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III. Kormányrendeletek

A Kormány 108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelete
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes 
kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány
a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bd)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  csődeljárásról, a  felszámolási eljárásról és a  végelszámolásról szóló 1991.  évi 
XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. § (1) bekezdés tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
a 6. § (2) bekezdése tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 7. §-ában a „ , vagyongazdálkodási és 
létesítményfejlesztési szakmai szempontból az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter” szövegrész.

3. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Fnj.  Korm.  r.) 
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  felszámolók névjegyzékét vezető szervként a  Kormány a  Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóságot 
(a  továbbiakban: felszámolók névjegyzékét vezető hatóság) jelöli ki, amely az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumnak, illetve a  tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére kijelölt 
–  a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII.  törvény 35.  § (2)  bekezdése szerinti – minisztériumnak vagy a  Miniszterelnöki Kormányirodának az  önálló 
szervezeti egysége, amely az  e  rendeletben foglalt hatósági ügyek tekintetében nem utasítható és hatósági 
tevékenysége során minden más szervtől független. A  felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a  névjegyzékbe 
való felvétellel, az  új névjegyzék felállításával és a  névjegyzék vezetésével kapcsolatos, továbbá a  Cstv. szerinti 
hatósági ellenőrzési eljárás során az e rendeletben foglaltak figyelembevételével jár el azzal, hogy ahol az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény kérelemről rendelkezik, ott az  e  rendelet szerinti pályázati 
kérelmet is érteni kell.”
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 (2) Az Fnj. Korm. r. 4/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/C. § A felszámoló szervezet a 4/A. § és 4/B. § szerinti adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének írásban 
köteles eleget tenni.”

 (3) Az Fnj. Korm. r. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  felszámolók névjegyzékében, illetve a  6/B.  § szerinti hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról hatósági 
bizonyítvány kiállítása kérhető.”

 (4) Az Fnj. Korm. r. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (5) Az Fnj. Korm. r.

a) 1. § (2) bekezdésében, 3. § (6) bekezdés de) és df ) pontjában, 5. § (3) bekezdésében, a 2. melléklet II. 24. és 
25. pontjaiban a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,

b) 4/A.  § (3)  bekezdésében, a  2.  melléklet II. 6.  pontjában, 3.  melléklet I. 3.  pontjában, II. 3., 9.  pontjaiban, 
3. melléklet III. 11. pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „jogerős vagy végleges” szöveg,

c) 4/A.  § (3)  bekezdésében, a  2.  melléklet 23.  pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „jogerősen vagy 
véglegesen” szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedésével” szövegrész helyébe a „véglegessé válásával” szöveg
lép.

 (6) Hatályát veszti az Fnj. Korm. r. 4. § (2a) és (2b) bekezdése.

4. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 34/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34/E.  § A  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 408/2017. (XII. 15.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 5.) megállapított 19. § (7)–(7d) bekezdésének és 26. § (2) bekezdésének 
rendelkezéseit a  Mód R. 5. hatálybalépését megelőzően megkötött hallgatói hitelszerződések esetében is 
alkalmazni kell azzal, hogy a  Mód R. 5. hatálybalépését követően a  Diákhitel szervezet – első alkalommal  – 
a  Mód R. 5. hatálybalépését követő 360 napon belül köteles az  MKK Zrt.-re engedményezni az  engedményezés 
negyedévét megelőző negyedév utolsó napjáig felmondás folytán megszűnt hallgatói hitelszerződések alapján 
fennálló követeléseket. Az engedményezés ténye nem érinti a Diákhitel szervezet által a hitelfelvevőnek a Mód R. 5. 
hatálybalépését követően engedélyezett részletfizetést.”

5. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló  
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  EÉR létrehozására, működtetésére és üzemeltetésére a  Kormány az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter tevékenységének segítésére kijelölt – a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai 
és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 35.  § (2)  bekezdése szerinti – minisztériumnak vagy 
a Miniszterelnöki Kormányirodának az önálló szervezeti egységét jelöli ki (a továbbiakban: működtető).”

6. A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„27.  § A  szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter az  egészségügyért, valamint a  szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az  igazságügyért felelős miniszter és az  államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével és adatszolgáltatásának felhasználásával a tárgyévet követő február 20-ig jelentést készít a Kormány 
részére a  felelős játékszervezés elvének érvényesüléséről, a  játékosvédelmi intézkedések gyakorlati alkalmazásáról 
és továbbfejlesztési lehetőségeiről.”

 (2) A  felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdésében 
az „Az  államháztartásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért 
felelős miniszter” szöveg lép.
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7. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

A védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek
a) a Szent Koronához tartozó jelvények közül a koronázási palást,
b) a Sándor-palota épülete,
c) az Alkotmánybíróság épülete,
d) az Állami Számvevőszék központi épülete,
e) a Kúria épülete,
f ) a Legfőbb Ügyészség épülete,
g) a Miniszterelnökségnek a Budapest Nagysándor József utcai épülete és a Budapest Wesselényi utcai épülete,
h) a Belügyminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
i) az Emberi Erőforrások Minisztériumának a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
j) az Agrárminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
k) az Igazságügyi Minisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
l) a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
m) az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
n) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter elhelyezését biztosító épület,
o) az Információs Hivatal központi objektuma.”

2. melléklet a 108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

Az Fnj. Korm. r. 1. mellékletének 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati kérelemhez csatolni kell:)
„b) a  2.  § (5)  bekezdésében, illetve a  3.  § (6)  bekezdés d)  pont da) és db)  alpontjában említett személyek iskolai 
végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló okiratok másolatait, továbbá nyilatkozatot vagy igazolást 
arról, hogy az  említetteket milyen jogviszonyban foglalkoztatja, vagy a  névjegyzékbe való felvétele esetén 
az említett személyek foglalkoztatására irányuló kötelezettségvállalást tanúsító megállapodást,”
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3. melléklet a 108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 19. Egyéb ügyek táblázata az alábbi 70. és 71. sorokkal egészül ki:

(A B C D E F

1. Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés
Bevonás és közreműködés 

feltétele

Elsőfokon eljáró 

szakhatóság

Másodfokon eljáró 

szakhatóság

Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

„
70. a csődeljárásról és 

a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. évi XLIX. törvény 

27/C. § (4) bekezdése, 27/A. § 

(6a) bekezdése, valamint 

a 66. § (6) bekezdése szerinti 

hatósági nyilvántartásba 

vétellel és a hatósági 

nyilvántartás vezetésével 

kapcsolatos eljárások

a csődeljárásról és 

a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. évi XLIX. törvény 

27/C. § (1) bekezdése szerinti 

szakirányú szakképzettség 

és a 83/B. § szerinti 

felsőfokú végzettség és 

más, felsőoktatásban 

szerzett szakképesítés 

vagy szakképzés tartalma, 

külföldi végzettségi szint, 

szakképesítés és szakképzés 

tartalma

Amennyiben a kérelem 

elbírálásához 

a felszámolási és 

vagyonfelügyeleti 

szakirányú 

szakképzettség, 

más felsőfokú 

végzettség vagy 

egyéb szakképzettség 

tartalmának 

meghatározása 

szükséges.

Oktatási Hivatal – –

71. a csődeljárásról és 

a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. évi XLIX. törvény 

27/C. § (4) bekezdése, 27/A. § 

(6a) bekezdése, valamint 

a 66. § (6) bekezdése szerinti 

hatósági nyilvántartásba 

vétellel és a hatósági 

nyilvántartás vezetésével 

kapcsolatos eljárások

egyéb, a 70. pontba nem 

tartozó szakképzés tartalma 

Amennyiben a kérelem 

elbírálásához 

a 70. pontba nem 

tartozó, egyéb 

szakképzettség 

tartalmának 

meghatározása 

szükséges.

