b)
20. § (6) bekezdésében a „napon” szövegrész helyébe a „munkanapon” szöveg,
c)
33. § (5) bekezdésében a „gyerek” szövegrész helyébe a „gyermek” szöveg,
d)
42. § (4) bekezdésben az „az első diplomáciai” szövegrész helyébe az „a diplomáciai” szöveg
lép.
37. §		
Hatályát veszti a Külszoltv.
a)
22. § (5) bekezdése, valamint
b)
a 25. § (17) bekezdésében az „e törvény hatálya alá nem tartozó munkáltatónál” szövegrész.

5. A Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény
módosítása
38. §

(1) A Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény 102. §-a
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A vendégoktató a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény és kapcsolódó jogszabályok
külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó szabályai szerint jogosult az állomáshelyen egészségügyi ellátás
igénybevételére.”
(2) A Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény 102. §-a
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy – az egészségügyért felelős miniszterrel
egyetértésben – a (3a) bekezdés szerinti egészségügyi ellátás igénybevételének részletes szabályait rendeletben
szabályozza.”

6. Záró rendelkezések
39. §		
Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2018. évi LXXVII. törvényhez
Az Szja tv. 3. számú melléklet II. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a következők:)
„9. a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerint tartós külszolgálatra kihelyezett
magánszemély, és a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló tartós külföldi szolgálatra kihelyezett
szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alatt
álló 90 napot meghaladó külföldi kiküldetést teljesítő, a Magyar Honvédség személyi állományába tartozó,
közalkalmazotti jogviszonyban álló személy részére a saját és hozzátartozói külföldi életvitelével kapcsolatban
felmerülő többletköltségek fedezetére a vonatkozó törvény vagy a végrehajtására kiadott más jogszabály alapján
megállapított átalány-költségtérítés, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerint
tartós külszolgálatra kihelyezettet megillető egyszeri költözési költségtérítés összege;”

2. melléklet a 2018. évi LXXVII. törvényhez
„3. melléklet a 2016. évi LXXIII. törvényhez

A külpolitikáért felelős miniszter, valamint az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter
által kezelt adatok köre
1. A tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő, valamint házas- és élettársának
a)
családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme;
b)
születési helye, ideje;
c)
anyja születési családi és utóneve;
d)
állampolgársága(i);
e)
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma;
f)
családi állapota;
g)
adóazonosító jele;
h)
társadalombiztosítási azonosító jele;
i)
e-mail-címe;
j)
legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi);
k)
szakképzettsége;
l)
idegennyelv-ismerete.
2. A tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő gyermekének esetleges magasabb
összegű családi pótlékra való jogosultsága.
3. A tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő, valamint házas- és élettársának
a fogadó államban nevelési-oktatási intézménybe járó gyermeke nevelési-oktatási intézményének neve, székhelye,
telefonos elérhetősége.
4. A kihelyezésre kerülő, külügyi szakmai vizsga, illetve az európai uniós szakmai vizsga tételére kötelezett
kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő
a)
családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme;
b)
születési helye, ideje;
c)
anyja születési családi és utóneve;
d)
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma;
e)
a fogadó állam szerinti lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma;
f)
e-mail-címe;
g)
a munkahely megnevezése;
h)
munkakör;
i)
szervezeti egység;
j)
tartós külszolgálat alatt ellátandó/betöltendő munkakör;
k)
legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi);
l)
szakképzettsége;
m)
idegennyelv-ismerete;
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n)
képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai;
o)
a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó időtartamok;
p)
állampolgársága.
5. A 10. § (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtására jogosult kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő, valamint
munkavállaló házas- és élettársának
a)
családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme;
b)
születési helye, ideje;
c)
anyja születési családi és utóneve;
d)
állampolgársága(i);
e)
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma;
f)
családi állapota;
g)
adóazonosító jele;
h)
társadalombiztosítási azonosító jele;
i)
e-mail címe;
j)
legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi);
k)
szakképzettsége;
l)
idegennyelv-ismerete.”

2018. évi LXXVIII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról*

1. §

(1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) a 32. §-át követően
a következő alcím címmel egészül ki:
„Az állatkísérlet végzésével, és a tenyésztők, beszállítók, felhasználók működésével kapcsolatos
intézkedések és jogkövetkezmények”
(2) Az Ávtv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) Az állatvédelmi hatóság az állatkísérletek végzéséről szóló jogszabályok vagy az engedélyben foglaltak
megsértése esetén
a) a kísérletet folytató személyt vagy felhasználó létesítményt határidő megállapítása mellett kötelezi a hiányosság
megszüntetésére, valamint a kísérlet végzését a hiányosság megszüntetéséig felfüggesztheti, vagy
b) a kísérletre vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha a hiányosság előírt módon és mértékben való
megszüntetésére határidőben nem került sor.
(2) Az állatvédelmi hatóság az állatkísérletek végzéséről szóló jogszabályok vagy az engedély előírásainak két éven
belül történő ismételt megsértése esetén a kísérletre vonatkozó engedély visszavonásával egyidejűleg a kísérletet
folytató személyt, valamint a felhasználó létesítményt – a szabályszegés mértékére és súlyára figyelemmel –
a további kísérletek végzésétől határozott időre, de legalább hat hónapra és legfeljebb három évre eltilthatja.
(3) Az állatvédelmi hatóság a kísérleti állatok tartásának körülményeiről szóló jogszabályok, valamint a tartási,
tenyésztési, beszállítói engedélyben foglaltak megsértése esetén a jogsértés súlyától, a jogsértő állapot
időtartamától, ismétlődésétől, valamint az állatnak okozott sérelem jellegétől függően
a) az állattartót, a tenyésztőt, a beszállítót, valamint a tenyésztő és tartó létesítményt kötelezi az észlelt hiányosság
megszüntetésére, és a tevékenység végzését, valamint a létesítmény működését a hiányosság pótlásáig
felfüggesztheti, vagy
b) súlyos jogszabálysértés esetén a tartási, tenyésztési, beszállítói engedélyt, valamint a létesítmény engedélyét
visszavonhatja.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazása nem járhat az állatok jólétére nézve hátrányos
következményekkel.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Az állatvédelmi hatóság az állatkísérlet végzésére vonatkozó, valamint a tartási, tenyésztési, beszállítói engedély
felfüggesztése vagy visszavonása esetén kötelezi az engedélyest az állatállomány megfelelő elhelyezésére.
Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét az e törvényben megengedett módon ki lehet oltani.”
2. §		
Az Ávtv.
a)
3. § 9. pontjában a „való felhasználása” szövegrész helyébe a „való – akár ismert, akár ismeretlen kimenetelű,
akár invazív, akár nem invazív – felhasználása”,
b)
26. § (2) bekezdés d) pontjában a „védelme” szövegrész helyébe a „védelme az emberek vagy állatok
egészsége vagy jóléte”,
c)
27. § (3) bekezdésében a „módszerek tökéletesítésére kell törekedni” szövegrész helyébe a „módszereket
a lehetséges mértékben tökéletesíteni kell”
szöveg lép.
3. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
4. §		
Ez a törvény a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi LXXIX. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról*

1. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
2. §		
Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2018. évi LXXIX. törvényhez
Az Nkt. 8. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

C

1

Pótlék megnevezése

Pótlék alsó határa

Pótlék felső határa)

„6

nemzetiségi

30

30”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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2018. évi LXXX. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról*
Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről szóló 2016. évi CXXIV. törvényben
meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése
1. §

(1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2017. évi költségvetése
végrehajtását 36 257,8 millió Ft, azaz harminchatmilliárd-kettőszázötvenhétmillió-nyolcszázezer forint költségvetési
bevétellel és 32 665,1 millió Ft, azaz harminckettőmilliárd-hatszázhatvanötmillió-egyszázezer forint költségvetési
kiadással hagyja jóvá.
(2) A Hatóság 2017. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése
2. §

(1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési célú támogatása 2 293,2 millió Ft, azaz kettőmilliárdkettőszázkilencvenhárommillió-kettőszázezer forint.
(2) A közhatalmi bevételek összege 27 393,3 millió Ft, azaz huszonhétmilliárd-háromszázkilencvenhárommillióháromszázezer forint.
(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 857,4 millió Ft, azaz nyolcszázötvenhétmillió-négyszázezer forint.
(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 21 441,2 millió Ft, azaz huszonegymilliárd-négyszáznegyvenegymilliókettőszázezer forint.
(5) Az azonosítók használati díja 2 524,1 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázhuszonnégymillió-egyszázezer forint.
(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 189,6 millió Ft, azaz kettőmilliárd-egyszáznyolcvankilencmillióhatszázezer forint.
(7) A bírságból befolyt bevétel összege 379,2 millió Ft, azaz háromszázhetvenkilencmillió-kettőszázezer forint.
(8) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 1,8 millió Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer
forint.
(9) A működési bevételek összege 6 544,9 millió Ft, azaz hatmilliárd-ötszáznegyvennégymillió-kilencszázezer forint.
(10) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 15,0 millió Ft, azaz tizenötmillió forint.
(11) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 11,4 millió Ft, azaz tizenegymillió-négyszázezer forint.
(12) A finanszírozási bevételek összege 43 038,6 millió Ft, azaz negyvenhárommilliárd-harmincnyolcmillió-hatszázezer
forint.

3. A kiadások részletezése
3. §

(1) A Hatóság személyi juttatásainak összege 6 322,2 millió Ft, azaz hatmilliárd-háromszázhuszonkettőmilliókettőszázezer forint.
(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiadásainak összege 1 599,1 millió Ft, azaz egymilliárdötszázkilencvenkilencmillió-egyszázezer forint.
(3) A dologi kiadások összege 11 460,1 millió Ft, azaz tizenegymilliárd-négyszázhatvanmillió-egyszázezer forint.
(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 10 223,3 millió Ft, azaz tízmilliárd-kettőszázhuszonhárommillióháromszázezer forint.
(5) A beruházások összege 3 058,0 millió Ft, azaz hárommilliárd-ötvennyolcmillió forint.
(6) A felújítások összege 0,7 millió Ft, azaz hétszázezer forint.
(7) Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 1,7 millió Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint.

