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Kormányrendeletek

A Kormány 355/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §

(1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 11. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban
lép hatályba.
(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével
állapítja meg.

5. §		
E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 355/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KENYAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI
PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL
Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a gazdasági
kapcsolatok kölcsönösen előnyös bővítése és a fejlesztési együttműködés elősegítése érdekében az alábbi
megállapodást kötik:

1. cikk
Meghatározások
Jelen Megállapodás alkalmazásában:
a)
kötött segélyhitel: olyan kamattámogatás és biztosítás útján állami támogatásban részesülő, Magyarországról
származó áruk és/vagy szolgáltatások beszerzéséhez kötött exporthitel, amelyben a kedvezményezettség
mértéke legalább az OECD Megállapodásban szereplő „minimum kedvezményezettségi mérték”;
b)
vegyes hitel: olyan pénzügyi csomag, amely egyaránt tartalmaz kedvezményes hitelt és adományokat.
Az OECD szabályok értelmében a csomag összesített kedvezményezettségi mértéke a kamattámogatás és
a legfeljebb a kockázati felár összegével megegyező adományelem alapján kerül kiszámításra;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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kedvezményezettség mértéke: a kötött segélyhitel névértéke és a hitelfelvevő által a jövőbeni adósságszolgálat
diszkontált jelenértéke közötti különbség, a kötött segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;
a kötött segélyhitel névértéke: a kötött segélyhitel keretében finanszírozott projekt teljes értéke
a hitelvisszafizetés kockázati felárával együtt, kamatok nélkül;
adományelem: a kötött segélyhitel névleges tőkeértékének a hitelfelvevő által vissza nem térítendő része;
OECD Megállapodás: az Államilag Támogatott Exporthitelekről szóló OECD Megállapodás szerződéskötéskor
hatályos változata;
a hitel kezdőnapja: az OECD Megállapodás XIV. sz. melléklete m) pontjának definíciós listája szerint kerül
meghatározásra;
DDR: a kötött segélyhitel kedvezményezettségi mértékének kiszámításához alkalmazott diszkont ráta
az OECD Megállapodás kedvezményezettségi mérték kiszámításáról szóló rendelkezésében foglaltak szerint;
ODA: Hivatalos Fejlesztési Segítségnyújtás;
Magyar tartalom: Magyarországról származó áruk és szolgáltatások a magyar származás igazolásával;
helyi tartalom: a Kenyai Köztársaságból származó áruk és szolgáltatások;
hiteladós: a Kenyai Köztársaság Pénzügyminisztériuma, a Kenyai Köztársaság Kormányának nevében.

2. cikk
A pénzügyi együttműködési keretprogram létrehozása
(1) Magyarország Kormánya, nemzetközi fejlesztési együttműködési politikájával összhangban, a Magyar
Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) által a jelen
Megállapodásban rögzített keretfeltételekkel folyósítható kötött segélyhitelekhez (a továbbiakban: kötött
segélyhitelkeret) kapcsolódóan vissza nem térítendő hivatalos támogatást ajánl fel kamattámogatás és
adományelem formájában a Kenyai Köztársaság elsődleges fontosságú fejlesztési céljai között szereplő kiemelt
programokhoz a nevesített egészségügyi, mezőgazdasági és az öntözési szektorokban.
(2) A Kenyai Köztársaság Kormánya a kötött segélyhitelkeretet elfogadja, és a jelen segélyhitel keretprogram
megvalósulását – belső jogrendjének és nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően eljárva – támogatja,
illetve elfogadja a fizetési kötelezettséget, biztosítva ezáltal a felhasznált hitel és járulékainak visszafizetését
(ahol ez alkalmazható).
(3) Ez azt jelenti, hogy a Kenyai Köztársaság Pénzügyminisztériuma – a Kenyai Köztársaság Kormánya képviseletében –
hiteladós lesz az általa aláírt egyedi hitelszerződések tekintetében.