Nemzeti 

Szakképzési és 

Felnőttképzési 

Hivatal

– –

”

A Kormány 109/2018. (VI. 25.) Korm. rendelete
egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló  
2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány
az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az  igazságszolgáltatás működését 
érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (4) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi 
XC. törvény 866. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

1. § (1) A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bür.) 
17. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A büntetőeljárásban és a büntetés-végrehajtási ügyekben ellátható feladatok”

 (2) A Bür. 17–36. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„17.  § (1) A  bírósági ügyintéző a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Be.) 46.  § 
(1)  bekezdése alapján védőt rendelhet ki, és a  védő személyének kijelölése céljából a  határozatot megküldi 



4484 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 93. szám 

a  kirendelő bíróság székhelye szerint illetékes területi ügyvédi kamarának. A  bírósági ügyintéző a  kirendelt 
védő személyéről és elérhetőségéről értesíti a  terheltet, valamint a  Be. 42.  § (5)  bekezdése szerint a  fogva tartást 
végrehajtó intézetet.
(2) A  bírósági ügyintéző a  meghatalmazott védőt tájékoztathatja a  korábban eljárt kirendelt védő személyéről és 
elérhetőségéről a Be. 48. § (3) bekezdése szerint.
18. § A bírósági ügyintéző tájékoztathatja
a) a sértettet a Be. 51. § (5) bekezdésében foglalt események bekövetkeztéről, ha ez iránt a sértett előzetes kérelmet 
terjesztett elő,
b) a távoltartással érintett személyt a távoltartás megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a Be. 280. § (6) bekezdése 
szerint, illetve
c) a fogva lévő terhelt által megjelölt személyt a fogva tartásról a Be. 39. § (2) bekezdés b) pontja szerint.
19. § A bírósági ügyintéző a Be. 77. § (1) bekezdése szerint a költségkedvezmény engedélyezése iránt a bíróságra 
előterjesztett kérelmet megküldheti az elbírálásra jogosult jogi segítségnyújtó szolgálatnak.
20.  § A  bírósági ügyintéző, ha a  különösen védett tanú részvételét igénylő eljárási cselekményen 
jegyzőkönyvvezetőként vett részt, elkészítheti a különösen védett tanú részvételével végzett eljárási cselekményen 
felvett jegyzőkönyv kivonatát a Be. 92. § (7)–(9) bekezdése szerint.
21. § (1) A bírósági ügyintéző a Be. 135. § (1) bekezdése szerint az ismeretlen helyen tartózkodó terheltnek, illetve 
az  elektronikus adat felett rendelkezni jogosult ismeretlen vagyoni érdekeltnek szóló ügyirat hirdetményi úton 
történő kézbesítése iránt intézkedhet.
(2) A bírósági ügyintéző a Be. 130. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése szerint az ügyiratot a címzett részére 
személyesen is kézbesítheti, illetve a címzett az ügyiratot a bírósági ügyintézőtől a bíróságon is átveheti.
22. § A bírósági ügyintéző a  folyamatban lévő ügyet a Be. 147. § (4) bekezdése szerint az egyesítés megfontolása 
céljából megküldheti az egyesítés kérdésében határozathozatalra jogosult bíróságnak.
23.  § (1) A  bírósági ügyintéző bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettől a Be. 261. § (1) és (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatást kérhet.
(2) A  bírósági ügyintéző adatkérése a  Be. 261.  § (4)  bekezdése szerint állami vagy helyi önkormányzati szerv 
nyilvántartásában kezelt adat továbbítására, illetve átvételére is irányulhat. Ha törvény ezt lehetővé teszi, a bírósági 
ügyintéző a  Be. 263.  §-a szerint a  nyilvántartásból vagy az  adatállományból közvetlen hozzáféréssel veszi át 
a szükséges adatokat.
(3) A  bírósági ügyintéző jogosult a  Be. 498.  § (3)  bekezdése szerint a  vádlottra vonatkozó bűnügyi nyilvántartás 
és a  központi szabálysértési nyilvántartás adatait, valamint a  jogszabállyal rendszeresített egyéb közhiteles 
nyilvántartásnak a vádlottra, illetve a vád tárgyára vonatkozó adatait beszerezni.
(4) A  bírósági ügyintéző a  Be. 498.  § (1)  bekezdése szerint intézkedhet aziránt, hogy a  bizonyítási eszközök 
a  tárgyaláson rendelkezésre álljanak, e  körben − az  ügyészség megkeresésének kivételével – más szerveket 
megkereshet, illetve adatszolgáltatást kérhet.
(5) A  bírósági ügyintéző a  bírósági ügyvitel szabályai szerint jogosult az  ügyiratok megküldésére más bíróság, 
ügyészség, nyomozó hatóság és más hatóság számára. A  bírósági ügyintéző megkeresheti a  bíróságot, 
az ügyészséget, a nyomozó hatóságot és más hatóságot iratok megküldése és a megküldött ügyiratok visszaküldése 
iránt.
24.  § (1) A  bírósági ügyintéző az  ismeretlen helyen tartózkodó terhelt vagy tanú felkutatása érdekében a  terhelt 
vagy a  tanú lakcímének, illetve tényleges tartózkodási helyének a  megállapítása iránt intézkedhet. A  bírósági 
ügyintéző a körözés elrendelésére és az elfogatóparancs kibocsátására nem jogosult.
(2) A  bírósági ügyintéző a  terhelt vagy a  tanú lakcímének és tényleges tartózkodási helyének megállapítása iránt 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet keresi meg.
25. § (1) A bírósági ügyintéző jogosult
a) az elővezetési költséget megállapító végzés, valamint
b) a tolmács és fordító kirendelésére vonatkozó, a tolmácsdíjat és fordítási díjat megállapító végzés
meghozatalára.
(2) A bírósági ügyintéző a Be. 453. §-a szerinti eljárásban az általa hozott határozatokat kijavíthatja.
26. § (1) A bírósági ügyintéző a jogerő megállapításáról tájékoztathatja azokat a személyeket, akik a jogerőssé vált 
határozat ellen fellebbezés benyújtására, valamint büntetővégzés esetében a Be. 742. §-a szerinti tárgyalás tartása 
iránti indítvány benyújtására voltak jogosultak a Be. 459. § (3) bekezdése szerint.
(2) A bírósági ügyintéző az ügyiratok felterjesztése után a bírósághoz a Be. 586. § (1) bekezdése szerint benyújtott 
fellebbezésre tett észrevételt felterjesztheti a fellebbezés elbírálására jogosult bírósághoz.
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27. § A bírósági ügyintéző a másodfokú bírósági eljárásban jogosult
a) a  Be. 596.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint az  ügyiratokat visszaküldeni az  elsőfokú bíróságnak, ha 
a fellebbezéseket visszavonták,
b) a vádlottnak és a védőnek kézbesíteni a más által bejelentett fellebbezést, valamint a másodfokú bíróság mellett 
működő ügyészség indítványát a Be. 596. § (1) bekezdés c) pontja szerint,
c) a  vádlott vagy a  védő fellebbezésének indokolását − ha azt a  másodfokú bíróság előtt terjesztették elő  − 
megküldeni a másodfokú bíróság mellett működő ügyészségnek a Be. 596. § (1) bekezdés d) pontja szerint.
28. § A bírósági ügyintéző a harmadfokú bírósági eljárásban jogosult
a) a  Be. 596.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint az  ügyiratokat visszaküldeni a  másodfokú bíróságnak, ha 
a fellebbezéseket visszavonták,
b) a vádlottnak és a védőnek kézbesíteni a más által bejelentett fellebbezést, valamint a harmadfokú bíróság mellett 
működő ügyészség indítványát a Be. 596. § (1) bekezdés c) pontja szerint,
c) a  vádlott vagy a  védő fellebbezésének indokolását − ha azt a  harmadfokú bíróság előtt terjesztették elő  − 
megküldeni a harmadfokú bíróság mellett működő ügyészségnek a Be. 596. § (1) bekezdés d) pontja szerint.
29. § A bírósági ügyintéző a perújítási eljárásban jogosult
a) az  alapügy ügyiratainak beszerzése iránt intézkedni, ha az  ügyészség az  ügyiratokat nem csatolta a  perújítási 
indítványhoz a Be. 643. § (3) bekezdése szerint,
b) az ügyészségnek észrevételezésre megküldeni a perújítási indítványt és az alapügy bírósági ügyiratait a Be. 643. § 
(4) bekezdése szerint,
c) az  indítvány előterjesztőjének kézbesíteni az  ügyészség perújítási indítványra tett nyilatkozatát, valamint 
a  terheltnek és a  védőnek kézbesíteni a  más által előterjesztett perújítási indítványt és az  arra tett ügyészségi 
nyilatkozatot a Be. 643. § (5) bekezdése szerint.
30. § A bírósági ügyintéző a felülvizsgálati eljárásban jogosult
a) a  felülvizsgálati indítvány előterjesztőjének, valamint a  terheltnek és védőjének észrevételezésre megküldeni 
a felülvizsgálati indítványt, valamint az ügyészség, a magánvádló vagy a pótmagánvádló nyilatkozatát [a Be. 657. § 
(3) bekezdése, a Be. 784. § (4) bekezdése vagy a 815. § (4) bekezdése szerint],
b) a terhelt és védője részére észrevételezésre megküldeni a más által benyújtott felülvizsgálati indítványt és az arra 
tett ügyészségi nyilatkozatot a Be. 657. § (3) bekezdése szerint,
c) a  magánvádas vagy pótmagánvádas eljárásban hozott határozat ellen benyújtott felülvizsgálati indítványt 
a  magánvádlónak, illetve a  pótmagánvádlónak nyilatkozattétel érdekében megküldeni a  Be. 784.  § (2)  bekezdése 
vagy a 815. § (2) bekezdése szerint.
31.  § A  bírósági ügyintéző a  törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati eljárásban jogosult a  terheltnek és 
a védőnek észrevételezésre megküldeni a  törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítványt a Be. 668. § 
(3) bekezdése szerint.
32.  § (1) A  bírósági ügyintéző a  távollévő terhelttel szemben folytatott eljárásban jogosult az  ügyészséget 
tájékoztatni, ha
a) az ügyészség távollévő terhelttel szemben emelt vádat, és a vádlott elérhetősége a tárgyalás megkezdése előtt 
ismertté válik a Be. 750. § (1) bekezdése szerint,
b) a vádlottal szemben kibocsátott körözés vagy az elfogatóparancs a kibocsátásától számított tizenöt napon belül 
nem vezetett eredményre a Be. 750. § (2) bekezdése szerint.
(2) A bírósági ügyintéző a külföldön tartózkodó terhelt távollétében folytatott eljárásban a Be. 750. § (1) bekezdése 
szerint tájékoztathatja az ügyészséget, ha az ügyészség a külföldön ismert helyen tartózkodó terhelt távollétében 
emelt vádat és a külföldön tartózkodó terhelt hazatért.
33.  § (1) A  bírósági ügyintéző megküldheti az  ügyiratokat a  magasabb hatáskörű elsőfokú bíróságnak, illetve 
a  katonai büntetőeljárást lefolytató bíróságnak az  összbüntetési eljárás lefolytatására a  Be. 839.  § (1) és 
(2) bekezdése szerint.
(2) A  bírósági ügyintéző jogosult a  foglalási jegyzőkönyv megküldése iránt a  bírósági végrehajtót megkeresni 
a Be. 443. § (1) bekezdése és a Be. 843. § (1) bekezdése szerint.
34. § (1) A bírósági ügyintéző a kártalanítási eljárásban jogosult
a) beszerezni a  terhelttel szemben alkalmazott szabadságkorlátozásra vonatkozó adatokat és iratokat, amelyek 
a kártalanítási igény elbírálásához szükségesek,
b) az  egyszerűsített kártalanítás tárgyában hozandó döntéshez szükséges adatokat tartalmazó ügyiratokat 
és az  e  célból beszerzett egyéb iratokat, valamint az  egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet 
az igazságügyért felelős miniszternek megküldeni a Be. 851. § (3) bekezdés szerint, vagy
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c) a  kártalanítási igény elbírálásához szükséges adatokat tartalmazó ügyiratokat és az  e  célból beszerzett 
egyéb iratokat, valamint a  kártalanítási per iránti keresetlevelet az  igazságügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium székhelye szerint illetékes, a  perre hatáskörrel rendelkező bíróságnak megküldeni a  Be. 854.  § 
(4) bekezdése szerint.
(2) A bírósági ügyintéző a kegyelmi eljárásban jogosult
a) beszerezni azokat a  terheltre vonatkozó adatokat és iratokat, amelyek a  kegyelmi eljárás lefolytatásához és 
a kegyelmi kérelem vagy a kegyelmi kezdeményezés elbírálásához szükségesek a Be. 859. § (2) bekezdése szerint,
b) a  kegyelmi döntéshez szükséges adatokat tartalmazó ügyiratokat és az  e  célból beszerzett egyéb iratokat, 
valamint a kegyelmi kérelmet vagy a kegyelmi kezdeményezést az igazságügyért felelős miniszterhez felterjeszteni 
a Be. 859. § (4) bekezdés b) pontja szerint.
(3) A  bírósági ügyintéző az  államot megillető bűnügyi költség és a  rendbírság mérséklésére vagy elengedésére 
irányuló eljárásban jogosult
a) beszerezni azokat a  fizetésre kötelezettre vonatkozó adatokat és iratokat, amelyek az  eljárás lefolytatásához és 
a kérelem elbírálásához szükségesek a Be. 864. § (1) és (2) bekezdése szerint,
b) az államot megillető bűnügyi költség és a rendbírság mérséklése vagy elengedése tárgyában hozandó döntéshez 
szükséges adatokat tartalmazó ügyiratokat és az e célból beszerzett egyéb iratokat, valamint a fizetésre kötelezett 
kérelmét az igazságügyért felelős miniszterhez felterjeszteni a Be. 864. § (3) bekezdése szerint.
35. § (1) A bírósági ügyintéző jogosult az ismeretlen helyen tartózkodó elítélt, illetve kényszergyógykezelt tényleges 
tartózkodási helyének felkutatása iránt intézkedni a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és 
a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL.  törvény (a  továbbiakban: Bv. tv.) 19. § (1) bekezdése 
szerint azzal, hogy a bírósági ügyintéző a körözés elrendelésére és az elfogatóparancs kibocsátására nem jogosult.
(2) A bírósági ügyintéző jogosult a szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztására irányuló eljárásban a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága egészségügyi szakterület vezetőjének − az  elítélt egészségügyi állapotának 
büntetés-végrehajtás keretei között való kezelhetőségére vonatkozó − nyilatkozatának beszerzése iránt intézkedni 
a Bv. tv. 39. § (4) bekezdése szerint.
(3) A  bírósági ügyintéző a  büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli utólagos bírósági mentesítésre irányuló 
eljárásban a Bv. tv. 44/A. § (3) bekezdése szerint az ügyészség nyilatkozatának beszerzése iránt intézkedhet.
(4) A  bírósági ügyintéző a  Bv. tv. 69/B.  § (8)  bekezdése szerint a  kényszergyógykezelés felülvizsgálata előtt 
beszerezheti az elmeorvos-szakértői véleményt.
(5) A  bírósági ügyintéző a  végleges hatályú foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás, valamint a  végleges 
hatályú kiutasítás alóli mentesítésre irányuló eljárásban a  Bv. tv. 69/C.  § (3)  bekezdése szerint az  ügyészség és 
az idegenrendészeti hatóság nyilatkozatának beszerzése iránt intézkedhet.
36.  § (1) A  bírósági ügyintéző jogosult a  fogva tartott személy esetében a  büntetőeljárás lefolytatása, továbbá 
a  büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a  bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról 
szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet szerinti értesítőlapok kiállítására és aláírására, valamint a  büntetés-végrehajtási 
előadó hatáskörébe utalt feladatok ellátására. A bírósági ügyintéző az értesítőlapra bírói rendelvényt nem vezethet.
(2) A  bírósági ügyintéző jogosult a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai 
által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény alapján a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes 
nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben meghatározott, 
a bűnügyi nyilvántartás részére történő bírósági adatközléshez szükséges adatlapok kiállítására és aláírására.”