4. A pénzmaradvány elfogadása
4. §

(1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 46 631,3 millió Ft, azaz
negyvenhatmilliárd-hatszázharmincegymillió-háromszázezer forint.
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 40 656,6 millió Ft,
azaz negyvenmilliárd-hatszázötvenhatmillió-hatszázezer forint.
(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2017. évi költségvetésének pénzmaradványát 5 974,7 millió Ft, azaz ötmilliárdkilencszázhetvennégymillió-hétszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 820,0 millió Ft,
azaz nyolcszázhúszmillió forint többletbevételként keletkezett.
(4) A pénzmaradvány összegéből
a)
1 053,4 millió Ft, azaz egymilliárd-ötvenhárommillió-négyszázezer forint a 2017. évi kötelezettségek
2018. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,
b)
2 542,1 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszáznegyvenkettőmillió-egyszázezer forint a mérőkamra- és
szerverközpont-beruházásra,
c)
a 2017. évi bírság 379,2 millió Ft, azaz háromszázhetvenkilencmillió-kettőszázezer forint összegben
a médiatudatosság fejlesztésére,
d)
2 000,0 millió Ft, azaz kettőmilliárd forint összegben a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
műsorszórási költségeinek fedezetére
használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2017. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében
lévő, 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése
5. §

(1) Az Országgyűlés a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2017. évi költségvetésének végrehajtását
420,1 millió Ft, azaz négyszázhúszmillió-egyszázezer forint költségvetési bevétellel és 410,3 millió Ft, azaz
négyszáztízmillió-háromszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.
(2) A finanszírozási bevételek összege 116,5 millió Ft, azaz egyszáztizenhatmillió-ötszázezer forint.
(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 126,3 millió Ft, azaz
egyszázhuszonhatmillió-háromszázezer forint.
(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi bevételek összege 936,8 millió Ft, azaz kilencszázharminchatmilliónyolcszázezer forint, a kiadások összege 928,3 millió Ft, azaz kilencszázhuszonnyolcmillió-háromszázezer forint.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Országgyűlés a Médiatanács 2017. évi maradványát 78,6 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-hatszázezer forint
értékben fogadja el. A pénzmaradvány teljes összege a Hatóság részére történő átutalással, tartalékképzésre
használható fel.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása
6. §		
Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2017. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet
az 5. melléklet tartalmaz.

7. Záró rendelkezés
7. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

33794

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 183. szám

1. melléklet a 2018. évi LXXX. törvényhez
A Hatóság 2017. évi költségvetésének bevételi oldala


adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve

1.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

2.

Közhatalmi bevételek

2.1

Igazgatási szolgáltatási díjak

2.2
2.3

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2 224,4

2 293,2

2 293,2

26 593,5

27 393,3

27 393,3

453,0

857,4

857,4

Frekvenciadíjak

21 254,3

21 441,2

21 441,2

Azonosítók díja

2 450,0

2 524,1

2 524,1

2.4

Felügyeleti díj

2 007,0

2 189,6

2 189,6

2.5

Egyéb bírság bevételei

427,2

379,2

379,2

2.6

Késedelmi pótlék

2,0

1,8

1,8

3.

Működési bevételek

6 445,9

6 544,9

6 544,9

Ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó

6 405,6

6 530,3

6 530,3

4.

Felhalmozási bevételek

20,2

15,0

15,0

5.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

16,0

11,4

11,4

35 300,0

36 257,8

36 257,8

0,0

43 038,6

43 038,6

35 300,0

79 296,4

79 296,4

Költségvetési bevételek összesen
6.

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

2. melléklet a 2018. évi LXXX. törvényhez
A Hatóság 2017. évi költségvetésének kiadási oldala


adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

6 911,7

6 345,2

6 322,2

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

2 288,3

1 599,1

1 599,1

3.

Dologi kiadások

10 500,0

11 662,2

11 460,1

1 202,8

1 151,1

1 106,3

Ebből: működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
Ebből: fizetendő általános forgalmi adó
4.

4 789,3

5 360,7

5 360,7

Egyéb működési célú kiadások

10 592,0

55 793,1

10 223,3

Ebből: tartalékok

10 292,0

45 569,8

0,0

4 940,0

3 894,4

3 058,0

60,0

0,7

0,7

8,0

1,7

1,7

35 300,0

79 296,4

32 665,1

0,0

0,0

46 631,3

35 300,0

79 296,4

79 296,4

5.

Beruházások

6.

Felújítások

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen
8.

Maradvány

Kiadások összesen
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3. melléklet a 2018. évi LXXX. törvényhez
1. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének bevételi oldala


adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve

1.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Eredeti előirányzat

Teljesítés

173,9

173,9

173,4

0,0

6,0

6,0

Működési bevételek

278,6

272,6

240,7

Ebből: kiszámlázott általános
forgalmi adó

278,6

269,8

237,8

Költségvetési bevételek összesen
4.

Módosított előirányzat

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

452,5

452,5

420,1

0,0

116,5

116,5

452,5

569,0

536,6

2. A Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi bevételi előirányzat


adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve

1.

Eredeti előirányzat

Médiaszolgáltatási díj

963,0

Módosított előirányzat

783,4

Teljesítés

783,4

2.

Frekvenciapályázati díj

15,0

60,3

60,3

3.

Támogatási pályázati díj

54,0

38,4

38,4

4.

Kötbér és bírság

21,0

45,4

45,4

5.

Késedelmi kamat

1,0

0,4

0,4

6.

Óvadék

0,0

8,9

8,9

1054,0

936,8

936,8

Bevételek összesen

4. melléklet a 2018. évi LXXX. törvényhez
1. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének kiadási oldala


adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

82,1

82,1

68,7

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

22,1

22,1

15,4

3.
4.

Dologi kiadások

324,3

324,3

237,0

Ebből: fizetendő általános forgalmi adó

278,6

278,6

234,8

24,0

140,5

89,2

452,5

569,0

410,3

0,0

0,0

126,3

0,0

0,0

47,7

Egyéb működési célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen
5.

Maradvány

5.1 Előző évek maradványa
5.2 Tárgyévi maradvány
Kiadások összesen

0,0

0,0

78,6

452,5

569,0

536,6
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2. A Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi kiadási előirányzat


adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

963,0

785,5

777,0

2.

Frekvenciapályázati díj

15,0

60,9

60,9

3.

Támogatási pályázati díj

54,0

35,7

35,7

4.

Kötbér és bírság

21,0

45,2

45,2

5.

Késedelmi kamat

1,0

0,4

0,4

6.

Óvadék

0,0

9,1

9,1

1054,0

936,8

928,3

Kiadások összesen

5. melléklet a 2018. évi LXXX. törvényhez
1. Az MTVA 2017. évi költségvetésének bevételi oldala


adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve

1.

Közszolgálati hozzájárulás

2.

Médiaszolgáltatási díj

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési
kötbér, bírság, késedelmi kamat

5.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

70 140,4

70 140,4

70 140,4

963,0

775,9

775,9

69,0

39,7

39,7

22,0

41,3

41,3

Önkéntes befizetések

0,0

0,0

0,0

6.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

0,0

10 000,0

10 000,0

7.

Egyéb céltámogatások

0,0

3 540,6

3 540,6

8.

Finanszírozott általános forgalmi adó
visszatérítése

0,0

51,0

51,0

9.

Visszakövetelt támogatások

0,0

108,4

108,4

Költségvetési bevételek összesen

71 194,4

84 697,3

84 697,3

8 681,8

8 900,1

8 900,1

79 876,2

93 597,4

93 597,4

0,0

1 570,9

385,5

79 876,2

95 168,3

93 982,9

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb
10.
bevételek
Költségvetési, kereskedelmi és egyéb bevételek
összesen
11.

Tárgyévi felhasználás az előző évek
pénzmaradványából (Finanszírozási bevételek)

Bevétel összesen
2. Az MTVA 2017. évi költségvetésének kiadási oldala


adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve

1.

Továbbutalandó közszolgálati
hozzájárulás

1.1 Médiatanács
1.2 Médiatanács hivatali szervezete
1.3 Közszolgálati Közalapítvány
2.

Magyar Média Mecenatúra-támogatás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2 630,7

2 630,2

2 630,2

173,9

173,4

173,4

2 224,4

2 224,4

2 224,4

232,4

232,4

232,4

3 145,0

5 045,9

3 022,9
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3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 700,0

1 700,0

1 700,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és
vagyonkezelési tevékenységének
kiadásai

70 598,5

72 490,6

72 490,6

4.1 Személyi juttatások és járulékok

14 277,2

15 812,9

15 812,9

4.2 Dologi kiadások

51 461,2

53 754,5

53 754,5

4.3 Beruházások, felújítások

4 860,1

2 923,2

2 923,2

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft.
támogatása (ZEI)

871,4

0,0

0,0

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

294,5

294,5

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

134,0

134,0

134,0

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók
által be nem fizetett általános forgalmi adó

42,4

47,9

47,9

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

10. Egyéb céltámogatások felhasználása
11.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések
felhasználása

12.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb
pénzügyi ráfordítások

13. Átadott pénzeszközök, támogatások
Költségvetési kiadások összesen
Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés)
Kiadás összesen

266,1

266,1

266,1

0,0

2 514,8

2 514,8

0,0

10 000,0

10 000,0

190,0

13,7

13,7

0,0

30,6

30,6

79 876,2

95 168,3

93 145,3

0,0

0,0

837,6

79 876,2

95 168,3

93 982,9

2018. évi LXXXI. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban:
Hatóság) 2019. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 34 600,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-hatszázmillió forintban,
b)
bevételi főösszegét 34 600,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-hatszázmillió forintban
hagyja jóvá.
2. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács)
2019. évi működési költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 681,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznyolcvanegymillió forintban,
b)
bevételi főösszegét 681,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznyolcvanegymillió forintban
hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2019. évi
a)
kiadási előirányzatát 1 800,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forintban,
b)
bevételi előirányzatát 1 800,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forintban
hagyja jóvá.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az 1. § a) pontjában és az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a (2) bekezdés
a) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és az (1) bekezdés
b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a (2) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi
előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA)
költségvetését.
(2) Az Országgyűlés az MTVA 2019. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 92 681,6 millió Ft-ban, azaz kilencvenkettőmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-hatszázezer
forintban,
b)
bevételi főösszegét 92 681,6 millió Ft-ban, azaz kilencvenkettőmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-hatszázezer
forintban
hagyja jóvá.

4. §		
A Hatóság elnöke a Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. §
(10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az MTVA 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés
költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi
zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2019. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.
5. §		
Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2018. évi LXXXI. törvényhez
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)
Előirányzat száma

1.

Előirányzat neve

Előirányzat összege

Személyi juttatások

9 500,0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

2 040,0

4.

Egyéb működési célú kiadások

8 552,0

5.

Beruházások

2 500,0

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 000,0

8,0

Költségvetési kiadások összesen

34 600,0

2. A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)
Előirányzat száma

Előirányzat neve

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

4.

Egyéb működési célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen

Előirányzat összege

109,2
20,2
527,6
24,0
681,0
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3. A Médiatanács kezelésében lévő 2019. évi kiadási előirányzatok (adatok millió Ft-ban)
Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 745,0

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

3.

