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A Kormány 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 12.  pont 
12.1. alpontjában,
a 3.  § a) és c)  pontja tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 
13.1. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
8. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

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

1. §  Az építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3/B. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes]
„c) a  terrorizmust elhárító szerv által a  jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében végzett 
tevékenység során használt vagy kifejezetten e célból létesített építmény vagy terület, mely ingatlan vagyon felett 
az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét, illetve a  vagyonkezelői jogot, továbbá 
a  tulajdonosi joggyakorlóval vagy vagyonkezelővel kötött megállapodáson alapuló jogot a  terrorizmust elhárító 
szerv gyakorolja.”

2. §  Az R1.
a) 1.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a „66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „86/2019. 

(IV. 23.) Korm. rendelet” szöveg,
b) 3/B. § (1a) bekezdés b) pontjában az „építmények.” szövegrész helyébe az „építmények, valamint” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1. § (9) bekezdése,
b) 3/B. § (1a) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész,
c) 4. § (7) bekezdése,
d) 5. § (5) bekezdése,
e) 1. melléklet III. része.

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

4. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2.  § e) és 
f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) többletmunka: a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 6:244.  § 
(1) bekezdésében meghatározott többletmunka,
f ) pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka,”
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5. §  Az R2. a következő 45. §-sal egészül ki:
„45.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 295/2019. (XII. 10.)
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) módosított 2.  § e) és f )  pontját a  Módr2. hatálybalépését követően 
megkötött szerződések és kiírt közbeszerzési pályázatok esetében kell alkalmazni.”

6. §  Az R2.
a) 3.  § (2)  bekezdés j)  pontjában a  „pótmunka díjának” szövegrész helyébe a  „többletmunka, pótmunka 

elszámolható ellenértékének” szöveg,
b) 3.  § (4)  bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvnek (a  továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a „Ptk.-nak” 

szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az R2.
a) 3. § (2) bekezdés p) pontjában az „a pótmunka fedezetének biztosítására” szövegrész,
b) 3. § (8) és (9) bekezdése.

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

8. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a) 8.  § (3)  bekezdésében az  „építésfelügyeleti hatóságnál, a  kormányablaknál vagy kormányrendeletben 

meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati 
jegyzőnél” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti hatóságnál, vagy a kormányablaknál” szöveg,

b) 70. § (2) bekezdésében a „hatóságnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál” szövegrész 
helyébe a „hatóságnál vagy a kormányablaknál” szöveg,

c) 1.  melléklet 9.  pontjában a „reklámtartó építmény” szövegrész helyébe a „reklámtartó építmény, valamint 
gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla” szöveg

lép.

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

9. §  Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatának tartalmaznia kell)
„f ) a nemzeti tervvagyon kezelésével kapcsolatos szabályokat.”

10. §  Az R3. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Az  Üzemeltető mint tulajdonosi joggyakorló a  nemzeti tervvagyonba tartozó építészeti-műszaki 
dokumentációk felhasználására vonatkozó megkeresés esetén – az  Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban 
meghatározottak szerint – felhasználási engedélyt ad.
(2) A  felhasználási engedély kiadására vonatkozó eljárási szabályokat, valamint a  felhasználásra adott engedély 
fejében fizetendő díjat az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
(3) A  felhasználási engedélyben kell megjelölni a  fizetendő díjat és megfizetésének módját. Az  Üzemeltető mint 
tulajdonosi joggyakorló a felhasználásért fizetett díjat az állam tulajdonosi bevételeként számolja el.”

11. §  Az R3. 5.  § (4)  bekezdésében az „az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény, 
valamint az Étv. 58–59. §-ának a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései” szövegrész helyébe a „valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései” szöveg lép.
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5. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a  teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 7.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló 
engedélyével is beépíthető. Amennyiben az  engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált európai 
szabvány kerül kiadásra a  305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.  cikk (5)  bekezdése szerint, 
a párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az engedély hatályát veszti.”

13. §  Az R4. 13. § (1) bekezdésében az „5. cikkével összeegyeztethető” szövegrész helyébe az „5. cikkének végrehajtásához 
szükséges” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
 (2) E  rendelet 12.  §-a az  építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és 

a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 5. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 296/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az ásványi nyersanyagok és a  geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az  értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 6.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában, 6.  § (1)  bekezdés a)  pont 

ac) alpontjában, 7/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „hőmennyiségének (GJ)” szövegrész helyébe a „25/0 ºC-os 
égéshő alapú energiájának (MWh)” szöveg,

b) 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 6.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában, 6.  § (1)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában, 6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 7/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. mellékletében 
foglalt táblázat G:103–G:105 mezőjében a „(Ft/GJ)” szövegrész helyébe a „(Ft/MWh)” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében a „hőmennyiségét (GJ-ban)” szövegrész helyébe a „25/0 ºC-os 
égéshő alapú energiáját (MWh-ban)” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „1986 Ft/GJ” szövegrész helyébe a „6453 Ft/MWh” szöveg,
e) 6. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „hőmennyiségnek” szövegrész helyébe a „25/0 ºC-os égéshő alapú 

energiájának (MWh)” szöveg,
f ) 1. mellékletében foglalt táblázat G:103–G:105 mezőjében az „E=2034 * k-K2*I” szövegrész helyébe az „E=6609 

* k-K2*I” szöveg,


	A Kormány 292/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

	A Kormány 293/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

	A Kormány 294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól

	A Kormány 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 296/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 298/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá

	A miniszterelnök kabinetfőnökének 5/2019. (XII. 10.) MK rendelete
	a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps programmal kapcsolatos módosításáról

	Az agrárminiszter 55/2019. (XII. 10.) AM rendelete
	az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

	Az emberi erőforrások minisztere 27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelete
	a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 12/2019. (XII. 10.) HM rendelete
	a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 505/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 506/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 507/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 508/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 509/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 510/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 511/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1685/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	Magyarország Gdański Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1686/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a 2020. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

	A Kormány 1687/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárással kapcsolatos egyes intézkedésekről

	A Kormány 1688/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1689/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

	A Kormány 1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásáról

	A Kormány 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről

	A Kormány 1693/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító VOLÁNBUSZ Zrt. finanszírozásának időszerű feladatairól

	A Kormány 1694/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

	A Kormány 1695/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

	A Kormány 1696/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló 
1716/2017. (X. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról

	A Kormány 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, valamint 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkez

	A Kormány 1698/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
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