2. §  A Bür. 38.  §-ában a  „Be. 172.  § (2)  bekezdése és a  Be. 497.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „Be. 377.  § 
(1) bekezdése és a Be. 765. § (2) bekezdése” szöveg lép.

2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése 
iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások 
részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet] 
1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. büntetőeljárásban biztosított támogatás: büntetőeljárásban pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása, 
a  pártfogó ügyvéd díjának és költségeinek (a  továbbiakban együtt: pártfogó ügyvédi díj) állam általi előlegezése 
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és −  jogszabályban meghatározott esetben − viselése a  sértett, a  magánvádló, a  pótmagánvádló, a  magánfél, 
a  vagyoni érdekelt és az  egyéb érdekelt esetében, továbbá a  kirendelt védő díjának és költségeinek állam általi 
előlegezése és viselése a terhelt esetében;”

4. §  A 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70.  § (1) A  területi hivatal pártfogó ügyvédként elsősorban a  bíróság, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság 
székhelyén vagy ha ezt a  fél körülményei indokolják, a  fél lakcímén vagy tényleges tartózkodási helyén működő, 
a szolgáltatási szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt rendel ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogi segítő hiányában a területi hivatal
a) a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság székhelyéhez közeli, azonos megyén belüli településen működő, 
a szolgáltatási szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt,
b) kivételesen indokolt esetben a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság székhelye szerinti megyén kívül 
működő, a szolgáltatási szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt vagy
c) ha a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság székhelyéhez legközelebbi jogi segítő is aránytalanul messze 
működik, a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság székhelyén működő, az ügyvédi kamara nyilvántartása 
szerint kirendelhető ügyvédet, ügyvédi irodát
rendel ki.”

5. §  A 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 71. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás megvonása esetén az erről szóló véglegessé vált határozatról a területi hivatal haladéktalanul értesíti)
„a) az eljáró bíróságot, ügyészséget, nyomozó hatóságot,”

6. §  A 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73.  § (1) A  pártfogó ügyvéd díjának megállapítására és kifizetésére a  polgári perben képviseletet ellátó pártfogó 
ügyvéd díjának megállapítására és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell azzal, 
hogy ha a  büntetőeljárásban vádemelésre nem kerül sor, akkor a  támogatás engedélyezése iránti ügyben eljárt 
területi hivatal a pártfogó ügyvédi díj viseléséről az ügyészség vagy a nyomozó hatóság eljárást megszüntető vagy 
az  ügyészség feltételes ügyészi felfüggesztésről szóló határozatában foglalt költségviselési rendelkezés alapján 
határoz.
(2) Ha a  büntetőeljárásban vádemelésre nem kerül sor, akkor a  pártfogó ügyvéd a  pártfogó ügyvédi díj 
megállapítása iránti kérelmével egyidejűleg megküldi a  területi hivatalnak az ügyészség vagy a nyomozó hatóság 
eljárást megszüntető vagy az ügyészség feltételes ügyészi felfüggesztésről szóló határozatát.”