Támogatási pályázati díj

35,0

4.

Kötbér és bírság

5.

Óvadék

5,0
10,0

Költségvetési kiadások összesen

1 800,0

2. melléklet a 2018. évi LXXXI. törvényhez
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)
Előirányzat száma

Előirányzat neve

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.

Közhatalmi bevételek

Előirányzat összege

2 224,4
26 145,3

2.1.

Igazgatási szolgáltatási díjak

2.2.

Frekvenciadíjak

20 448,7

2.3.

Azonosítók díja

2 500,0

2.4.

Felügyeleti díj

2 084,2

2.5.

Egyéb bírság bevételei

2.6.

677,3

434,8

Késedelmi pótlék

  0,3

3.

Működési bevételek

6 218,3

4.

Felhalmozási bevételek

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5,0
7,0

Költségvetési bevételek összesen

34 600,0

2. A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)
Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

199,0

2.

Működési bevételek

482,0

Költségvetési bevételek összesen

681,0

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2019. évi bevételi előirányzatok (adatok millió Ft-ban)
Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

3.

Támogatási pályázati díj

35,0

4.

Kötbér és bírság

5.

Óvadék

Költségvetési bevételek összesen

1 745,0

5,0
10,0
1 800,0
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3. melléklet a 2018. évi LXXXI. törvényhez
1. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. évi bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)
Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Közszolgálati hozzájárulás

2.

Médiaszolgáltatási díj

73 044,2

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

40,0

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi
kamat, óvadék

15,0

5.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

1 745,0

Költségvetési bevételek összesen
6.

8 374,1
83 218,3

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

Bevételek összesen

9 463,3
92 681,6

2. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. évi kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)
Előirányzat száma

1.

Előirányzat neve

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

1.1.

Médiatanács

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

Előirányzat összege

2 655,8
199,0
2 224,4
232,4

2.

Magyar Média Mecenatúra támogatás

3 145,0

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 700,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési
tevékenységének kiadásai

74 686,4

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

16 278,5

4.2.

Dologi kiadások

53 618,1

4.3.

Beruházások, felújítások

5.

Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI)

4 789,8
871,4

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

134,0

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem
fizetett általános forgalmi adó

107,7

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

10.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

11.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

8 374,1
443,0

Költségvetési kiadások összesen

92 681,6

Kiadások összesen

92 681,6
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III.
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Kormányrendeletek

A Kormány 213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelete
az ágazati készségtanácsokról
A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az ágazati készségtanács (a továbbiakban: készségtanács) az 1. mellékletben meghatározott számban,
a feladatkörébe tartozó ágazatokban működik.
2. §

(1) A készségtanács évente legalább öt alkalommal ülésezik.
(2) A készségtanács ülését a készségtanács elnöke (a továbbiakban: elnök) hívja össze és vezeti le. A készségtanács
ülése akkor határozatképes, ha azon a készségtanács tagjainak (a továbbiakban: tag) több mint fele jelen van.
Amennyiben a készségtanács nem határozatképes, az ülés fél óra elteltével az eredeti napirendi pontokkal,
az eredeti helyszínen ismételten összehívható. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés
a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
(3) A készségtanács javaslatait egyszerű szótöbbséggel fogadja el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(4) A készségtanács ügyrendjének módosítása a tagok legalább egyharmadának kezdeményezésével lehetséges.
(5) A készségtanács ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a szakképzésért és felnőttképzésért,
valamint az adott ágazatba tartozó szakképesítésért felelős miniszter delegáltja.
(6) A készségtanács üléseiről írásos emlékeztető készül, amely tartalmazza az ülés megtartásának helyét, idejét,
a megjelentek nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a tárgyalt napirendet, az ülésen elhangzott
hozzászólások lényegi tartalmát, valamint a készségtanács javaslatát annak megjelölésével, hogy azt a megjelent
tagok milyen arányban szavazták meg.

3. §

(1) Az elnök és a tag mandátuma megszűnik, ha egy naptári évben három alkalommal nem vesz részt a készségtanács
ülésén. A mandátum megszűnésének időpontja a harmadik távolmaradással érintett készségtanácsi ülés napját
követő munkanap.
(2) Az elnök és a tag mandátuma megszűnik – az (1) bekezdésben meghatározott eseten túl – az elnök és a tag
a)
lemondása,
b)
mandátumának lejárta vagy
c)
halála napján.
(3) Az elnök és a tag mandátumának az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti megszűnése esetén,
a mandátum időtartamából hátralévő időszakra az új elnök és tag ügyrend szerinti jelölését és megválasztását
tizenöt napon belül kell lebonyolítani.
(4) Az elnök és a tag mandátumának a (2) bekezdés b) pontja szerinti megszűnése esetén az elnök és a tagok ügyrend
szerinti jelölését és megválasztását a készségtanácsi tagságra vonatkozó mandátum lejártát megelőző hatvan
napon belül kell lebonyolítani.

4. §		
A készségtanácsot az elnök képviseli. Az elnök a tagot felhatalmazhatja tartós vagy eseti kapcsolattartásra,
képviseletre.
5. §

(1) A készségtanács a tárgyévre vonatkozó munkájáról a tárgyévet követő év február 15-ig éves beszámolót készít,
amelyet az elnök az országos kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: Kamara) útján a tárgyévet követő év
február utolsó munkanapjáig megküld a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.
(2) A készségtanács elnökét és tagjait tiszteletdíj nem illeti meg. A készségtanács elnöke és tagjai utazási
költségtérítésben részesülhetnek.
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6. §		
A készségtanács működése során időszakonként áttekinti
a)
az ágazatába tartozó szakképesítések rendszerét,
b)
a szakképesítések szakmai követelményeinek és tananyagtartalmának gazdasági elvárásokkal való
összhangját,
c)
az ágazata vonatkozásában a szakképzés rendszerébe történő belépés követelményeit,
d)
az egyes szakképesítések szakmai tartalmának más szakképesítésekbe történő beszámíthatóságának
lehetőségét,
e)
az adott ágazatban dolgozó középfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberektől elvárt szakmai és
személyes készségek és kompetenciák halmazát,
f)
az adott ágazatban a duális képzés erősítésének, továbbá a szakképző iskolák és a gazdálkodó szervezetek
közötti együttműködés szorosabbá tételének lehetőségeit,
g)
az ágazata vonatkozásában a szakképző iskolákban végzettek szakmai és személyes készségeinek és
kompetenciáinak kimeneti követelményeit, valamint
h)
a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát előrejelző rendszer adatainak értékelését.
7. §		
A Kamara a készségtanács működésének koordinálásával összefüggő feladatai körében különösen
a)
felhívja a munkavállalói érdekképviseleteket a készségtanács, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
80. § (4) bekezdése szerinti tagjának delegálására,
b)
honlapján nyilvánosságra hozza a készségtanács 5. § (1) bekezdése szerinti éves beszámolóját,
c)
több készségtanács több ágazatot érintő javaslata vagy véleménye esetén elősegíti az egységes javaslat
kialakítását, valamint
d)
elvégzi a tagok utazási költségtérítésének elszámolásával kapcsolatos pénzügyi és adminisztrációs
feladatokat.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
9. §		
A készségtanács az ügyrendjét a megalakulását követő hatvan napon belül, a Kamara útján terjeszti fel
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelethez
Az ágazati készségtanácsok jegyzéke
A
1.

A készségtanács megnevezése

B
A készségtanács feladatkörébe tartozó
OKJ ágazat, illetve ágazatok

2.

Bányászati és Kohászati Készségtanács

VII. Bányászat
X. Kohászat

3.

Egészségügyi Technika Készségtanács

II. Egészségügyi technika

4.

Elektronikai és Elektrotechnikai Készségtanács

XI. Villamosipar és elektronika

5.

Élelmiszeripari Készségtanács

XXXVI. Élelmiszeripar

6.

Építőipari Készségtanács

XVI. Építőipar
XXXV. Földmérés

7.

Épületgépészeti Készségtanács

VIII. Épületgépészet

8.

Gépészeti Készségtanács

IX. Gépészet
XXII. Közlekedésgépész
XXXI. Agrár gépész

9.

Informatikai Készségtanács

XII. Távközlés
XIII. Informatika

10.

Kereskedelmi Készségtanács

XXVI. Kereskedelem

11.

Közgazdasági és Ügyviteli Készségtanács

XXIV. Közgazdaság
XXV. Ügyvitel

12.

Közlekedési és Szállítmányozási Készségtanács

XL. Közlekedés, szállítmányozás és
logisztika

13.

Kreatív Iparágak Készségtanács

XVII. Könnyűipar
XVIII. Faipar
XIX. Nyomdaipar

14.

Mezőgazdasági Készségtanács

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás
XXXIII. Mezőgazdaság
XXXIV. Kertészet és parképítés

15.

Specializált Gép- és Járműgyártás Készségtanács

IX. Gépészet
XXII. Közlekedésgépész

16.

Humán Szolgáltatások Készségtanács

XXIX. Optika
XXX. Szépészet

17.

Ingatlanügyekkel Kapcsolatos Szolgáltatások Készségtanács

XVI. Építőipar

18.

Turizmus-vendéglátás Készségtanács

XXVII. Vendéglátóipar
XXVIII. Turisztika

19.

Vegyipari Készségtanács

XIV. Vegyipar
XV. Vegyész

20.

Környezet- és Természetvédelem, Fenntarthatóság Készségtanács

XXIII. Környezetvédelem
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A Kormány 214/2018. (XI. 22.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 214/2018. (XI. 22.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez


Millió forint
Megnevezés

2018. évi
előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

119 825,3
4 800,0
649,3
10 106,2
135 380,8

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás

24 009,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat
2.

2 317,1

96,3

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

27 028,2
32 070,1

3.

Fogászati ellátás

4.

Otthoni szakápolás

5 596,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

8 046,9

8.