3. cikk
A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei
(1) A kötött segélyhitelkeretből finanszírozható projektek összértéke 50 (ötven) millió USD. A végleges kötelezettség
hiteladós és az Eximbank között megkötésre kerülő egyedi hitelszerződések alapján keletkezik a 7. cikk szerint.
(2) A kötött segélyhitelkeretből folyósítható hitelek kedvezményezettségi mértéke nem lehet kevesebb, mint a Kenyai
Köztársaság tekintetében előírt minimum kedvezményezettségi mérték, az OECD Megállapodás minimum
kedvezményezettségi mértékre vonatkozó előírásával összhangban.
(3) A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje a folyósítási időszakot követően nem haladhatja meg
a 15 (tizenöt) évet, mely időtartam 1,5 (másfél) év türelmi időt és 13,5 (tizenhárom és fél) év törlesztési időszakot
foglal magába. Az első tőketörlesztés 24 (huszonnégy) hónappal a hitelek kezdőnapját követően esedékes az OECD
Megállapodásban foglaltak alapján. Az éves kamat 0 (nulla)%.
(4) A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekhez a folyósítási időszak az egyedi hitelszerződésekben kerül
rögzítésre, az adott projekttől függően. A folyósítási időszak nem haladhatja meg a 4 (négy) évet.
(5) A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekre az egyedi hitelszerződésekben rögzített mértékű kockázati
felár kerül felszámításra az OECD Megállapodásban foglaltakkal összhangban, amely adomány elem formájában
elengedésre kerül a vegyes hitel részeként.
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4. cikk
A kötött segélyhitelkeret felhasználása
(1) A kötött segélyhitelkeret olyan projektek megvalósításához vehető igénybe, amelyek ellen az OECD Megállapodás
jóváhagyási rendje szerinti eljárás során az OECD Megállapodás aláírói nem emeltek kifogást, illetve amelyeket
a konzultációs eljárás során elfogadtak, ahogy ez a jelen Megállapodás 7. cikkében rögzítésre került.
(2) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Kenyai Köztársaság Kormánya a segélyhitelkeretet a 2. cikkben
meghatározott ágazati szektorokban használja fel.
(3) A kötött segélyhitelkeretből finanszírozott projekteknek Magyarországról származó áruk és szolgáltatások
vásárlásával kell megvalósulnia. Minden projektnek legalább 50 százalék magyar tartalommal és legalább
40 százalék helyi tartalommal kell megvalósulnia.
(4) A Kenyai Köztársaság Kormánya a jogszabályok szerint eljárva és az „ODA Közbeszerzési Gyakorlattal” összhangban
versenyképesen választja ki azokat a Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezeteket (továbbiakban:
exportőr), amelyek a 2. cikkben meghatározott projekteket megvalósítják, és erről tájékoztatja Magyarország
Külgazdasági és Külügyminisztériumát.

5. cikk
Befogadási eljárás
A Megállapodás alapján a hitelkeretből finanszírozandó projektek befogadásához a Szerződő Felek az alábbi eljárást
követik:
a)
Az exportőr és a vevő/importőr kidolgozza a projektek megvalósításáról szóló kereskedelmi szerződést.
b)
A végrehajtó minisztérium/ügynökség jóváhagyja a kereskedelmi szerződést és a döntésről írásban
tájékoztatja Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát és a magyar Eximbankot.
c)
Az Eximbank írásban visszaigazolja az egyedi hitelszerződésről szóló tárgyalások kezdetét a hiteladós által
jóváhagyott kereskedelmi szerződés alapján.

6. cikk
A kötött segélyhitelek folyósítása
(1) A Szerződő Felek által befogadott projektek finanszírozására nyújtott kötött segélyhitelek részletes feltételeit
egyrészről a hiteladós, másrészről az Eximbank, mint hitelnyújtó között megkötendő egyedi hitelszerződések
rögzítik a jelen Megállapodás 7. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban.
(2) Az Eximbank saját forrásai terhére a hiteladós részére a jelen Megállapodásban foglalt hitelkeret névértékének
összegéig kötött segélyhitelt nyújt a befogadott projektek megvalósítására vegyes hitel formájában. A finanszírozás
mértéke a befogadott projektek értékének 100 százaléka, valamint az adományelem összege.
(3) A kötött segélyhitelek kereskedelmi és politikai kockázatait a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. biztosítja. A biztosítás
költségeit Magyarország Kormánya viseli.