7. §  A 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 74. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  büntetőeljárásban vádemelésre kerül sor, a  pártfogó ügyvéd az  addig végzett pártfogó ügyvédi 
tevékenységéért − kérelmére − eljárási előlegre jogosult.
(2) A  felet a  büntetőeljárás vádemelésig terjedő szakaszában képviselő pártfogó ügyvéd részére a  vádemelést 
követően előterjesztett kérelmére a  jogi segítségnyújtó szolgálat eljárási előleget fizet. Az  eljárási előleg 
megállapítására a 43. § (1) bekezdését, mérséklésére a 45. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.”

8. §  A 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Pótmagánvádló, illetve magánvádló fellépése esetén, ha a  terhelt nem köteles a  pótmagánvádlót, illetve 
a magánvádlót képviselő pártfogó ügyvédi díj viselésére, a területi hivatal a pótmagánvádlót, illetve a magánvádlót 
határozattal kötelezi a pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére.”

9. §  A 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 1.  § 2.  pontjában az  „1998.  évi XIX.  törvény (a  továbbiakban: Be.) 340.  § (3)  bekezdésében megjelölt” 

szövegrész helyébe a „2017. évi XC. törvény 577. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében az „Az ügyfél és az ügyféllel” szövegrész helyébe az „A fél és a féllel” szöveg,
c) 17. § (1) bekezdésében az „az ügyfelet” szövegrész helyébe az „a felet” szöveg,
d) 24. § (2) bekezdésében az „ügyfelet” szövegrész helyébe a „felet” szöveg,
e) 65. §-ában a „nyomozó hatóság, az ügyész és a büntetőügyben eljáró bíróság” szövegrész helyébe a „bíróság, 

az ügyészség, a nyomozó hatóság” szöveg,



4488 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 93. szám 

f ) 68. §-ában a „jogi szakvizsgával nem rendelkező, személyes költségmentességben részesülő pótmagánvádló, 
továbbá a kiskorú sértett és magánfél fél” szövegrész helyébe a „kiskorú sértett és magánfél” szöveg,

g) 69.  § (2)  bekezdésében a „nyomozó hatóságot vagy ügyészt” szövegrész helyébe a „bíróságot, ügyészséget 
vagy nyomozó hatóságot” szöveg,

h) 69.  § (3)  bekezdésében a  „nyomozó hatóságnak vagy az  ügyésznek” szövegrész helyébe a  „bíróságnak, 
az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak” szöveg,

i) 75.  §-ában a „bírósági eljárás jogerős lezárását” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős 
ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezését” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelete
a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló  
95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendelet hatálya kiterjed a  veszélyes katonai objektumra és a  küszöbérték alatti nyilvántartott katonai 
objektumra, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavarok megelőzésére.”

2. §  A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
a) anyagnem-felelős: a  honvédelmi szervezetek veszélyes anyaggal történő ellátásának –  így különösen 
a  tervezés, a  beszerzés, az  ellátás-biztosítás, a  selejtezés – megszervezésére, koordinálására, szakmai irányítására, 
szakellenőrzésére kijelölt szakmai irányító szervezet,
b) belső védelmi terv: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavarok bekövetkezésének megelőzését, 
elhárítását, következményeinek mérséklését szolgáló intézkedések megtételét, az  értesítési, riasztási, felkészítési 
feladatok veszélyes katonai objektumon, objektumrészen belüli végrehajtásának rendjét, feltételeit szabályozó 
honvédségi üzemeltetői okmány, ami a biztonsági dokumentáció melléklete,
c) biztonsági dokumentáció: a  veszélyes katonai objektum honvédségi üzemeltetője által készített dokumentum, 
amely tartalmazza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavarok megelőzésére vonatkozó általános 
célkitűzéseket, továbbá annak az irányítási, vezetési és műszaki eszközrendszernek a bemutatását, amely biztosítja 
mind az  ember, mind a  környezet magas szintű védelmét, valamint annak bizonyítását, hogy a  honvédségi 
üzemeltető a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavarok veszélyeit azonosította, szükség esetén 
azok kockázatát elemezte és értékelte,
d) dominóhatás: a veszélyes katonai objektumban bekövetkező olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi 
súlyos baleset, amelynek hatása a  közelben lévő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vagy más veszélyes 
katonai objektumra átterjedve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek bekövetkezésének 
valószínűségét megnöveli, vagy a bekövetkezett ilyen események következményeit súlyosbítja,
e) hatósági összekötő: a  honvédségi üzemeltető állományába tartozó, a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
honvédségi üzemzavarok elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt, a  honvédelmi szervezet 
veszélyes anyagaival kapcsolatos logisztikai feladatokért felelős személy,
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f ) honvédelmi szervezet: a  honvédelmi szervezetek működésének az  államháztartás működési rendjétől eltérő 
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdése szerinti szervezet, a  külképviseleti 
tevékenységet ellátó szervezetek, szervezeti egységek, valamint a  szövetségi és nemzetközi szerződésekből 
eredő katonai kötelezettségeket teljesítő, a  Magyar Honvédség hadrendje szerinti szervezet válságkezelő és 
béketámogató műveletekben részt vevő szervezeti egységei kivételével,
g) honvédségi üzemeltető: az  a  honvédelmi szervezet, amely a  küszöbérték egytizedét elérő vagy meghaladó 
mennyiségű veszélyes anyaggal végez honvédségi veszélyes tevékenységet,
h) honvédségi veszélyes tevékenység: a  veszélyes katonai objektumban vagy a  küszöbérték alatti nyilvántartott 
katonai objektumban a  honvédségi üzemeltető által, veszélyes anyaggal végzett olyan tevékenység, amely 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavar bekövetkezésének veszélyét hordozza magában,
i) katonai objektum: a  honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló létesítmény, a  külön jogszabály szerinti 
honvédelmi és katonai célú építmény, a honvédelmi és katonai célú ingatlan, valamint a veszélyes anyag tárolására 
szolgáló katonai vagy katonai célú létesítmény, berendezés, tároló,
j) küszöbérték: a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete alapján meghatározható alsó küszöbérték, ha a veszélyes anyagnak 
csak egy küszöbmennyisége van, akkor a küszöbmennyiség,
k) küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum: az  a  veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság által 
nyilvántartott katonai objektum, ahol egy vagy több objektumrészben – ideértve a  közös vagy kapcsolódó 
infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a  küszöbérték egytizedét elérő vagy azt meghaladó, de 
a küszöbértéket el nem érő mennyiségben,
l) veszélyes anyag: az  R.-ben meghatározott ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, akár 
nyersanyag, termék, melléktermék, maradék, köztes termék vagy hulladék formájában,
m) veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset: olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi 
üzemzavar, amely befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely a  katonai objektumon belül, illetve 
azon kívül közvetlenül vagy közvetve, azonnal vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az emberi 
egészséget, illetve a környezetet,
n) veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavar: veszélyes katonai objektumban vagy küszöbérték 
alatti nyilvántartott katonai objektumban a  rendeltetésszerű működés során vagy a  technológiai folyamatokban 
bekövetkező olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel, és az alábbi következmények legalább 
egyikével jár:
na) veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz,
nb) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás,
nc) mérgező, rákkeltő tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása,
nd) oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú folyadék halmazállapotú veszélyes anyag kikerülése 
legalább 1000 kg mennyiségben,
ne) egyéb veszélyes anyag kikerülése legalább a küszöbérték 1%-át elérő mennyiségben,
o) veszélyes katonai objektum: az  a  katonai objektum, ahol egy vagy több objektumrészben – ideértve a  közös 
vagy kapcsolódó infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a  küszöbértéket elérő vagy azt meghaladó 
mennyiségben,
p) veszélyeztetett terület: az  a  terület, ahol honvédségi veszélyes tevékenység során bekövetkező, veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek által okozott mérgező, hősugárzási, ökotoxikus vagy 
túlnyomási hatások az emberi egészséget, a környezetet vagy a természeti értékeket károsíthatják.”

3. §  A Rendelet 4. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság hatósági tevékenysége körében az alábbi feladatokat végzi:)
„f ) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek kivizsgálása.”