Művesekezelés

11. Működési költségelőleg

23 171,1
960,0

Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete

2 611,3
55,0
1 250,0
20,0
20 719,2

Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete

3 835,7

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése

9 196,0

Fiatal szakorvosok támogatása

1 046,2
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13. Célelőirányzatok összesen

38 733,4

15. Mentés

43 664,7

17. Laboratóriumi ellátás

27 458,0

Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás

178 094,2

Fekvőbeteg-szakellátás

594 315,0

aktív fekvőbeteg-szakellátás
krónikus fekvőbeteg-szakellátás
bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)
várólista csökkentés
Extrafinanszírozás
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás
18. Összevont szakellátás összesen

500 994,6
86 207,9
1 434,8
5 677,7
1 000,0
87 391,5
42 767,2
903 567,9

19. Népegészségügy fejlesztése

0,0

20. Háziorvosi ellátás fejlesztése

0,0

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

0,0

ÖSSZESEN

1 245 677,9
”

A Kormány 215/2018. (XI. 22.) Korm. rendelete
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §
(1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„j) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan
területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint
a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i
(EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] 8. cikkében”
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.)
2. §		
Az R. 3. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„f ) az (EU) 2018/302 rendeletben”
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.)
3. §		
Az R. 8. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„e) 3. § (1) bekezdés j) pontja és 3. § (3) bekezdés f ) pontja az (EU) 2018/302 rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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4. §
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(1) Ez a rendelet 2018. december 3-án lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről,
valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló,
2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozata
a vízgazdálkodási tanácsokról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 5. §-ára, a vízgazdálkodás országos és részterületeit érintő vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatainak,
koncepcióinak, valamint a vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága,
valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében
a)
Területi Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: TVT),
b)
Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: RVT) és
c)
Országos Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: OVT)
[a továbbiakban: az a)–c) alpontok együtt: vízgazdálkodási tanács] hoz létre és működtet.
2. A TVT és RVT az 1. pontban meghatározottakon túl a vízgazdálkodásért és a vízvédelemért felelős miniszter részére
véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát.
3. Az OVT székhelye Budapest. A TVT-k és az RVT-k elnevezéseit és székhelyeit az 1. melléklet tartalmazza.
I. A területi vízgazdálkodási tanács
4. A TVT működési területe megegyezik a vízügyi igazgatóság működési területével.
5. A TVT legfeljebb 25 tagból áll,
a)
tagjai:
aa)
a vízgazdálkodásért felelős miniszternek,
ab)
a vízvédelemért felelős miniszternek,
ac)
a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,
ad)
az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak,
ae)
az illetékes területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak,
af )
az illetékes erdészeti hatóságnak,
ag)
a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak,
ah)
az illetékes népegészségügyi hatóságnak,
ai)
az illetékes talajvédelmi hatóságnak
egy-egy kijelölt képviselője, valamint
b)
tagként részt vehetnek a TVT működési területén tevékenységet folytató
ba)
a megyei önkormányzat,
bb)
a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium által regisztrált turisztikai desztináció
menedzsment szervezetek (TDM szervezet),
bc)
területi agrárkamara,
bd)
területi mérnöki kamara,
be)
a területi kereskedelmi és iparkamara,
bf )
települési önkormányzat,
bg)
a vízgazdálkodási társulatok,
bh)
a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó szervezetek, valamint
bi)
annak feladatköréhez kapcsolódóan tevékenységet folytató civil szervezetek, szakmai
érdekképviseleti szervezetek, valamint szakmai-tudományos szervezetek
által kijelölt egy-egy képviselő.
6. A TVT ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet:
a)
ha a TVT működési területén világörökségi terület található, a TVT ülésein a kulturális örökség védelméért
felelős miniszter által kijelölt személy,
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b)

helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület esetén a települési önkormányzat kijelölt képviselője,
valamint
érintettség esetén, ha nem tag, az érintett települési önkormányzat képviselője.

c)
7. A TVT
a)
a tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzattal összehangoltan végzi;
b)
elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi
tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését;
c)
a működési területén véleményezi
ca)
a vízgazdálkodás-fejlesztési terveket,
cb)
a vízkészlet-megosztási terveket,
cc)
az ivóvízminőség-javító, a szennyvíztisztítási és szennyvíz-elvezetési programokat, valamint
a települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztéseket,
cd)
a térség szempontjából jelentős helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és programokat,
ce)
a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
cf )
a működési területét érintő területi kárelhárítási terveket és tevékenységeket (különösen az árvíz,
belvíz, aszály, vízminőség vonatkozásában),
cg)
szakmai szempontból a pályázat benyújtása előtt az önkormányzati beruházások
megvalósíthatósági tanulmányait,
ch)
az állami vagy európai uniós támogatások pályázati felhívásainak műszaki tartalmát;
d)
a működési területén javaslatot tesz
da)
a jogszabályok felülvizsgálatára, módosítására,
db)
a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatok tekintetében prioritások megfogalmazására,
dc)
a több TVT működési területét érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére,
dd)
Magyarország települési ivóvízminőség-javító, valamint szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási
programjának irányelvei alapján – a programok összehangolására.
8. A TVT elnökét a tagok – a tagok többségének szavazatával – maguk közül választják meg.
9. A TVT feladatai teljesítésének elősegítése érdekében állandó vagy eseti szakmai bizottságokat hozhat létre.
10. A TVT elnöke a TVT működéséről tájékoztatja a vízgazdálkodásért felelős minisztert a tárgyévet követő év március
31-ig.
11. A TVT titkársági feladatait a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság látja el, amely honlapján a TVT
működéséről szóló dokumentumokat közzéteszi, valamint az üléseket követő 30 napon belül tájékoztatja
a közvéleményt.
II. A részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanács
12. Az RVT működési területe megegyezik a Duna közvetlen, a Tisza, a Dráva és a Balaton részvízgyűjtőjének
a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti
területével, a 2. melléklet szerint.
13. Az RVT-ben
a)
tagként részt vesz:
aa)
a részvízgyűjtő területén működő TVT-k által kijelölt 1-1 fő,
ab)
az RVT működési területén lévő, az 5. pont a) alpont ac)–ah) alpontjában meghatározott
államigazgatási szervek által kijelölt 1-1 fő;
b)
tagként részt vehet:
ba)
a működési területen tevékenységet folytató, részvízgyűjtő-gazdálkodással érintett civil szervezetek
által kijelölt 3 fő,
bb)
a működési területen tevékenységet folytató, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
szerinti vízhasználók által kijelölt 3 fő,
bc)
a működési területen tevékenységet folytató szakmai-tudományos szervezetek által kijelölt 3 fő,
bd)
a megyei önkormányzat által kijelölt 1 fő,
be)
a települési önkormányzatok által kijelölt 1 fő.
14. Az RVT tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzattal összehangoltan végzi, amelynek keretében az RVT
a működési területén
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a)
b)

véleményezi a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedések sorrendjét,
összehangolja a részvízgyűjtő területén működő TVT-k között a társadalmi szereplők részvételének
megszervezésével járó feladatok ellátását,
c)
elősegíti az országos és a területi szintű vízgazdálkodási tanácsok közötti kapcsolattartást,
d)
ellenőrzi a civil szervezetek és egyéb érdekeltek részéről érkezett észrevételek figyelembevételét.
15. Az RVT elnökét a tagok – a tagok többségének szavazatával – maguk közül választják meg.
16. Az RVT titkársági feladatait az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott vízügyi igazgatóság látja el.
III. Az Országos Vízgazdálkodási Tanács
17. Az OVT az 1. pontban, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos feladatait országos szinten látja el.
18. Az OVT tagjai
a)
a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt állami vezető,
b)
a részvízgyűjtő szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésére az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott
vízügyi igazgatóságok 1-1 képviselője,
c)
az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviselője,
d)
az országos vízügyi, vízvédelmi hatóság képviselője,
e)
a vízgazdálkodásért és vízvédelemért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
f)
a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízgyűjtő-gazdálkodási feladatai tekintetében a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat képviselője,
g)
a környezetvédelemért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
h)
a természetvédelemért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
i)
az erdészetért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
j)
a halgazdálkodásért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
k)
az agrárpolitikáért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
l)
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
m)
a területfejlesztésért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
n)
az egészségügyért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
o)
a közlekedésért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
p)
az energiapolitikáért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
q)
az államháztartásért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője.
19. Az OVT-ben tagként részt vehetnek az OVT elnöke által felkért országos jelentőségű civil szervezetek, szakmai
érdekképviseleti szervezetek, szakmai-tudományos szervezetek által kijelölt 3-3 fő képviselői, összesen 9 fő.
20. Az OVT elnöke a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt állami vezető.
21. Az OVT titkársági feladatait a vízgazdálkodásért és vízvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja
el.
IV. A vízgazdálkodási tanácsok működésének közös szabályai
22. A vízgazdálkodási tanács e kormányhatározat, a jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat, valamint az éves
munkaterv alapján működik.
23. A vízgazdálkodási tanács szervezeti és működési szabályzata határozza meg a szervezetével és működésével
kapcsolatos részletes szabályokat.
24. A vízgazdálkodási tanács szervezeti és működési szabályzatát a
a)
a TVT és az RVT esetében az OVT elnöke,
b)
az OVT esetében a vízgazdálkodásért felelős miniszter
hagyja jóvá.
25. A vízgazdálkodási tanács az üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. Az ülést
a vízgazdálkodási tanács elnöke vagy 10 tagja hívhatja össze. A meghívóhoz mellékelni kell mindazokat
a dokumentumokat, amelyeknek ismerete a tanácskozáshoz szükséges. A vízgazdálkodási tanács elnöke
meghívhatja az ülésre az egyes napirendi pontok tárgyalásában érdekelt egyéb szervezetek képviselőit. Ezen
szervezetek meghívott képviselői az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.
26. A vízgazdálkodási tanács határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele részt vesz. A szervezeti és működési
szabályzat az egyes ügytípusok tekintetében a határozatképességhez ennél magasabb részvételi arányt is

33810

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 183. szám

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

meghatározhat. A vízgazdálkodási tanács a döntéseit a jelenlévők több mint felének a szavazatával hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén a vízgazdálkodási tanács elnökének a szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül,
melyet az állandó tagoknak és a meghívott résztvevőknek az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni.
A vízgazdálkodási tanács feladatai a következők:
a)
a működési területüket érintően az R. 19. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok és árvízkockázat-kezelési
tervek tervezetének véleményezése, javaslattétel,
b)
az 1. pont szerinti szempontok érvényesítése érdekében állásfoglalás kialakítása a tanács működési
területének megfelelő szintű vízgazdálkodással és vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő tevékenységekről.
A vízgazdálkodási tanács a feladatkörébe tartozó ügyekben az arra hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek,
szervezetnek javaslatokat tehet, amelyek figyelembevételéről az érintett szervek, szervezetek vezetőitől
tájékoztatást kérhet.
A vízgazdálkodási tanácsban tagként közreműködni jogosult civil szervezeteket, szakmai érdekképviseleti
szervezeteket, valamint szakmai-tudományos szervezeteket a vízgazdálkodási tanács elnöke kéri fel a következő
szempontoknak megfelelő szervezetek közül:
a)
a vízgazdálkodási tanács működési területén tevékenységet folytatnak, és
b)
vízvédelemmel, illetve vízgazdálkodással foglalkoznak.
A vízgazdálkodási tanács tagja a vízgazdálkodási tanács tevékenységéről az általa képviselt szervnek, szervezetnek
évente legalább egy alkalommal beszámol.
A vízgazdálkodási tanács tagja tiszteletdíjban nem részesül.
A vízgazdálkodási tanács működésének pénzügyi fedezetét a titkársági feladatokat ellátó szervezet költségvetése
biztosítja.
Ez a határozat a közzétételét követő 15. napon lép hatályba.
Az e határozatnak megfelelően módosított szervezeti és működési szabályzatot 2019. december 31. napjáig jóvá
kell hagyni.
A vízgazdálkodási tanácsokat 2019. január 1. napjától kezdődően e határozatnak megfelelően oly módon kell
működtetni, hogy
a)
a TVT és az RVT tagjainak meghívásáról, illetve kijelölésére való felhívásról e határozat alapján a TVT és az RVT
elnöke gondoskodik,
b)
az OVT átalakításáról az OVT elnöke gondoskodik.
Hatályát veszti a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
1. A területi vízgazdálkodási tanácsok neve és székhelye
1. Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Győr
2. Közép-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Budapest
3. Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Baja
4. Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Székesfehérvár
5. Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Pécs
6. Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Szombathely
7. Felső-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Nyíregyháza
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8. Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Debrecen
9. Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Miskolc
10. Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Szolnok
11. Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Szeged
12. Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Gyula