7. cikk
Az egyedi hitelszerződések általános feltételei
(1) A nemzetközi kötelezettségek szerint az egyedi projektekhez kapcsolódó segélyhitel nyújtásának szándékát
jóváhagyás céljából előzetesen be kell jelenteni az OECD és az EU részére.
(2) Az egyedi hitelszerződések hiteladósa a teljes hitelvisszafizetésére kötelezettséget vállal.
(3) A Kenyai Köztársaság Kormánya gondoskodik a fizetési kötelezettsége adott évben fennálló összegének állami
költségvetésben történő elkülönítéséről az egyedi hitelszerződésben foglaltakkal összhangban.
(4) Az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. a hatályos magyar jogszabályokban rögzített feltételek mellett
hitelbiztosítási szerződést kötnek.

5335

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 176. szám

8. cikk
Költségek és közszolgáltatási díjak
(1) A Szerződő Felek a Megállapodás megkötésével és hatályba lépésével kapcsolatosan felmerülő költségeiket és
közterheiket maguk viselik.

9. cikk
Irányadó jog
Az egyedi hitelszerződéseknél a magyar jog az irányadó.

10. cikk
Jogviták
Az egyedi hitelszerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát elsősorban békés és
jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a kérdéses viták 60 (hatvan) naptári napon belül nem
kerülnek rendezésre, a vitákat választottbíróság útján kell véglegesen rendezni. A választottbírósági szabályokról
a feleknek kell megegyezni az egyedi hitelszerződésekben. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell
lefolytatni.

11. cikk
Záró rendelkezések
(1) A Megállapodás az aláírástól számított 2 (két) évig marad hatályban és 2 (két) évre meghosszabbítható a két fél
közös megegyezésével, hacsak az egyik fél a lejárat előtt legalább 3 (három) hónappal a megszüntetésről hozott
döntéséről nem értesíti a másik felet írásban.
(2) Jelen Megállapodás rendelkezéseit hatályának lejárta után is alkalmazni kell a jelen Megállapodás szerint megkötött
egyedi hitelszerződések alapján elfogadott és finanszírozott projektekre.
(3) Jelen Megállapodás azon későbbi jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben
a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.
(4) Ezen Megállapodás 11. cikke 2. pontja szerint, a Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban
felmondhatja. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásáról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által
történt kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon hatályát veszti. Jelen Megállapodás bármely fél által történt
felmondása esetén az egyedileg megkötött projektszerződések és az egyedi hitelszerződések hatályban maradnak
azok teljesítéséig, és a felmondás ezekre nincs hatással.
(5) A Szerződő Felek a Megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják vagy kiegészíthetik. A módosításra és
kiegészítésre vonatkozó belső eljárások teljesítését követően ezek a módosítások és kiegészítések a jelen cikk
(3) bekezdésében foglalt eljárás szerint lépnek hatályba.
Készült Nairobiban, 2020. év május hónap 28. napján, angol nyelven, két eredeti példányban.
..................................................
Magyarország
Kormánya nevében

..................................................
A Kenyai Köztársaság
Kormánya nevében
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2. melléklet a 355/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF KENYA ON FINANCIAL CO-OPERATION
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Kenya (hereinafter: Contracting Parties) agree
about the mutually advantageous extension of the economic relationship and promotion of the development
co-operation as follows:

Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
a)
tied aid credit: export credit tied to procurement of goods and/or services originating from Hungary and
supported officially through interest rate support and insurance with a concessionality level not less than
the relevant proportion set forth in the provision of the OECD Arrangement for „minimum concessionality
level”;
b)
mixed credits: associated financing packages of concessionary credits mixed with grants. The overall
concessionality level of a package set forth in the OECD rules is calculated on the basis of the interest subsidy
and the grant part, the latter may include but not exceed the amount of the risk premium;
c)
concessionality level: the difference between the nominal value of the tied aid credit and the discounted
present value of the future debt service payable by the borrower, expressed as a percentage of the nominal
value of the tied aid credit;
d)
nominal value of the tied aid: the total value of the project financed in the frame of the tied aid credit along
with the risk premium for the credit repayment excluding interests;
e)
grant element: the part of the tied aid credit’s nominal capital value, non-repayable by the borrower
(risk premia);
f)
OECD Arrangement: OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits effective on the day of
contracting;
g)
starting point of credit: to be determined according to the list of definitions set out in the m) point of
Annex XIV. of the OECD Arrangement;
h)
DDR: Differential Discount Rate used for calculating the concessionality level of tied aid in a given currency,
set forth in the provision of the OECD Arrangement for „calculation of Concessionality level of tied aid”;
i)
ODA: Official Development Assistance;
j)
Hungarian content: goods and services originating from Hungary with certificate of Hungarian origin;
k)
local content: goods and services originating from the Republic of Kenya;
l)
borrower: the National Treasury of the Republic of Kenya, acting on behalf of the Government of the Republic
of Kenya.