4. §  A Rendelet az 5. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„A honvédségi veszélyes tevékenység bejelentése, azonosítása és engedélyezése”

5. §  A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  hét nap időtartamot meghaladó honvédségi veszélyes tevékenység megkezdését, megváltoztatását, 
megszüntetését a honvédségi üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a veszélyes katonai objektum felügyeleti 
hatóságnál, az 1. melléklet szerinti adattartalommal.
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(2) A  honvédségi üzemeltető bejelentése alapján, annak elfogadása esetén a  veszélyes katonai objektumot és 
a küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektumot a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság azonosítja 
és nyilvántartásában rögzíti.
(3) A veszélyes katonai objektum és a küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum azonosítása és e rendelet 
szerinti besorolása a katonai objektumban jelen lévő valamennyi veszélyes anyaggal rendelkező szervezet veszélyes 
anyagának figyelembevételével történik.
(4) Veszélyes katonai objektumban a  küszöbértéket elérő vagy azt meghaladó mennyiségű veszélyes anyaggal 
végzett honvédségi veszélyes tevékenység kizárólag üzemeltetési engedéllyel végezhető.
(5) Veszélyes katonai objektumban, veszélyes katonai objektumrészben a küszöbértéket elérő vagy azt meghaladó 
mennyiségű veszélyes anyaggal végzett honvédségi veszélyes tevékenység kizárólag honvédségi üzemeltető 
részére engedélyezhető a biztonsági dokumentáció alapján.
(6) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság üzemeltetési engedélyt ad
a) új veszélyes katonai objektum esetében a honvédségi veszélyes tevékenység megkezdésére,
b) az üzemeltetési engedéllyel működő veszélyes katonai objektumban a veszélyes anyag mennyiségének 25%-os 
növekedése következtében módosított biztonsági dokumentáció alapján a  honvédségi veszélyes tevékenység 
továbbfolytatására vagy
c) a megszüntetett honvédségi veszélyes tevékenység újraindítására veszélyes katonai objektumban.”

6. §  A Rendelet 9. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A biztonsági dokumentáció, a hatósági összekötő”

7. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédségi üzemeltető az  5.  § (6)  bekezdésében meghatározott esetekben az  üzemeltetési engedély 
megszerzéséhez a  küszöbérték figyelembevételével azonosítja a  veszélyes katonai objektumot, majd biztonsági 
dokumentációt készít és nyújt be a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósághoz.”

 (2) A Rendelet 9. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  biztonsági dokumentációt a  2.  melléklet alapján meghatározott tartalommal kell elkészíteni azzal, hogy 
a  2.  melléklet 1.7.1. c)  alpontja szerinti mennyiségi kockázatértékelést akkor kell elvégezni, ha az  eljárásban 
a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság előírja.
(4) Ha a biztonsági dokumentáció minősített adatot is tartalmaz, a honvédségi üzemeltető a minősített adatot nem 
tartalmazó biztonsági dokumentációt is köteles elkészíteni és benyújtani, amikor az eljárásban a veszélyes katonai 
objektum felügyeleti hatóság erre kötelezi.
(5) A honvédségi üzemeltető hatósági összekötőt foglalkoztat, aki
a) folyamatosan kapcsolatot tart a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósággal,
b) elérhetőségéről vagy annak megváltozásáról haladéktalanul tájékoztatja a veszélyes katonai objektum felügyeleti 
hatóságot,
c) követi a vonatkozó jogszabályok változását,
d) veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavar esetén a  bekövetkező eseményről jelentést, 
tájékoztatást készít, gondoskodik továbbá azok veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság részére történő 
megküldéséről,
e) szervezi és értékeli a belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatását,
f ) a belső védelmi terv pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld 
a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság részére, és
g) részt vesz veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági ellenőrzéseken és a helyszíni szemléken.”

8. §  A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédségi üzemeltető a  biztonsági dokumentációban szereplő veszélyek következményeinek elhárítására 
a 4. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő belső védelmi tervet készít.”

9. § (1) A Rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A belső védelmi terv a biztonsági dokumentáció melléklete, elkészítésére azzal egy időben kerül sor.
(2) A  honvédségi üzemeltető a  belső védelmi terv felülvizsgálatát a  belső védelmi terv gyakorlatok tapasztalatai 
alapján szükség szerint, továbbá a biztonsági dokumentáció felülvizsgálata esetén elvégzi.”
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 (2) A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  honvédségi üzemeltető a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavar bekövetkezése esetén 
a belső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja.”

10. §  A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez csatolni kell a biztonsági dokumentáció egy írásos és egy elektronikus példányát.”

11. § (1) A Rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság az engedélyét nem adja ki:)
„c) ha a veszélyeztetés szintje meghaladja a 6. melléklet 1.2. pont 1.2.1. pontja szerinti elfogadható mértéket,”

 (2) A Rendelet 14. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt tényállás megállapítása esetén a  veszélyes katonai objektum felügyeleti 
hatóság a 2. melléklet 1.7.1. c) alpontjában meghatározott mennyiségi kockázatértékelést ír elő.
(4) A mennyiségi kockázatértékelés eredményét a 6. melléklet 1.6. és 1.7. pontjában meghatározott elfogadhatósági 
kritériumok szerint kell értékelni, melynek alapján a  veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság dönt 
az engedélyezés kérdésében az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak figyelembevételével.
(5) A  veszélyazonosítás és a  mennyiségi kockázatértékelés során a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi 
súlyos baleset kockázatának értékeléséhez bármilyen, a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezés nemzetközi gyakorlatában elfogadott módszer használható.”

12. §  A Rendelet 15. és 16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15.  § Az  engedéllyel üzemelő veszélyes katonai objektum honvédségi üzemeltetője által elvégzett felülvizsgálat 
eredményeként módosított, illetve kiegészített biztonsági dokumentáció alapján a  veszélyes katonai objektum 
felügyeleti hatóság az üzemeltetési engedélyt meghosszabbítja, illetve meghatározza a meghosszabbítás feltételeit.
16.  § Ha a  kockázat szintje meghaladja az  elfogadható szintet, vagy a  honvédségi üzemeltető által tervezett 
intézkedések nem elégségesek a  veszélyes anyaggal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek megelőzéséhez és 
a veszélyeztető hatások mérsékléséhez, a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a honvédségi üzemeltetőt 
olyan kiegészítő intézkedések megtételére kötelezi, amelyek eredményeképpen a  kockázat szintje elfogadható 
mértékűre csökken. A  kiegészítő intézkedések érinthetik a  biztonsági dokumentáció tartalmát, illetve az  ezekben 
szereplő feladatok végrehajtási feltételeit.”

13. §  A Rendelet 18. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  honvédségi üzemeltető naprakész nyilvántartást vezet a  veszélyes katonai objektumban vagy küszöbérték 
alatti nyilvántartott katonai objektumban jelen lévő veszélyes anyagokról és azok mennyiségéről. A  veszélyes 
katonai objektum felügyeleti hatóság a nyilvántartást a helyszíni vizsgálat során ellenőrizheti.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartást a  veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság által ellenőrizhető 
formában a  veszélyes katonai objektumban, illetve küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektumban kell 
tartani.
(5) A  veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság helyszíni vizsgálattal ellenőrzi a  veszélyes katonai 
objektumban végrehajtott belső védelmi terv gyakorlatot, amelyet a gyakorlat befejeztével értékel. Ha a gyakorlat 
nem elfogadható, a  veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a  belső védelmi terv gyakorlat ismételt 
végrehajtására kötelezheti a honvédségi üzemeltetőt.”

14. §  A Rendelet 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  veszélyességi övezet határainak kijelöléséhez szükséges adatokat, információkat – a  minősített adatok 
kivételével – a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv megkeresése esetén a  veszélyes katonai objektum felügyeleti 
hatóság megadja.”

15. § (1) A Rendelet 21. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A külső védelmi tervezés”

 (2) A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv döntése alapján a veszélyes katonai objektum elfogadott biztonsági 
dokumentációjában bemutatott veszélyeztető hatások elleni védekezés érdekében a  lakosság mentése, az  anyagi 
javakban, a  környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a  veszélyeztetett települések védelmére 
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vonatkozóan külső védelmi tervet kell készíteni a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott tartalommal.
(2) A külső védelmi tervet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az R.-ben szabályozott eljárásrend szerint elkészíti, 
időszakosan felülvizsgálja, módosítja, ellenőrzi a végrehajthatóságát, intézkedik a gyakoroltatására, szükség esetén 
foganatosítja a benne foglaltakat.
(3) A  külső védelmi terv elkészítéséhez szükséges adatokat, információkat – a  minősített adatok kivételével  – 
a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv megkeresése esetén a  veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság 
megadja.”