2. A részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanácsok neve és székhelye
1. Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Győr
2. Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Szolnok
3. Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Pécs
4. Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Székesfehérvár

2. melléklet az 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
Részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanács

Vízügyi igazgatóság

Duna közvetlen részvízgyűjtő

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr

Tisza részvízgyűjtő

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok

Dráva részvízgyűjtő

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Pécs

Balaton részvízgyűjtő

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár
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A Kormány 1588/2018. (XI. 22.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról
történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről
A Kormány
1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. §
(1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap
fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának terhére 396 102 816 forint egyszeri
átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 18. Összevont szakellátás jogcím
előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint;
2. a Kvtv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap
fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport 18. Összevont szakellátás jogcím 6 500 000 000 forinttal, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport
1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 23 600 000 000 forinttal, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcímcsoport 1. Kötszertámogatás jogcímének 900 000 000 forinttal, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcím 5 950 000 000 forinttal történő megemelését, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az .../2018. (... ...) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

3

263901

Jogcím
csop.
szám

1

284889

Jogcím
szám

18
21

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Összevont szakellátás
Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

396 102 816

Egyéb működési célú kiadások

-396 102 816

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban
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1. melléklet az 1588/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

396 102 816

III. n.év

IV. n.év
396 102 816

33813
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2. melléklet az 1588/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

LXXII.

2

Alcím
szám

3

263901

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

1
4

212548

5

252534
252556

18
1
1

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Összevont szakellátás
Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatás kiadásai

K5

Gyógyászati segédeszköz támogatás
Kötszertámogatás

K5

Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

3

K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

6 500 000 000

Egyéb működési célú kiadások

23 600 000 000

Egyéb működési célú kiadások

900 000 000

Egyéb működési célú kiadások

5 950 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

Alcím
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

Alcím
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
36 950 000 000

III. n.év

IV. n.év
36 950 000 000
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS
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A Kormány 1589/2018. (XI. 22.) Korm. határozata
az Országos Görpark Program megvalósításához szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért az Országos Görpark Program (a továbbiakban: Program) 2019. évben induló I. ütemével, valamint
a Program 2020. évben induló II. ütemével;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy dolgozza ki
a Program I. ütemének megvalósításához szükséges pályázati feltételeket, valamint a támogatási és lebonyolítási
rendszerét;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő:
2019. január 31.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bevonásával –
a Program I. üteme keretében beérkezett pályázatok értékelését követően készítsen előterjesztést a Kormány
részére a II. ütem megvalósításához szükséges további kormányzati intézkedésekről és a részletes költségvetés
megállapításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő:
2019. április 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1590/2018. (XI. 22.) Korm. határozata
a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési
rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról
1. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
2. A Határozat 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. Ez a határozat – a 4. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. A 2. pont és a 2. melléklet az e határozat közzétételét követő 6. hónap első napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1590/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
1. A Határozat 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A KKB tagjai az agrárminiszter, az emberi erőforrások minisztere, a honvédelmi miniszter, az igazságügyi
miniszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke és a pénzügyminiszter által kijelölt állami
vezető, valamint a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója. A KKB tagjai díjazásban nem részesülnek.”
2. A Határozat 1. melléklet 5. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KKB ülésén állandó jelleggel tanácskozási joggal részt vesz)
„g) a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója által kijelölt, a Belügyminisztérium állományába tartozó,
vezetői munkakört betöltő személy.”
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3. A Határozat 1. melléklet 6. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KKB ülésén a KKB elnökének döntése és meghívása alapján tanácskozási joggal vesz részt)
„k) a Terrorelhárítási Központ főigazgatója;”
4. A Határozat 1. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. Elrendelés esetén a KKB NVK általános munkacsoportja a BM OKF bázisán részleges, vagy a Belügyminisztérium
bázisán teljes állománnyal, mindkét esetben 24 órás folyamatos munkarendben működik az ügyrendjében
meghatározottak szerint. A részleges működést a BM OKF főigazgatója, a teljes állománnyal való működést
a KKB elnöke, halaszthatatlan esetben – a KKB elnökének utólagos tájékoztatásával – a BM OKF főigazgatója rendeli
el. A KKB elnöke a teljes állománnyal való működés elrendeléséről haladéktalanul tájékoztatja a KKB tagjait, és ezzel
egyidejűleg dönt az érintett védekezési munkabizottság működésének megkezdéséről.”
5. A Határozat 1. melléklet 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. Az a központi államigazgatási szerv, melynek az adott katasztrófatípus kezelése, elhárítása a jogszabályban
meghatározott alapvető feladatait, felelősségi körét elsődlegesen érinti, a székhelyén – a központi államigazgatási
szerv állományából – a 21. pont a)–n) alpontjában meghatározott katasztrófatípus szerinti védekezési
munkabizottságot működtet. A védekezési munkabizottság feladatainak ellátására kijelölhető arra alkalmas,
már működő olyan munkaszervezet is, amely jogszabály alapján hasonló tevékenységet végez. A védekezési
munkabizottság ügyrendjét az érintett központi államigazgatási szervet képviselő KKB-tag javaslatára a KKB elnöke
hagyja jóvá.”
6. Határozat 1. melléklet
a)
16. pontjában a „folyamatos” szövegrész helyébe az „a teljes állománnyal való” szöveg,
b)
17. pontjában a „folyamatos” szövegrészek helyébe a „teljes állománnyal való” szöveg,
c)
25. pontjában a „folyamatos” szövegrész helyébe a „teljes állománnyal való” szöveg
lép.

2. melléklet az 1590/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
1. A Határozat 1. melléklet 21. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KKB NVK vezetőjének szakmai helyettese minden esetben annak a központi államigazgatási szervnek az állományába
tartozó, a szakmai feladatok ellátásáért felelős vezető beosztású személy, melynek az adott katasztrófatípus kezelése,
elhárítása a jogszabályban meghatározott alapvető feladatait, felelősségi körét elsődlegesen érinti. Ennek megfelelően
a KKB NVK vezetőjének szakmai helyettese)
„e) a nukleárisbaleset-elhárításra az atomenergia felügyeletéért,”
(felelős központi államigazgatási szervet képviselő KKB-tag által kijelölt személy, aki egyben ellátja a 22. pontban
meghatározott védekezési munkabizottság vezetői feladatait.)
2. A Határozat 1. melléklet 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. A nukleáris védekezési munkabizottság, tevékenysége során az atomenergia felügyeletéért felelős központi
államigazgatási szerv és a BM OKF által biztosított elemzési eredményeket használja fel.”
3. A Határozat 1. melléklet 4. pontjában a „főigazgatója” szövegrész helyébe a „főigazgatója és az atomenergia
felügyeletéért felelős központi államigazgatási szerv vezetője” szöveg lép.
4. Hatályát veszti a Határozat 1. melléklet 6. pont e) alpontja.
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A Kormány 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pontja a következő k) és
l) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„k) jóváhagyja
ka) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, „Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése” című,
kb) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, „E-ingatlan-nyilvántartás” című,
kc) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos
kiterjesztése (ASP 2.0)” című,
kd) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, „Területi államigazgatás egységes működését támogató
rendszerfejlesztések” című,
ke) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” című,
kf ) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs
feladatok” című és
kg) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és
közigazgatási funkcióinak megújítása” című
kiemelt projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat] szerinti keretemelése, valamint a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15
azonosító számú, „Kormányhivatali ügyintézést támogató szakrendszerek és az egyablakos ügyintézés
elérhetőségének fejlesztése” című kiemelt projekt nevesítése tekintetében a KÖFOP 1. prioritásának megemelt
keretösszegén belül az eredeti keretösszeg 110%-át meghaladó rész terhére történő kötelezettségvállalást,
l) jóváhagyja a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15 azonosító számú, „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának
fejlesztése” című kiemelt projekt 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat szerinti keretemeléséből 265 000 000 forint,
valamint a KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18 azonosító számú, „Az állampolgári ügyintézés lehetőséginek szélesítése” című
kiemelt projekt nevesítése tekintetében a KÖFOP 2. prioritásának megemelt keretösszegén belül az eredeti
keretösszeg 110%-át meghaladó rész terhére történő kötelezettségvállalást,”
2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pont x) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„x) a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító
számú, „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” című kiemelt projekt
xa) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1056/2018. (II. 21.) Korm. határozat szerinti keretemelése és
annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a,
xb) 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat szerinti keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.)
Korm. rendelet 3–5. §-a
ne kerüljön alkalmazásra,”
3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
4.1. 1. pont j) alpont ja) alpontjában a „4–8.” szövegrész helyébe a „4–9.” szöveg,
4.2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
4.2.1.
C:9 mezőjében a „2,80” szövegrész helyébe a „3,07” szöveg,
4.2.2.
C:12 mezőjében a „13,125” szövegrész helyébe a „14,125” szöveg,
4.2.3.
C:15 mezőjében a „18,00” szövegrész helyébe a „19,00” szöveg,
4.2.4.
C:21 mezőjében az „5,50” szövegrész helyébe a „6,00” szöveg,
4.2.5.
C:28 mezőjében a „11,925” szövegrész helyébe a „22,635” szöveg,

33818
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4.3.
4.4.