Article 2
Establishment of the framework programme for financial co-operation
(1) The Government of Hungary, in accordance with its international development co-operation policy, offers
a non-payable official support in the form of interest rate support and grant element, to tied aid credits (hereinafter:
tied aid credit line) disbursed by the Hungarian Export-Import Bank Pte. Ltd. (hereinafter: Eximbank) with
the framework conditions set out in the present Agreement, available for financing high priority development
project areas nominated in health care, agriculture and irrigation sectors.
(2) The Government of the Republic of Kenya accepts the tied aid credit line and, acting in accordance with its own
legal system and international obligations, supports the realization of the present framework program of tied aid
credit and accepts payment obligations to ensure the repayment of the credit spent and its additional charges
(where applicable).
(3) For the avoidance of any doubt, under the individual credit agreements, The National Treasury of the Republic of
Kenya shall be the borrower on behalf of the Government of the Republic of Kenya.
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Article 3
Amount of the tied aid credit line and its financial conditions
(1) The total value of the projects financed under the tied aid credit line is 50 (fifty) million USD. The firm commitments
arise on the basis of the individual credit agreements that will be concluded between the borrower and Eximbank as
stipulated in Article 7 of this Agreement.
(2) The concessionality level of credits payable under the tied aid credit line shall reach the minimum concessionality
level for the Republic of Kenya in accordance with the provision of the OECD Arrangement for „minimum
concessionality level”.
(3) Tenor of each individual credits disbursed under the tied aid credit line shall not exceed 15 (fifteen) years, which
includes 1.5 (one and a half ) year grace period and 13.5 (thirteen and a half ) years repayment period. The first
repayment is due 24 (twenty-four) months from the starting point of credit as defined in the OECD Arrangement.
The interest rate is 0 (zero)% per annum.
(4) The disbursement period of credits disbursed under the tied aid credit line will be stipulated in the individual credit
agreement depending on the particular projects. The disbursement period for the individual credits shall not exceed
4 (four) years.
(5) Relating to the credits disbursed under the tied aid credit line, risk premia stipulated in the individual credit
agreements will be calculated in line with the OECD Arrangement, and will be officially supported and counted in as
a grant part of this financing package.

Article 4
Utilisation of the tied aid credit line
(1) The tied aid credit line can be utilised for the realisation of projects not objected by the signatory parties of
the OECD Arrangement during the procedure in conformity with the acceptance rules of the OECD Arrangement
and the consultation procedure as set out in Article 7 of this Agreement.
(2) Contracting Parties agree that the Government of the Republic of Kenya will apply the tied aid credit line for sector
areas specified in Article 2 of this Agreement.
(3) The projects financed under the tied aid credit line shall be realised by purchasing of goods and services qualify as
of Hungarian origin. Each project shall include at least 50% Hungarian content with at least 40% local content.
(4) The Government of the Republic of Kenya shall procure competitively companies registered in Hungary (hereinafter:
exporter) for realisation of the projects specified in Article 2 of this Agreement, in conformity with the procurement
law of the Republic of Kenya, acting in accordance with the Good Procurement Practice for ODA, and give
the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary information about its decisions.

Article 5
Acceptance procedure
The Contracting Parties, for acceptance of the projects financed under the credit line as per this Agreement, will
follow the procedure below:
a)
The exporter and the buyer/importer elaborate the export contract for the realisation of the project.
b)
The implementing ministry/agency of the Republic of Kenya approves the export contract concluded and
gives a written notice about this to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and the Hungarian
Eximbank.
c)
Eximbank starts the negotiation about the individual credit agreement based on the export contract
approved by the borrower.