16. §  A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) A  veszélyes katonai objektumban vagy a  küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektumban 
bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavart a  honvédségi üzemeltető köteles 
a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósághoz haladéktalanul bejelenteni.
(2) A bejelentést a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal kell teljesíteni.
(3) A  veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavart a  honvédségi üzemeltető minden esetben 
kivizsgálja, a  vizsgálat eredményét dokumentálja, és tájékoztatásul megküldi a  veszélyes katonai objektum 
felügyeleti hatósághoz.
(4) A  kivizsgálás célja a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavar bekövetkezése körülményeinek 
tisztázása.
(5) A  veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleseteket a  veszélyes katonai objektum felügyeleti 
hatóság is kivizsgálja, a vizsgálat eredményéről, a lezárást követően írásban tájékoztatja a honvédségi üzemeltetőt 
és az anyagnem-felelőst.”

17. §  A Rendelet 23. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A honvédségi veszélyes tevékenységet a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről 
szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 
hat hónapon belül az 1. melléklet szerint be kell jelenteni a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósághoz.
(3) Az  üzemeltetési engedéllyel rendelkező veszélyes katonai objektumok esetében a  (2)  bekezdésben 
meghatározott rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(4) A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései 
alapján alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes katonai objektumnak minősülő objektumot a  veszélyes katonai 
objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet hatálybalépését követően veszélyes katonai objektumnak kell tekinteni.”

18. §  A Rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,
d) 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

19. §  A Rendelet
 1. 7. § a) pontjában az „az üzemeltető” szövegrész helyébe az „a honvédségi üzemeltető” szöveg,
 2. 7.  § a)  pontjában a  „biztonsági elemzés és biztonsági jelentés” szövegrész helyébe a  „biztonsági 

dokumentáció” szöveg,
 3. 7.  § c)  pontjában a  „súlyos balesetek, katasztrófák, katasztrófahelyzetek, veszélyhelyzetek veszélyeinek” 

szövegrész helyébe a „honvédségi üzemzavarok bekövetkezésének” szöveg,
 4. 7. § d) pontjában a „súlyos balesetek” szövegrész helyébe a „honvédségi súlyos balesetek” szöveg,
 5. 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 19.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében 

a „biztonsági jelentés, illetve biztonsági elemzés” szövegrész helyébe a „biztonsági dokumentáció” szöveg,
 6. 14.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „biztonsági jelentés, illetve biztonsági elemzés által” szövegrész helyébe 

a „biztonsági dokumentáció alapján” szöveg,
 7. 14. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „visszavonja” szövegrész helyébe a „visszavonhatja” szöveg,
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 8. 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 19.  § (2)  bekezdésében a „biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés” 
szövegrész helyébe a „biztonsági dokumentáció” szöveg,

 9. 18. § (1) bekezdésében a „súlyos balesetek, katasztrófák, katasztrófahelyzetek, veszélyhelyzetek” szövegrész 
helyébe a „honvédségi üzemzavarok” szöveg,

10. 19.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „veszélyes ipari” szövegrész helyébe a „veszélyes anyagokkal foglalkozó” 
szöveg,

11. 19.  § (2)  bekezdésében a  „súlyos baleset-megelőzési” szövegrész helyébe a  „honvédségi üzemzavar-
megelőzési” szöveg,

12. 20.  § (1)  bekezdésében a  „biztonsági jelentés, a  biztonsági elemzés” szövegrész helyébe a  „biztonsági 
dokumentáció” szöveg,

13. 20. § (2) bekezdésében a „17. § szerint részére megküldött biztonsági jelentés, biztonsági elemzés” szövegrész 
helyébe a „javaslat” szöveg,

14. 4. melléklet 1.1. pontjában a „súlyos” szövegrészek helyébe a „honvédségi súlyos” szöveg,
15. 4.  melléklet 1.1.  pontjában a  „biztonsági jelentésben vagy biztonsági elemzésben” szövegrész helyébe 

a „biztonsági dokumentációban” szöveg,
16. 4.  melléklet 2.1.  pont nyitó szövegrészében, valamint 2.1.  pont a) és b)  alpontjában a „súlyos” szövegrész 

helyébe a „honvédségi súlyos” szöveg,
17. 4.  melléklet 3.  pontjában a „biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés” szövegrész helyébe a „biztonsági 

dokumentáció” szöveg,
18. 5.  melléklet 6.  pontjában a  „biztonsági elemzés, illetve jelentés” szövegrész helyébe a  „biztonsági 

dokumentáció” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 7. § c) pontjában „az esetleges baleset” szövegrész,
b) 7. § e) pontja,
c) 8. §-át megelőző alcím címe,
d) 8. §-a,
e) 8. §-át követően az „A HONVÉDSÉGI ÜZEMELTETŐ FELADATAI” szövegrész,
f ) 11.  § (3)  bekezdésében a „ ,  valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a  tervben megjelölt szervezetek 

egészét” szövegrész,
g) 17. §-a.

21. §  Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

A honvédségi veszélyes tevékenység (megkezdés/megváltoztatás/megszüntetés)1 bejelentésének 
adattartalma

A. Veszélyes anyagok és a honvédségi tevékenység azonosítása

A/1. adatlap: KATONAIOBJEKTUM-ADATOK – VESZÉLYES ANYAGOK

1. A  nevesített veszélyes anyag megnevezése a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: R.) melléklete alapján

2. Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítás
2.1. CAS-szám
2.2. IUPAC név
2.3. Kereskedelmi megnevezés
2.4. Fizikai forma

3. H-mondatok, ADR szerinti osztályozás
4. Jelenlévő maximális mennyiség (tonna)
5. A besorolásánál figyelembe vett küszöbmennyiség, az R. melléklete alapján (tonna)

A/2. adatlap: KATONAIOBJEKTUM-ADATOK – VESZÉLYES ANYAGOK

1. A nem nevesített veszélyes anyag megnevezése, az R. melléklete alapján
2. Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítás

2.1. CAS-szám
2.2. IUPAC név
2.3. Kereskedelmi megnevezés
2.4. Fizikai forma

3. Az  R.  melléklete szerinti veszélyességi osztályba sorolás a  H-mondatok, ADR szerinti osztályozás 
feltüntetésével
3.1. H-mondatok
3.2. ADR osztály
3.3. Az R. melléklete szerinti veszélyességi osztályba sorolás

4. Jelenlévő maximális mennyiség (tonna)
5. A besorolásánál figyelembe vett küszöbmennyiség, az R. melléklete alapján (tonna)

A/3. adatlap: A VESZÉLYESSÉG SZÁMÍTÁSA

Veszélyesség, küszöbérték számítása
 qn/QAn érték, az R. melléklete alapján

Fizikai veszélyek  Egészségi veszélyek  Környezeti veszélyek

1 A megfelelő aláhúzandó.
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B. Veszélyes katonai objektum, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum adatai

B/1. adatlap: OBJEKTUMAZONOSÍTÁSHOZ ADATOK – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

 1. Veszélyes katonai objektum, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum megnevezése
 2. Honvédségi üzemeltető (katonai szervezet) megnevezése
 3. Honvédségi üzemeltető (katonai szervezet) székhelye
 4. Veszélyes katonai objektum, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum (telephely)  pontos címe 

(amennyiben eltér a székhely adataitól)
 5. A  veszélyes katonai objektum (küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum) tevékenységi köre, 

rendeltetése
 6. A veszélyes katonai objektum (küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum) levelezési címe
 7. Telefon munkaidőben (központ, titkárság, ügyelet)
 8. Telefon munkaidőn kívül (központ, titkárság, ügyelet)
 9. Fax (központi)
10. Kapcsolattartó neve, beosztása
11. Kapcsolattartó e-mail-címe
12. Kapcsolattartó telefonszáma, faxszáma
13. Kapcsolattartó mobiltelefonszáma

B/2. adatlap: ÜZEMELTETÉSI INFORMÁCIÓ

I. VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM, KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI NYILVÁNTARTOTT KATONAI OBJEKTUM KÖRNYEZETE

1. Lakóövezet távolsága, üdülőövezet távolsága, közintézmények távolsága, tömegtartózkodásra szolgáló 
építmények/létesítmények távolsága (méter)

2. Munkahelyek, más egyéb üzemek, irodaházak stb. távolsága (méter)
3. Más veszélyes katonai objektum (küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum), veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzem távolsága (méter)
4. Lakossági ellátást szolgáló közművek távolsága (méter) (tételesen felsorolva)

II. VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM (KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI NYILVÁNTARTOTT KATONAI OBJEKTUM)

 Jelenlévő személyek száma
1. A veszélyes katonai objektum (küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum) saját munkavállalóinak és 

az objektum területén rendszeresen vagy állandóan tartózkodó nem saját munkavállalók, ügyfelek stb. száma 
(fő)