4.2.6.
C:36 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „11,00” szöveg,
4.2.7.
C:36c mezőjében a „3,4” szövegrész helyébe a „3,90” szöveg,
1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:4 mezőjében a „6,90” szövegrész helyébe a „7,90” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat
4.4.1.
D:9 mezőjében a „2,80” szövegrész helyébe a „3,07” szöveg,
4.4.2.
D:12 mezőjében a „13,125” szövegrész helyébe a „14,125” szöveg,
4.4.3.
D:15 mezőjében a „18,00” szövegrész helyébe a „19,00” szöveg,
4.4.4.
D:21 mezőjében az „5,50” szövegrész helyébe a „6,00” szöveg,
4.4.5.
D:28 mezőjében a „11,925” szövegrész helyébe a „22,635” szöveg,
4.4.6.
D:32d mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „11,00” szöveg,
4.4.7.
D:32g mezőjében a „3,4” szövegrész helyébe a „3,90” szöveg,
4.4.8.
D:35 mezőjében a „6,90” szövegrész helyébe a „7,90” szöveg

lép.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 36f. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

36f.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Kormányhivatali ügyintézést támogató szakrendszerek
és az egyablakos ügyintézés elérhetőségének fejlesztése

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

„
6,50

kiemelt

2018.
”
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1. melléklet az 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz

2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

„
7.

KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18 Az állampolgári ügyintézés lehetőséginek szélesítése

4,50

kiemelt

2018.
”

3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító jele)

12a.

KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

„
Jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá
eső adatok körének felülvizsgálata

2,00

kiemelt

2018.
”
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2. melléklet az 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:4 mezője helyébe a következő mező lép:
(1.)

(4.)

(A)

(B)

(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(Adóügyi igazgatási
eljárások egyszerűsítése,
adminisztratív terhek
csökkentése)

1. A projekt céljai:
1.1. egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban,
1.2. vállalkozói ügyintézési felület, kis- és középvállalkozások számviteli, adó- és járulékbevallással kapcsolatos
adminisztratív terheinek csökkentését biztosító szolgáltatások,
1.3. adatpiac és publikációs felület megvalósítása,
1.4. elektronikus fuvarozási okmányokat kezelő rendszer kialakítása.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 98 172 250 forint.
3. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltétele:
3.1. 2018. december 31-ig a végleges szakmai tartalomra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt támogatási szerződés
módosítás keretében be kell nyújtani.

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:8 mezője helyébe a következő mező lép:
(1.)

(B)

(F)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(Közúti gépjármű-, vízügyi
és légügyi közlekedési-,
engedélyezési és
vizsgáztatási folyamatok
ügyfélközpontú
elektronizálása)

1. A projekt célja:
1.1. a járművek műszaki vizsgáztatásának adatait megjelenítő weboldal és mobilalkalmazás készítése,
1.2. a járművezetői és szaktanfolyami vizsgáztatás elektronizálása,
1.3. E-Tervtár kialakítása, az országos térképcentrumhoz történő csatlakozás lehetőségének megteremtése,
1.4. számítógépes elméleti vizsgarendszer kiterjesztése,
1.5. az elektronikus fizetési rendszerek alkalmazhatóságának megteremtése, kapcsolódás a szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokhoz,
1.6. a szakmai célokhoz kapcsolódóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság érintett folyamatainak felmérése, egyszerűsítése,
1.7. ügyféltájékoztatási fejlesztések megvalósítása.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltétele:
2.1. 2018. december 10-ig az egymásra épülő projektekkel összehangolt ütemtervet tartalmazó megvalósíthatósági
tanulmányt támogatási szerződés módosítás keretében be kell nyújtani.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 183. szám

(8.)

(A)
(Felhívás azonosító jele)

(1.)

(28.)

(A)

(B)

(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(A 21. század
családtámogatása és
nyugdíja)

1. A projekt célja korszerű, egységes, komplex nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer létrehozása, a meglévő rendszer
továbbfejlesztése, illetve kiváltása. A projekt elemei: teljes körű korszerű papírmentes iratkezelés, ügymenet-támogatás,
az irattárak digitalizálása, ágazati szintű adatmodell tervezése és kialakítása, az integrált nyugdíjbiztosítási szakigazgatási
rendszer létrehozása, folyósítás korszerűsítése, a családtámogatási rendszer fejlesztése az ügysegédi rendszer érdekében,
továbbá a családtámogatási rendszer szolgáltatásainak megújítása.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 38 926 200 forint.
3. A projekt 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat szerinti keretemelésének egyedi feltétele:
3.1. 2018. december 10-ig a számlavezető rendszer új projektelemmel kibővített, átdolgozott, az egymásra épülő projektek
összehangolt ütemtervét tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányt támogatási szerződés módosítás keretében be kell
nyújtani.

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)
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3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:28 mezője helyébe a következő mező lép:

33821

(1.)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

[Projekt indikatív

(Projekt

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)]

várható ideje)

33822

4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 32j. sorral egészül ki:
(F)
(Szakmai elvárások)

„

32j.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Kormányhivatali
ügyintézést támogató
szakrendszerek és az
egyablakos ügyintézés
elérhetőségének
fejlesztése

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

6,50

2018

”
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1. A projekt célja a kormányhivatalok által évente kezelt több mint
10 millió ügy esetén az ügyintézés átalakítása háttérfolyamatainak
biztosítása, a kormányablakok humánerőforrásainak optimalizálása
és a feladatok során jelentkező erőforrás kapacitások megfelelő
elosztása, valamint új típusú ügyintézési formák megalkotása az
elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben való elterjesztésével,
költség és idő megtakarítás biztosításával az állampolgárok számára,
ennek keretében:
1.1. kapacitásalapú feladatkiosztás megvalósítása; kormányablakok
erőforrás kapacitásának felmérése, optimalizálás feltételeinek
megteremtése,
1.2. a szükséges rendszercsatlakozások kialakítása az interoperabilitás
megteremtése érdekében, szükséges ügyintézési folyamatok
újraszervezése, elektronizálása, rendszerhez, adatokhoz való
hozzáférés jogosultsági kérdések kezelése,
1.3. Kormányzati Döntéstámogató Rendszer kialakítása,
1.4. új típusú ügyintézési formák kialakítása (audiovizuális
eszközök beszerzése, ügyintézési folyamatok kivezetése különböző
platformokra, mobilapplikáció, web-alap, kormányzati ügyintézés
mobilitási feltételeinek megteremtése).
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2019. március 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell
nyújtani,
2.2. 2019. augusztus 31-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges
közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.

(1.)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

[Projekt indikatív

(Projekt

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)]

várható ideje)
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5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 38. sorral egészül ki:
(F)
(Szakmai elvárások)

„

38.

KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18

Az állampolgári
ügyintézés
lehetőséginek szélesítése

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

4,50

2018

1. A projekt célja a kormányablakban intézhető ügyek ügyintézési
pontjainak bővítése nem állami intézmények bevonásával
(elsősorban olyan üzleti szféra szereplőkkel, amelyek földrajzi
elhelyezkedésükből adódóan könnyen megközelíthetőek és gyakran
látogatottak az állampolgárok által) a még jobb hozzáférhetőség, a
szolgáltatás színvonalának növelése és az ügyintézési idő további
rövidítése érdekében:
1.1. új ügyintézési pontok szolgáltatási rendszerének kidolgozása, az
ügyintézési pontok kialakítása – szükséges IT támogatás biztosítása,
1.2. képzések, humán kapacitás felkészítése, képzése és
átcsoportosítása,
1.3. az ügyintézési pontok bevezetése, pilot időszak működtetése.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2019. március 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell
nyújtani,
2.2. 2019. augusztus 31-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges
közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
”

33823

(1.)

(43.)

(A)

(B)

(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(Átláthatóság a közpénzek
felhasználásánál,
államháztartási
adattárház)

1. A projekt célja
1.1. az államháztartási információs rendszer fejlesztése,
1.2. az államháztartási adatok és információk áramlásának racionalizálása,
1.3. egy adattárház kialakítása,
1.4. a gazdasági folyamatok átláthatóságát monitorozó szervezeti egység felállítása a Magyar Államkincstár keretein belül,
1.5. integritáskockázatok kezelésének automatizált támogatása és szakmai hatékonyság fejlesztése lehetőségeinek
azonosítása.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 23 067 264
forint.
3. A keretemelés feltétele, hogy a keretemelés összege akkor számolható el uniós forrás terhére, ha az abból
megvalósított tevékenységek a KÖFOP 2. prioritás 2. célkitűzése céljainak megvalósításához hozzájáruló fejlesztéseket
valósít meg.
4. A projekt megvalósítás egyedi feltétele:
4.1. 2018. december 10-ig az egymásra épülő projektekkel összehangolt ütemtervet tartalmazó megvalósíthatósági
tanulmányt támogatási szerződés módosítás keretében be kell nyújtani.

(KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15)

33824

6. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:43 mezője helyébe a következő mező lép:
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(1.)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

[Projekt indikatív

(Projekt

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)]

várható ideje)
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7. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 43a. sorral egészül ki:
(F)
(Szakmai elvárások)

„

43a.

KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18

Jogszabályban
rögzített közzétételi
kötelezettségek alá
eső adatok körének
felülvizsgálata

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszabadság
Hatóság és az
Igazságügyi
Minisztérium által
alkotott konzorcium