Article 6
Disbursement of the tied aid credit
(1) Detailed conditions of the tied aid credit provided to finance the project accepted by the Contracting Parties is to be
stipulated in the individual credit agreement between the borrower in accordance with the provisions laid down in
Article 7 on the one part and Eximbank as the lender on the other.
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(2) Eximbank, for the account of its own resources, lends tied aid credit, up to the amount of credit line agreed in this
Agreement, in the form of mixed credit to the borrower for the realisation of the accepted project. The measure of
the financing is 100 per cent of the value of the accepted project and the amount of the grant element.
(3) Commercial and political risks of the tied aid credit will be insured by the Hungarian Export Credit
Insurance Pte. Ltd. The costs of the insurance shall be borne by the Government of Hungary.

Article 7
General preconditions of the individual credit agreements
(1) According to the relevant international obligations, individual tied aid credit financing a particular project shall be
notified to, and accepted by the OECD and the EU.
(2) Subject to the individual credit agreements the borrower undertakes the repayment of the full credit.
(3) In accordance with the individual credit agreements, the Government of the Republic of Kenya shall set aside
the amount of its payment obligation in the actual year state budget.
(4) Eximbank and the Hungarian Export Credit Insurance Pte. Ltd. shall conclude a credit insurance contract complying
with the conditions fixed by the Hungarian law in force.

Article 8
Costs and public charges
(1) The Contracting Parties shall bear their own costs and other public charges in connection with the conclusion and
coming into force of this Agreement.

Article 9
Governing Law
The individual credit agreement shall be governed by the laws of Hungary.

Article 10
Dispute Settlement
All disputes arising from or in connection with the individual credit agreement shall be settled first by amicable
negotiations in good faith. In case the said disputes are not settled within 60 (sixty) calendar days, the said disputes
shall be finally settled by arbitration. The rules of arbitration shall be agreed by the parties in the individual credit
agreements. The arbitration shall be conducted in English language.

Article 11
Closing Provisions
(1) This Agreement shall be valid for 2 (two) years from the date of its signing and may be renewed for a period of
2 (two) years with the mutual consensus of both Parties, unless one Party informs the other of its decision to
terminate it, by means of a written notification at least 3 (three) months before the expiry.
(2) Provisions of this Agreement, even after their expiry, shall be applicable for projects which were financed on
the basis of the individual credit agreement concluded according to this Agreement.
(3) This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day after receiving the last written notification through
diplomatic channels by which Parties have confirmed that their respective legal procedures required for the entry
into force of this Agreement have been completed.
(4) Subject to Article 11, Paragraph 2, this Agreement may be cancelled in writing through diplomatic channels by
either Contracting Party. In this case the Agreement shall abate on the 30th (thirtieth) day of the other Contracting
Party’s receipt of the notification about cancellation. Should this Agreement be cancelled by either party,
the individually signed project agreements and individual credit agreements will remain in force until completion
and will not be effected by such cancellation.
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(5) The Contracting Parties may amend or supplement this Agreement by mutual consent. After completion of internal
procedures for amendments and supplements, these amendments and supplements shall come into force in
accordance with Paragraph (3) of this Article.
Signed in Nairobi on the 28 day of May in 2020 in English language, in two originals.
.......................................................
on behalf of the
Government of Hungary

.......................................................
on behalf of the
Government of the Republic of Kenya

A Kormány 356/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), k) és m) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § w) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § x) pont xl) alpontjában,
a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági
eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről,
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 112/2011. (VII. 4.)
Korm. rendelet] 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az OAH az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségek alapján hatékony irányítási
rendszert hoz létre és tart fenn, amelynek keretében az Atv.-ben meghatározott alapvető biztonsági célkitűzés
elérése érdekében olyan intézkedéseket hoz, amelyek a szervezet minden szintjén elősegítik a kérdésfelvető és
tanuló magatartást.”
2. §		
A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 5/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az OAH az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 98. §-a alapján folytatott helyszíni
ellenőrzésekkel egybekötve szükség esetén időszakonként az ellenőrzést kiterjeszti a korábbi tevékenységek után
esetlegesen visszamaradt sugárforrások felkutatására és hatósági felügyelet alá helyezésére, amely magában
foglalhatja a tulajdonosok vagy birtokosok által vezetett korábbi helyi nyilvántartások ellenőrzését is.”
3. §		
A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet
szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom,
a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelv 94. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”
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2. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló
létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló
155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §
44. pontjában a „tároló” szövegrész helyébe a „végleges elhelyezést szolgáló” szöveg lép.

3. Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési
rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A természetben előforduló radionuklidok esetében, ha azok felhasználása radioaktív tulajdonságaik,
hasadóképességük vagy hasadóképes anyaggá való átalakíthatóságuk miatt történik, az (1) és (2) bekezdés szerinti
felszabadítás során a mesterséges radionuklidokra vonatkozó kritériumokat kell alkalmazni.”
6. §		
A 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha nem orvosi célú, besugárzással járó képalkotó tevékenység indokolt az 53. § (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja
szerinti eljárásban, az eljárás során várható sugárterhelést és kockázatokat előzetesen értékelni kell.
(6a) A (6) bekezdés szerinti értékelés az orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott eljárás esetén,
ha az adott orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott vizsgálat az egészségügyi szolgáltatások
nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége
védelmének felügyeletéről szóló rendelet előírásai szerint
a) jóváhagyott és nyilvántartásba vett, továbbá az adott célra közvetlenül alkalmazható, az eljárás várható
sugárterhelése nem haladhatja meg az adott eljárás orvosi alkalmazására vonatkozó diagnosztikai irányadó szintet,
b) nem jóváhagyott, nincs nyilvántartásba véve, vagy az adott célra közvetlenül alkalmazható, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) szakvéleményét csatolni kell az eljárás során fellépő sugárterhelés
és kockázatok megítéléséhez.
(6b) A nem orvosi radiológiai berendezés felhasználásával végrehajtott eljárás esetében a NNK szakvéleményét
csatolni kell az 53. § (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja szerinti engedély iránti kérelemhez, az eljárás során fellépő
sugárterhelés és kockázatok megítéléséhez.
(6c) A (6a) és (6b) bekezdés szerinti eljárás esetén az ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük
keretében kitett személyek sugárterhelése vizsgálatonként nem haladhatja meg a 0,1 mSv értéket.
(6d) A (6a) bekezdés a) pontja és a (6b) bekezdés szerinti alkalmazás során igazolni kell, hogy az alkalmazott
rutinszerű – vagy adott esetben egyedi – protokollok összhangban állnak-e a sugárterhelés céljával és
az értékeléshez feltétlenül megkívánt képminőséggel.”
7. §		
A 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „esetén” szövegrész helyébe az „esetén
– a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg lép.

4. A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos
bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos
egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről
és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő
intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 7. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha az engedélyes telephelyén kívül, bárki által talált anyagról feltételezhető, hogy az radioaktív anyag, illetve
ilyen anyaggal szennyezett, az észlelő köteles bejelentést tenni a rendőrség, bármely katasztrófavédelmi szerv vagy
a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának közvetlen elérhetőségén, vagy az általános segélyhívószámon.
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(1a) Az (1) bekezdés szerint értesített szerv késedelem nélkül értesíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes
szervét, amely értesíti az országos tisztifőorvost, EK-t, az OAH-t és az AH-t.”
9. §		
A 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés
a következő d) ponttal egészül ki:
(Az engedélyesek telephelyén kívül a radioaktív anyagok felismerése, észlelése és a szükséges riasztási és lakosságvédelmi
intézkedések hatékonyságának elősegítése érdekében az OAH)
„c) a BM OKF és az országos tisztifőorvos bevonásával általános útmutatót dolgoz ki az engedélyesek telephelyén és
az a) pontban felsorolt létesítményeken kívül, feltételezhetően radioaktív anyag észlelése esetén szükséges hatósági
értesítés módjára, és az észlelő részére javasolt alapvető biztonsági teendőkre, és
d) a BM OKF egyaránt közzéteszi a honlapján a Magyarország területén gyakran alkalmazott sugárforrástípusok
fényképét és leírását, valamint a b) és c) pont alapján elkészített útmutatókat.”

5. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
11. §

(1) E rendelet
a)
1. §-a a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló
2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 8b. cikk
(2) bekezdés a) pontjának,
b)
2. alcíme a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló
közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv 3. cikk 1. pontjának,
c)
2. §-a, valamint 3. és 4. alcíme az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel
szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom,
a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 357/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáró l és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. és 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. és 27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 26/B. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A polgármester nem folytat le településképi bejelentési eljárást az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési
engedélyhez és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött kutatási, vizsgálati, kiállítási célt szolgáló
és lakó rendeltetést bemutató épület építése esetében.”
3. §		
Az R1. 26/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „valamint az (1a) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe
a „valamint az (1a) és az (1c) bekezdés kivételével” szöveg lép.