 Veszélyes anyag (R. szerinti) tulajdonsága és technológiai körülményei
2. Az R. melléklete szerinti H1., H2., H3. veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte (igen/nem)
3. Az R. melléklete szerinti P1.a, P1.b veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte (igen/nem)
4. Cseppfolyós gáz jelenléte (palackos gáz kivételével) (igen/nem)
5. Nyomás (min. 300 kPa túlnyomás) alatti technológia berendezések jelenléte (igen/nem)”

2. melléklet a 110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

 1. A Rendelet 2. melléklet 1.3. pont 1.3.3. alpont a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A jelenlévő veszélyes anyagok aktuális leltárát az alábbi tartalommal:)
„a) az  anyag megnevezése, nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítása (CAS-szám, szükség szerint IUPAC 
név, kereskedelmi megnevezés, empirikus formula, fizikai forma), továbbá az  anyagoknak az  R.  melléklete szerinti 
veszélyességi osztályba sorolása,
b) jellemző fizikai, kémiai, toxikológiai és természetet károsító tulajdonságok (H-mondatok) a  normálüzemi és 
a rendellenes működési körülmények között,”
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 2. A Rendelet 2. melléklet 1.7. pont 1.7.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.7.1. A  honvédségi üzemeltető értékeli a  veszélyes katonai objektum által okozott veszélyeztetést. Az  értékelés 
a következő szakaszokra osztható:
a) a  veszély meghatározása (a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset lehetőségének 
azonosítása),
b) az  azonosított veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset következményeinek értékelése, 
továbbá
c) mennyiségi kockázatértékelés esetén:
ca) a  lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetet eredményező események 
előfordulási gyakoriságának, valószínűségének meghatározása,
cb) az egyéni és társadalmi kockázat meghatározása céljából a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos 
baleset valószínűségének és következményeinek integrálása a hatások által érintett területre,
cc) az előző lépés eredményeképpen kapott veszélyeztetési mutatók összevetése az engedélyezési kritériumokkal.”

 3. A Rendelet 2. melléklet
a) címében, 1.9.  pont 1.9.7.  alpontjában és 1.11.  pontjában a „jelentés” szövegrész helyébe a „dokumentáció” 

szöveg,
b) 1.1.  pontjában, 1.4.  pontjában és 1.9.  pont 1.9.3.  alpontjában a  „jelentésben” szövegrész helyébe 

a „dokumentációban” szöveg,
c) 1.1.  pontjában, 1.7.  pont 1.7.2–1.7.4.  alpontjában, 1.8.  pontjában és 1.9.  pont 1.9.6.  alpontjában a „súlyos” 

szövegrészek helyébe a „honvédségi súlyos” szöveg,
d) 1.1.  pont b)  alpontjában, 1.2.  pont 1.2.1.  alpontjában, 1.2.  pont 1.2.2.  alpontjában, 1.2.  pont 1.2.2.  alpont 

d)  alpontjában, 1.2.  pont 1.2.4.  alpont a)  alpontjában, 1.2.  pont 1.2.5.  alpontjában, 1.3.  pontjában, 
1.3. pont 1.3.1. alpontjában, 1.3. pont 1.3.2. alpont a) alpontjában, 1.5. pontjában, 1.6. pont c) alpontjában, 
1.7. pontjában és 1.9. pont 1.9.3. alpontjában a „súlyos” szövegrész helyébe a „honvédségi súlyos” szöveg,

e) 1.2. pont 1.2.3. alpontjában a „veszélyes ipari” szövegrész helyébe a „veszélyes anyagokkal foglalkozó” szöveg,
f ) 1.2.  pont 1.2.3.  alpontjában a  „veszélyes tevékenységek” szövegrész helyébe a  „honvédségi veszélyes 

tevékenységek” szöveg,
g) 1.2.  pont 1.2.5.  alpontjában, 1.3.  pontjában, 1.9.  pont 1.9.1.  alpontjában és 1.10.  pontjában a „jelentésnek” 

szövegrész helyébe a „dokumentációnak” szöveg,
h) 1.3.  pont 1.3.5.  alpontjában a  „veszélyes tevékenységekre” szövegrész helyébe a  „honvédségi veszélyes 

tevékenységekre” szöveg,
i) 1.4.  pontjában a „veszélyes tevékenységhez” szövegrész helyébe a „honvédségi veszélyes tevékenységhez” 

szöveg,
j) 1.7.  pont 1.7.3.  alpontjában a „biztonsági elemzésben vagy a  biztonsági jelentésben” szövegrész helyébe 

a „dokumentációban” szöveg,
k) 1.7.  pont 1.7.4.  alpontjában a „biztonsági jelentésben” szövegrész helyébe a „mennyiségi kockázatértékelés 

esetén a biztonsági dokumentációban” szöveg,
l) 1.9. pont 1.9.6. alpontjában az „eseményekről” szövegrész helyébe az „üzemzavarokról” szöveg,
m) 2.1. pontjában a „jelentést” szövegrész helyébe a „dokumentációt” szöveg,
n) 2.4. pontjában a „jelentések” szövegrész helyébe a „dokumentációk” szöveg
lép.

3. melléklet a 110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavar bejelentésének kötelező tartalmi elemei

 1. Bejelentő adatai
a) Veszélyes katonai objektum, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum megnevezése:
b) Veszélyes katonai objektum, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum besorolása (küszöbérték 

alatti nyilvántartott katonai objektum, veszélyes katonai objektum):
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c) Tevékenységi kör:
d) Telephely címe:

 2. Az eseménnyel kapcsolatban nyilatkozattételre kijelölt kapcsolattartó adatai
a) Neve:
b) Beosztása:
c) Telefonszáma (mobil):
d) Fax:
e) E-mail-címe:

 3. Esemény adatai
a) Kezdete (dátum, időpont):
b) Vége (dátum, időpont):

 4. Esemény kialakulásának valószínűsíthető helye
 5. Esemény kialakulásának valószínűsíthető oka
 6. Esemény által érintett objektumrész, technológia
 7. Esemény típusa (veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz; veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás; mérgező, rákkeltő 

tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása; oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú veszélyes anyag 
kibocsátása)

 8. Eseményben részt vevő veszélyes anyag(ok) megnevezése, tulajdonsága (H-mondatok, halmazállapot) és 
mennyisége

 9. Esemény részletes leírása
 10. Megtett intézkedések (objektumrész leállítása, belső védelmi terv életbeléptetése, tűzoltóság értesítése, 

katasztrófavédelem illetékes területi szervének értesítése, egyéb üzemi intézkedés)
 11. Intézkedések részletes leírása
 12. Esemény következménye, hatások

a) Sérültek száma (belső, külső):
b) Elhunytak száma (belső, külső):
c) Katonai objektum területén kívüli hatás (van, nincs):
d) Elzárkóztatás történt (igen, nem):
e) Kitelepítés történt (igen, nem):”

4. melléklet a 110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

 1. A Rendelet 6. melléklet 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.1. A veszélyes katonai objektum biztonsági színvonala alapvető mutatóit a biztonsági dokumentáció tartalmazza, 
amelyben a  honvédségi üzemeltető elemzi és bemutatja az  azonosított veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
honvédségi súlyos baleset lehetséges következményeit. A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság ez alapján 
minősíti a veszélyes katonai objektum által okozott veszélyeztetettséget.
1.2. A  veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a  lakosság veszélyeztetettségének megítélésére elsősorban 
a  lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek következményeinek mértékét veszi 
alapul.
1.2.1. Elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent,
a) ha a  lakóterületen a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset következtében halálos hatás 
(tűzhatás, mérgezési hatás, túlnyomás) nem várható, és
b) ha ilyen hatások közösségi létesítményeket, tömegtartózkodásra szolgáló építményeket nem érintenek.
1.2.2. Halálos hatást jelent
a) tűzhatás tekintetében:
aa) 8 kW/m2 értéket elérő vagy meghaladó hőfluxus,
ab) gőztűz esetében az alsó robbanási határ felét elérő vagy meghaladó veszélyesanyag-koncentráció,
ac) 1%-ot elérő vagy meghaladó probit alapú elhalálozási valószínűség;
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b) mérgezési hatás tekintetében:
ba) az  ERPG 3 értéket vagy a  visszafordíthatatlan egészségkárosodásra vonatkozó nemzetközi szakirodalomban 
szereplő mértéket elérő vagy meghaladó veszélyesanyag-koncentráció,
bb) 1%-ot elérő vagy meghaladó probit alapú elhalálozási valószínűség;
c) túlnyomás tekintetében 10 kPa értéket elérő vagy meghaladó léglökési hullám.”

 2. A Rendelet 6. melléklet 1.3. pont 1.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakhatóságként közreműködő)
„1.3.2. az  1.3.1.  alpontban foglalt tevékenységi körében elvégzi a  biztonsági dokumentáció, illetve annak 
módosításai és kiegészítései felülvizsgálatát, melynek keretében szükség szerint a  honvédségi üzemeltetőtől 
kiegészítő tájékoztatást kér, illetve a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóságnál helyszíni szemle lefolytatását 
kezdeményezi.”