2,00

2018

1. A projekt célja a magyar jogszabályokban rögzített közzétételi
kötelezettségek alá eső adatok körének felülvizsgálata, felmérése és
ez alapján az átláthatóság növelése érdekében további adatkörök
hozzáférhetőségnek biztosítása:
1.1. kutatások, felmérések megvalósítása, amely során megvizsgálásra
kerül az egyes adatközlők közzétételi kötelezettsége, a közérdekű
adatigényléssel kapcsolatos gyakorlatok, továbbá az adott
közfeladattal összefüggő általános tájékoztatási gyakorlatok,
1.2. a kutatás eredményeként a hatékonysági vagy egyéb
jogalkalmazási, jogkövetési problémák, valamint az átláthatóságot
hátráltató tényezők beazonosítása, továbbá az ezek kezeléséhez
szükséges beavatkozások kidolgozása,
1.3. nemzetközi példák – jó gyakorlatok – átültetése.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2019. március 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell
nyújtani,
2.2. 2019. augusztus 31-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges
közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
”
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A Kormány 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozata
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű
infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok
módosításáról
1. A Kormány a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett közúti
projektek megvalósítása érdekében
1.1. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZÚT-1”, „KÖZÚT-2” és „KÖZÚT-3”
azonosítóval jelölt közúti projektek vonatkozásában
a)
az engedélyezési tervek elkészítése,
b)
a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzése,
c)
a kisajátítási vázrajzok elkészítése és a kettős záradék megszerzése,
d)
a kiviteli tervek elkészítése, valamint
e)
a „KÖZÚT-2/A” projektelem tekintetében a kivitelezést megelőző, kapcsolódó közműkiváltások
elvégzése
érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére, azzal, hogy az országos közutak vonatkozásában az építési engedélyekben
nevesített építtetőként a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot
(a továbbiakban: NIF Zrt.) kell megjeleníteni, és a teljes tervezési folyamat szakmai felügyeletét a NIF Zrt.-nek
szükséges biztosítania;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a támogatási jogviszony létesítésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal
a környezetvédelmi engedélyek megszerzése vonatkozásában: 2019. március 31.
a további feladatok vonatkozásában: 2019. június 30.
1.2. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZÚT-1” és „KÖZÚT-2” azonosítóval
jelölt közúti projektek vonatkozásában
a)
a kapcsolódó régészeti munkák elvégzése,
b)
a területszerzés,
c)
a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása,
d)
a kivitelezési munkák elvégzése
érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön a NIF Zrt.-vel;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a támogatási szerződés megkötésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal
az egyes projektelemek vonatkozásában: az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban
szereplő határidők szerint
1.3. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZÚT-3” azonosítóval jelölt közúti
projektek vonatkozásában
a)
a kapcsolódó régészeti munkák elvégzése,
b)
a területszerzés,
c)
a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása,
d)
a kivitelezési munkák elvégzése
érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a támogatási jogviszony létesítésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal
az egyes projektelemek megvalósítása vonatkozásában: az 1. melléklet 1. pontjában foglalt
táblázatban szereplő határidők szerint
1.4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím 51. Debreceni Észak-Nyugati
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Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok
ellátása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. január 15.
1.5. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZÚT-1”, „KÖZÚT-2” és „KÖZÚT-3”
azonosítóval jelölt közúti projektek megvalósítása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi
tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében szükséges, összesen 44 115 000 000 forint
központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra a 2019–2023. évek között, az alábbi, költségvetési évek
szerinti bontásban:
a)
a 2019. évben 20 805 000 000 forint,
b)
a 2020. évben 11 000 000 000 forint,
c)
a 2021. évben 5 510 000 000 forint,
d)
a 2022. évben 6 600 000 000 forint,
e)
a 2023. évben 200 000 000 forint;
1.6. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
– az 1.5. pont a) alpontja szerinti forrás biztosítása keretében – gondoskodjanak a 2019. évben
a)
300 000 000 forint biztosításáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok
alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára,
b)
20 505 000 000 forint biztosításáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok
alcím, 51. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása
érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. január 15.
1.7. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
gondoskodjanak az 1.5. pont b)–e) alpontjában meghatározott forrásnak a 2020–2023. évi központi
költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, kiemelt közúti projektek finanszírozását
szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata javára történő biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
1.8. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és
technológiáért felelős miniszter az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZÚT-1”, „KÖZÚT-2”
és „KÖZÚT-3” azonosítóval jelölt közúti projektek előkészítése érdekében az 1.6. pont és az 1.7. pont szerinti
források figyelembevételével, összesen legfeljebb 23 528 000 000 forint összegben kötelezettségeket
vállaljon.
2. A Kormány a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett vasúti
projektek megvalósítása vonatkozásában
2.1. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „VASÚT-1” és „VASÚT-2” azonosítóval
jelölt vasúti projektek vonatkozásában – a „VASÚT-2/F” azonosítóval jelölt részprojekt kivételével –
a)
az engedélyezési tervek elkészítése,
b)
a környezetvédelmi és építései engedélyek megszerzése,
c)
a kisajátítási vázrajzok elkészítése és a kettős záradék megszerzése, valamint
d)
a kiviteli tervek elkészítése
érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére, azzal, hogy az építési engedélyekben nevesített építtetőként a NIF Zrt.-t kell
megjeleníteni, és a teljes tervezési folyamat szakmai felügyeletét a NIF Zrt.-nek szükséges biztosítania;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a támogatási jogviszony létesítésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal
környezetvédelmi engedélyek megszerzése vonatkozásában: 2019. március 31.
a további feladatok vonatkozásában: 2019. június 30.
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2.2.

egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „VASÚT-1” és „VASÚT-2” azonosítóval
jelölt vasúti projektek vonatkozásában – a „VASÚT-2/F” azonosítóval jelölt részprojekt kivételével –
a)
a kapcsolódó régészeti munkák elvégzése,
b)
a területszerzés,
c)
a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása, valamint
d)
a kivitelezési munkák elvégzése
érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön a NIF Zrt.-vel;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a támogatási szerződés megkötésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal
az egyes projektelemek megvalósítása vonatkozásában: az 1. melléklet 1. pontjában foglalt
táblázatban szereplő határidők szerint
2.3. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „VASÚT-2/F” azonosítóval jelölt
részprojekt vonatkozásában a feladatok ellátása érdekében az innovációért és technológiáért felelős
miniszter támogatási szerződést kössön a NIF Zrt.-vel;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a támogatási szerződés megkötésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal
az egyes projektelemek megvalósítása vonatkozásában: az 1. melléklet 1. pontjában foglalt
táblázatban szereplő határidő szerint
2.4. egyetért azzal, hogy a vasúti projektek megvalósítása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi
tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében szükséges, összesen 71 591 230 000 forint
központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra a 2019–2021. közötti években az alábbi, költségvetési évek
szerinti bontásban:
a)
a 2019. évben 8 001 500 000 forint,
b)
a 2020. évben 29 117 230 000 forint,
c)
a 2021. évben 34 472 500 000 forint;
2.5. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2.4. pont
a) alpontja szerinti forrás biztosítása keretében gondoskodjanak a 2019. évben
a)
4 985 252 000 forint biztosításáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok
alcím, 10. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport javára,
b)
3 016 248 000 forint biztosításáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok
alcím, 51. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása
érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
2.6. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
gondoskodjanak a 2.4. pont b) és c) alpontjában meghatározott forrásnak a 2020. és 2021. évi központi
költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, vasúthálózat fejlesztését szolgáló fejezeti
kezelésű előirányzata javára történő biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
2.7. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az innovációért
és technológiáért felelős miniszter a 2.1., 2.2. és a 2.3. pontokban foglalt feladatok finanszírozása
érdekében a 2019–2021. évek tekintetében összesen legfeljebb 71 341 534 629 forint összegben éven túl
kötelezettséget vállaljon.
3. A Kormány a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett közmű
projektek megvalósítása vonatkozásában
3.1. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi
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Önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 82. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
közműfejlesztési feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3.2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
cím terhére 2 025 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 82. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési
feladatainak támogatása cím javára, az 5. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3.3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3.2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya
alá tartozó egyedi támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, az 1. melléklet
2. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZMŰ-3” azonosítóval jelölt közmű projekt megvalósítása érdekében,
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 3.2. pont végrehajtását követően azonnal
3.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3.3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 3.3. pont végrehajtását követően azonnal
3.5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZMŰ-1” és
„KÖZMŰ-2”, valamint „KÖZMŰ-4” és „KÖZMŰ-5” azonosítóval jelölt közmű projektek megvalósítása céljára
gondoskodjon a 2019. évben 10 033 000 000 forint forrás biztosításáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. január 15.
3.6. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZMŰ-1” és „KÖZMŰ-2”, valamint
„KÖZMŰ-4” és „KÖZMŰ-5” azonosítóval jelölt közmű projektek megvalósítása érdekében az innovációért és
technológiáért felelős miniszter támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az egyes projektelemek megvalósítása vonatkozásában: az 1. melléklet 2. pontjában foglalt
táblázatban szereplő határidők szerint
a támogatási jogviszony létesítésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően
azonnal
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
5. Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról
és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1371/2016.
(VII. 15.) Korm. határozat] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
6. Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek
biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat]
6–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában
biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Kiemelt közúti projektek kiadási előirányzata
(a továbbiakban: Előirányzat) terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2019–2023. évekre az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 402 492 millió forint,
b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 230 469 millió forint,
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7.
8.
9.
10.

11.

12.

c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 142 465 millió forint,
d) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 70 444 millió forint,
e) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 200 millió forint,
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 6. pontban meghatározott éven túli
előirányzati korlátok és az 1. mellékletben foglalt források figyelembevételével a már megkötött támogatási
szerződéseket módosítsa,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
8. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért
felelős miniszter az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében, a 6. pont szerinti éven túli korlátok
kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegével csökkentett mértékéig, összesen legfeljebb
1 421 043 millió forint összegben kötelezettségeket vállaljon, illetve a már megkötött támogatási szerződést ennek
megfelelően módosítsa,”
Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában a „2 587 759 millió forint” szövegrész helyébe
a „2 611 369 millió forint” szöveg lép.
Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról szóló 1154/2018. (III. 27.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat] nyitó szövegrésze a következő ötödik
franciabekezdéssel egészül ki:
(A Kormány tekintettel)
„– a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra
fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló
1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozatra”
Az 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat
11.1. nyitó szövegrészben az „a 2019–2020. évekre” szövegrész helyébe az „a 2019–2021. évekre” szöveg,
11.2. a) pontjában a „21 307 070 752 forint,” szövegrész helyébe a „26 274 935 226 forint,” szöveg,
11.3. b) pontjában a „6 742 000 000 forint.” szövegrész helyébe a „35 757 675 137 forint,” szöveg
lép.
Az 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat a következő c) ponttal egészül ki:
[A Kormány tekintettel
– a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról
szóló 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatra,
– a Budapest–Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről szóló
1151/2018. (III. 26.) Korm. határozatra
– a Budapest–Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről szóló
1174/2018. (III. 28.) Korm. határozatra
– a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és fejlesztések
megvalósításáról szóló 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozatra
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva
a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Kiemelt
célú beruházások támogatása alcím, Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport kiadási előirányzatai terhére vállalható
kötelezettségek mértékét a 2019–2020. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:]
„c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 34 352 267 065 forint.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
1. A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett
közúti és vasúti projektek
A

B

C

D

Tervezés (engedélyek megszerzésével),
1.

Azonosító

Az infrastruktúra-fejlesztési projekt megnevezése

2.

3.

valamint egyes kisebb kivitelezési
munkák
Megvalósító

KÖZÚT-1

Határidő

E

F

Területszerzés, valamint jelentősebb
kivitelezési munkák
Megvalósító

Határidő

M35 autópálya csomópontjának Debrecen-Józsa térségében történő megépítése
(a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
szóló 1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat] 1. pont
a) alpont)
Debrecen
Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
(a továbbiakban:
Debrecen MJV)

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

4.

KÖZÚT-1/A

M35 autópálya új, Debrecen-Józsa
csomópont építése

5.

KÖZÚT-1/B

M35 autópálya meglévő, 354. sz. főút
csomópont átépítése

6.

KÖZÚT-2

7.

KÖZÚT-2/A

33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az M35
autópálya és az ipari fejlesztési terület
között

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2020.12.31.