 3. A Rendelet 6. melléklet 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.5. Mennyiségi kockázatértékelés esetén a  honvédségi üzemeltető a  biztonsági dokumentációban azonosított 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset bekövetkezése valószínűségének gyakorisága 
és következményeinek súlyossága alapján a  veszélyeztetett terület minden pontjára meghatározza az  egyéni 
és a  társadalmi kockázat mértékét. A  veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság felülvizsgálja azt, hogy 
a honvédségi üzemeltető a kockázatok meghatározásakor a megfelelő kiindulási mutatókat, számítási módszereket 
helyesen alkalmazta-e, az alkalmazott feltételezések igazolhatóak-e.”

A Kormány 111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelete
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

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

1. § (1) A  közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az  e  tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 410/2007. (XII. 29.) 
Korm. rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül 
ki:
„(4) A  (2) és a  (3)  bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak abban az  esetben, ha a  jogsértés 
észlelését követően
a) a Kkt. 20.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti, a  közúti járművek közúti közlekedésben való részvételéhez előírt, 
megengedett legnagyobb össztömegre, tengelyterhelésre vonatkozó rendelkezésekkel összefüggő közigazgatási 
bírság kiszabására irányuló eljárásra okot adó szabályszegés megállapítására helyszíni ellenőrzés keretében került 
sor, vagy
b) az ellenőrzésre jogosult szerv helyszíni ellenőrzés keretében a  Kkt. 21.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti 
jogsértéssel összefüggésben a Kkt. 20. § (16) bekezdése szerint jár el.
(4a) A  (4)  bekezdés a)–b)  pontjában meghatározott cselekményeket követően elkövetett jogsértés esetén 
a közigazgatási bírság újra kiszabható.”

 (2) A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Nem szabható ki a  megengedett legnagyobb össztömeg túllépésére vonatkozó, az  (1)  bekezdésben 
meghatározott bírság, ha a  meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet 
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meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában 
meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett 
jogsértések esetén nem haladja meg a  2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett 
jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.”

 (3) A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem szabható ki az  (1)  bekezdés szerinti bírság, ha ugyanazon járművel vagy járműszerelvénnyel történő 
közlekedés során a  jogsértés észlelését követő két óra időtartamon belül ugyanazon – a  Kkt. 20.  § (1)  bekezdés 
h) pontja szerinti – szabályszegés megállapítására helyszíni ellenőrzés keretében került sor.”

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

2. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Nem szabható ki a  megengedett legnagyobb össztömeg túllépésére vonatkozó, az  (1)  bekezdésben 
meghatározott bírság, ha a  meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet 
meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában 
meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett 
jogsértések esetén nem haladja meg a  2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett 
jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.”

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
 (2) A rendelet 1. § (2)–(3) bekezdése és 2. §-a a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló  
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló  
467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló  
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK rendelet) 
4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2.  mellékletben meghatározott KÖFOP projektek keretében fejlesztett szakrendszerek és a 3.  mellékletben 
meghatározott szakrendszerek esetében a  szakrendszerek működéséért felelős szervezet számára kötelező 
a Kormányzati Adatközpont igénybevétele.”

 (2) A KAK rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt vizsgálatot az  érintett szervezet az  ok felmerülésével egy időben, haladéktalanul 
kezdeményezi. Ha a  vizsgálat eredményeként az  1.  mellékletben foglalt adatközponti szolgáltatásokkal 
a szervezet által fenntartott rendszer vagy rendszerek működése biztosítható, a miniszter KÖFOP projekt esetében 
a 2. melléklet, egyéb szakrendszer esetében a 3. melléklet módosítását kezdeményezi.”

 (3) A KAK rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

4. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

 1.  Az R. 3. melléklete a következő 57. ponttal egészül ki:
„57. Központi Médiatár informatikai rendszer”

2. melléklet a 112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 2. mellékletben meg nem jelölt, kötelezően a Kormányzati Adatközpontban működő egyéb központi 
és szakrendszerek

A B C

Sorszám A rendszer elnevezése A rendszer jellege

1 Központi Médiatár informatikai rendszer központi rendszer
”
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A Kormány 113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelete
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 
és a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 
1.  §-ában az  „a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
az „az emberi erőforrások minisztere” szöveg lép.

2. §  A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-ában az „a kormányzati 
társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „az emberi erőforrások 
minisztere” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozata
a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további 
megvalósításával kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1.  egyetért az  Egészséges Budapest Program keretében előkészített fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztési 

beruházások 1. melléklet szerinti megvalósításával;
 2.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  informatikai fejlesztések tekintetében az  innovációért és 

technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon az  1.  mellékletben meghatározott fejlesztések 
2018. évi megkezdéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. melléklet 
szerinti beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról a  2018–2020.  évi központi költségvetés 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati 
előirányzatok alcím, 25. Egészséges Budapest Program jogcímcsoport javára, a következő ütemezés szerint:
a) a 2018. évben 1 872 244 920 forint,
b) a 2019. évben 3 113 906 100 forint,
c) a 2020. évben 733 865 200 forint.

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont tekintetében 2018 második félévében, a felmerülés ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2019. évben, a felmerülés ütemében
 a c) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozathoz

Az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg-szakellátási fejlesztések

Fejlesztést igénylő szakrendelő és fejlesztés megnevezése Fejlesztés rövid szakmai tartalma

Fejlesztési források megoszlása (Ft) Fejlesztés teljes bruttó 

összege

(Ft)Önkormányzat Egészséges Budapest Program

1.
Budapest III. kerület – 
Szent Margit 
Rendelőintézet

A Vörösvári úti és a Csobánka téri telephelyek felújítása 
külső telephely összevonásával, épületek gépészeti 
és műszaki korszerűsítése, orvostechnológiai és 
informatikai eszközpark cseréje

480 000 000 5 150 194 700 5 630 194 700

2.
Budapest VIII. kerület – 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ

Orvostechnológiai eszközpark modernizálása új 
eszközök beszerzésével

46 163 230 184 652 920 230 816 150

3.
Budapest XV. kerület – 
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Pszichiátriai ellátás fejlesztése Lelki Egészségközpont 
kialakításával, meglévő épület korszerűsítésével

43 241 000 385 168 600 428 409 600

ÖSSZESEN 569 404 230 5 720 016 220 6 289 420 450
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A Kormány 1287/2018. (VI. 25.) Korm. határozata
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló  
1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részét képező feladatok maradéktalan végrehajtása 
érdekében a  Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI.  2.) 
Korm. határozat a következő 4. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„4. egyetért azzal, hogy a  1.  pont szerinti program részét képező feladatok végrehajtása érdekében szükséges 
beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről 
szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1288/2018. (VI. 25.) Korm. határozata
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet címrendi 
besorolásának megváltoztatásáról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva − 2018. július 1-jei fordulónappal − a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 
2017.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 6. Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívum cím besorolását a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
8. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum címre változtatja,

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 2.  az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva − 2018. július 1-jei fordulónappal − a Kvtv. 1. melléklet 

XI. Miniszterelnökség fejezet 8. VERITAS Történetkutató Intézet cím besorolását a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 9. VERITAS Történetkutató Intézet címre változtatja,

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Magyar Államkincstár útján intézkedjen az  1. és 2.  pont szerinti címrendi 

változás 2018. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről, és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott 
évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2018. július 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1289/2018. (VI. 25.) Korm. határozata
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet 
közötti, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli 
beruházások előkészítéséhez és megtervezéséhez a  2018.  évben szükséges forrás részbeni biztosítása érdekében 
4 350 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1.  Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 
alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 7.  Budapesti konferencia-központ megvalósítása 
jogcím terhére
a) a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 

alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 5. Kemény Ferenc Program jogcím 
javára 4 300 000 000 forint összegben és

b) a Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 4. A  vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 1. Tanácsadók, 
értékbecslők és jogi képviselők díja jogcímcsoport javára 50 000 000 forint összegben,

az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. július 2.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1289/2018. (VI. 25.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XI.

30
1

11
374640 5

K5 4 285 002 000
K3 Dologi kiadások 14 998 000

XLIII.
2

4
278589 1

K5 50 000 000
1

1
352006 7

K6 Beruházások -4 350 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XI.

30
1

11
374640 5 4 300 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 4 350 000 000 4 350 000 000
Pénzügyinisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

Kemény Ferenc Program

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat
neve

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat
neve

T Á M O G A T Á S 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

Budapesti konferencia-központ megvalósítása

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

Egyéb működési célú kiadások

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

Egyéb működési célú kiadások
Kemény Ferenc Program

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat 
neve

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1290/2018. (VI. 25.) Korm. határozata
az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének 
végleges megállapításáról

A Kormány
 1. egyetért az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: 

Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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