KÖZÚT-2/B

33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az ipari
fejlesztési terület és a 3316. jelű
összekötő út között

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2022.12.31.

9.

KÖZÚT-2/C

Kerékpárút építése a 33. sz. főút
mellett az M35 autópálya és az ipari
fejlesztési terület között

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

10.

KÖZÚT-2/D

33. sz. főút csomópontjainak
fejlesztése az M35 autópálya és
a 35. sz. főút között

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2022.04.30.

11.

KÖZÚT-3

12.

KÖZÚT-3/A

az ipari fejlesztési terület és a 33. sz.
főút közötti helyi közút (2×2 sávos
kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen
MJV

2019.09.30.

13.

KÖZÚT-3/B

az ipari fejlesztési terület körüli helyi
közút (2×1 sávos kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen
MJV

2020.12.31.

14.

KÖZÚT-3/C

az ipari fejlesztési terület és Nagymacs
közötti helyi közút (2×1 sávos
kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen
MJV

2020.12.31.

KÖZÚT-3/D

az ipari fejlesztési terület és az M35
autópálya új, Debrecen-Józsa
csomópontja között (2×1 sávos
kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen
MJV

2021.12.31.

8.

15.

33. sz. főút M35 autópálya és a 3316. jelű összekötő út közötti szakaszának 2×2 sávosra történő
kapacitásbővítése [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 1. pont b) alpont]

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területe körüli, 2×1 sávos út megépítésével, valamint
az így kialakuló út Debrecen–Nagymacs és Debrecen-Józsa felé történő kapcsolatának 2×1 sávos, illetve
a 33. sz. főútig vezető út 2×2 sávos kiépítésével [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 1. pont c) alpont]
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A

B

C

D

Tervezés (engedélyek megszerzésével),
1.

Azonosító

Az infrastruktúra-fejlesztési projekt megnevezése

2.

valamint egyes kisebb kivitelezési

E

F

Területszerzés, valamint jelentősebb
kivitelezési munkák

munkák
Megvalósító

Határidő

Megvalósító

Határidő

KÖZÚT-3/E

az M35 autópálya új, Debrecen-Józsa
csomópontja és Debrecen-Józsa
között (2×1 sávos kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen
MJV

2021.12.31.

17.

KÖZÚT-3/F

az ipari fejlesztési terület és az M35
autópálya meglévő, 354. sz. főúti
csomópontja között (2×1 sávos
kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen
MJV

2021.12.31.

18.

VASÚT-1

19.

VASÚT-1/A

konténerterminál (2 vágány)

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

20.

VASÚT-1/B

2. ütem: konténerterminál (további
vágányok, kiszolgáló létesítmények)

Debrecen MJV

2019.06.30.

(NIF Zrt.)

(2023.12.31.)

21.

VASÚT-2

22.

VASÚT-2/A

108-as vasútvonal korszerűsítése
Debrecen állomás és Nagymacs
állomás között

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

23.

VASÚT-2/B

2. ütem: 108-as vasútvonal
korszerűsítése Nagymacs állomás és
Balmazújváros állomás között

Debrecen MJV

2019.06.30.

(NIF Zrt.)

(2023.12.31.)

24.

VASÚT-2/C

2. ütem: 108-as vasútvonal
villamosítása Debrecen állomás és
Balmazújváros állomás között

Debrecen MJV

2019.06.30.

(NIF Zrt.)

(2023.12.31.)

25.

VASÚT-2/D

100-as vasútvonalhoz történő
kapcsolódás kialakítása (Kisállomás)

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

VASÚT-2/E

2. ütem: 100-as vasútvonalhoz
történő kapcsolódás kialakítása
(2 vágány)

Debrecen MJV

2019.06.30.

(NIF Zrt.)

(2023.12.31.)

VASÚT-2/F

elővárosi és városi vasúti közlekedés
fejlesztéséhez szükséges
megvalósíthatósági tanulmány
készítése (különös tekintettel
a Debrecen és Nagyvárad közötti
„tram-train” kapcsolatra, valamint
a Debreceni Repülőtér vasúti
kapcsolatának fejlesztésére)

NIF Zrt.

2020.09.30.

–

–

16.

26.

27.

a debreceni közforgalmú logisztikai és konténerterminál Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat
részeként történő megépítése [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 3. pont a) alpont]

a 108-as vasútvonalnak Debrecen és a megépülő konténerterminál közötti szakasza fejlesztése,
villamosítása, korszerűsítése és a 100-as vasútvonalra történő becsatlakozásához szükséges
pályakorrekció megvalósítása [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 3. pont b) alpont]
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2. A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett
közmű projektek

1.
2.

A

B

C

Azonosító

Az infrastruktúra-fejlesztési projekt megnevezése

D

Tervezés és Kivitelezés
Megvalósító

Határidő

KÖZMŰ-1

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet és kiszolgáló létesítményeinek
villamosenergia-ellátását biztosító, nagy- és középfeszültségű
alállomás, transzformátorállomások és csatlakozási pontok kialakítása
(szolgáltatás megrendelés útján) [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
5. pont a) alpont]

Debrecen MJV

2020.11.30.

KÖZMŰ-2

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kiszolgáló létesítményeinek
gázellátását biztosító, 20 ezer Nm3/h kapacitású hálózat kiépítése
(szolgáltatás megrendelés útján) [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
5. pont b) alpont]

Debrecen MJV

2020.11.30.

5.

KÖZMŰ-3

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén keletkező kezelt
csapadékvizek továbbítására alkalmas hálózat kiépítése [1464/2018.
(IX. 25.) Korm. határozat 5. pont c) alpont]

Debrecen MJV

2019.10.30.

6.

KÖZMŰ-4

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet tűzivíz- és használativíz-ellátását
növelő, valamint szennyvízelvezetését biztosító hálózat kiépítése
[1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 5. pont d) alpont]

Debrecen MJV

2019.10.30.

7.

KÖZMŰ-5

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén meglévő távközlési
infrastruktúra kiváltásával és új távközlési hálózat kiépítése [1464/2018.
(IX. 25.) Korm. határozat 5. pont e) alpont]

Debrecen MJV

2019.09.30.

3.

4.

2. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 68. és 69. sorral
egészül ki:
(A tervezett projekt megnevezése)

„
68.

M35 autópálya új, Debrecen-Józsa csomópont építése, valamint az M35 autópálya meglévő, 354. sz. főút
csomópont átépítése

69.

33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között, a 33. sz. főút
2×2 sávra bővítése az ipari fejlesztési terület és a 3316. jelű összekötő út között, kerékpárút építése
a 33. sz. főút mellett az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között, valamint a 33. sz. főút
csomópontjainak fejlesztése az M35 autópálya és a 35. sz. főút között
”
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3. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz

Magyarország rövid és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
2022-ig történő megvalósításához biztosított forráskeret éves felosztása
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A projektek megvalósításához szükséges források éves keretösszege

1.

(bruttó, millió forint)

2.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Összesen

3.

IKOP 1. prioritása

167 913

220 474

111 071

112 029

80 876

29 390

11 551

0

733 304

4.

IKOP 4. prioritása

77 690

76 976

64 872

77 246

44 108

34 213

6 960

0

382 065

5.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

5 675

27 130

26 370

10 073

0

0

0

0

69 248

6.

Magyarország
központi költségvetése (hazai forrás)

98 383

214 597

267 702

402 492

230 469

142 465

70 444

200

1 426 752

7.

Összesen

349 661

539 177

470 015

601 840

355 453

206 068

88 955

200

8.

Mindösszesen

2 611 369
”

4. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 67. és 68. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(A megvalósítás tervezett

(A megvalósítás tervezett

kezdete)

befejezése)

(1)

(A tervezett projekt megnevezése)

67.

M35 autópálya új, Debrecen-Józsa csomópont építése,
valamint M35 autópálya meglévő, 354. sz. főút
csomópont átépítése

2019. II. negyedév

2021. IV. negyedév

68.

33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az M35 autópálya és
az ipari fejlesztési terület között, a 33. sz. főút 2×2
sávra bővítése az ipari fejlesztési terület és a 3316. jelű
összekötő út között, kerékpárút építése a 33. sz. főút
mellett az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület
között, valamint a 33. sz. főút csomópontjainak
fejlesztése az M35 autópálya és a 35. sz. főút között

2019. II. negyedév

2022. IV. negyedév

„

”

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

IX.
377084

82

359017

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak
támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5
Egyéb működési célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

2 025 000 000
-2 025 000 000
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5. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
2 025 000 000

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

III. n.év

IV. n.év
2 025 000 000

33835

33836
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A Kormány 1593/2018. (XI. 22.) Korm. határozata
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet
kialakításához kapcsolódó intézkedésekről szóló együttműködési megállapodás megkötéséről
A Kormány
1. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Kormány és Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata között kötendő, a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó
intézkedésekről szóló együttműködési megállapodást a Kormány nevében aláírja;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2018. december 15.
2. visszavonja a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
szóló 1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 7. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1594/2018. (XI. 22.) Korm. határozata
az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló
1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. Az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló 1532/2017. (VIII. 14.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) a következő 8. ponttal egészül ki:
[A Kormány támogatja az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat (a továbbiakban: OIKH) létrehozását,
amelynek elemei a Zalaegerszeg, Békéscsaba, záhonyi átrakodó körzet és Paks helyszíneken megvalósuló fejlesztések
(a továbbiakban: OIKH projektek), és ennek érdekében]
„8. egyetért azzal, hogy a debreceni konténerterminál a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával
összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések részeként valósuljon meg.”
2. A Határozat nyitó szövegrészében a „körzet és” szövegrész helyébe a „körzet, Debrecen és” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1595/2018. (XI. 22.) Korm. határozata
a Debreceni Nemzetközi Repülőtér működtetésének kiegészítő támogatásáról
A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a Debreceni Nemzetközi Repülőtér működtetéséhez kapcsolódóan gondoskodjanak a 2018. évben 324 895 000 forint
biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati
programok alcím, 39. Regionális repülőterek működésének támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

33837
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A Kormány 1596/2018. (XI. 22.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva
2 200 495 764 forint átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi
Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

33838

1. melléklet az 1596/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIV.

Cím
szám

20

347762
XX.

20

358506

374873

XLII.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIV.
347762

XX.

1

24

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

56

Cím
szám

20

20

358506
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

K3

40

K5
K8

43

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

2 050 495 764

23 500 000
126 500 000

Egyéb működési célú kiadások

-2 200 495 764

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

forintban
Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

1

24

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

56

40

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

2 050 495 764

150 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
2 200 495 764

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
2 200 495 764
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

forintban

33839
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A miniszterelnök 142/2018. (XI. 22.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya
és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges
megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás
kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

33840
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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.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