3. A „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális
feltételeinek biztosítására irányuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek
biztosítására irányuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő
5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az 5. §-ban meghatározott építmény az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság állékonyságot és tűzbiztonságot igazoló szakértői véleménye birtokában, hatósági engedély
nélkül fennmaradhat.”
(2) Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 357/2020. (VII. 23.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor már meglévő épületek
esetében is alkalmazni kell.”
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4. Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)
4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházásban a használatbavételi engedélyt épületenként
is meg lehet kérni, feltéve, hogy az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A beruházásnak
az adott épület rendeltetésszerű és biztonságos használatához közvetlenül nem szükséges elemei építési
engedélynek való megfelelőségét az építésügyi hatóság a beruházás utolsó épületének használatbavételi
engedélyezési eljárása során vizsgálja.”
(2) Az R3. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 357/2020. (VII. 23.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4. § (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 357/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 33. ponttal egészül ki:
„33. A lakó rendeltetést bemutató épület építése, amely a nemzetközi innovációs házépítő verseny keretében vagy
kutatási, kiállítási célból valósul meg.”

A Kormány 358/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése kezdeményezésének
határidejéről szóló 368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
47. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése kezdeményezésének
határidejéről szóló 368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Színház létesítése esetén az 1. § szerinti kezdeményezés a színháznak az Emtv. 7. § (1) bekezdése szerinti
hatósági nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül terjeszthető elő.”
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2. §		
Az R. a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § E rendeletnek az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése
kezdeményezésének határidejéről szóló 368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 358/2020. (VII. 23.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 1. §-ában a „2008. évi XCIX. törvény” szövegrész helyébe a „2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.)”
szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerint Iváncsa külterület 096/3, 096/4, 096/5,
096/6, 096/7, 096/8, 096/28, 096/30, 096/32, 096/34, 096/36, 096/38, 096/40, 096/43, 096/47, 096/51, 096/55, 096/70,
098/1, 099/2, 099/3, 099/4, 099/5, 099/6, 099/7, 099/8, 099/9, 099/10, 099/12, 099/13, 099/28, 099/48, 099/51,
099/52, 099/53, 099/54, 099/55, 099/56, 099/57, 099/58 és 099/59 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken,
valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított
földrészleteken megvalósításra kerülő ipari park, továbbá az ahhoz kapcsolódó építmények, és az itt felsorolt és
az azokkal szomszédos földrészleteken megvalósításra kerülő útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási, valamint
egyéb infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze (a továbbiakban együtt:
Beruházás).
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, engedélyezéséhez, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek,
b)
a Beruházás megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanból a telekalakítási eljárások véglegessé
válását követően kialakított ingatlanokat érintik, valamint
c)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.
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(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
3. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárás,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
az építési, illetve a bontási hulladékok kezelésére és hulladékgazdálkodási előírásokra vonatkozó
megfelelőségre irányuló eljárások,
közműkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 360/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
a József Attila Színház rekonstrukcióját célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
az 1. § (3) bekezdése tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 3. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 11. pontjában,
az 5. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás
szerint a Budapest XIII. kerület, belterület 27817/1, 27816/1, 27828/1 helyrajzi számú ingatlanokon, vagy
az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított
ingatlanokon, a József Attila Színház rekonstrukcióját célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő,
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához,
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkák
megvalósításához
szükségesek.
(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A Beruházás helyszíne az (1) bekezdésben
meghatározott ingatlan területe.

2. §		
A Kormány
a)
az 1. melléklet 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát,
b)
az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat
jelöli ki.
3. §

(1) A Kormány a Beruházással összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és
az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.
(2) A Beruházással összefüggésben
a)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §

(1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmány az adott beruházásra vonatkozóan már rendelkezésre áll.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt
kell készíteni.
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5. §		
A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség
nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
6. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 360/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a mérésügyi és a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 361/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Komárom város külterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti
025/2, 029/2, 031/1, 031/5, 031/6, 031/10, 031/7, 031/8, 031/9, 031/13, 031/14, 031/15, 031/16, 032, 033/1,
033/2, 033/3, 033/4, valamint belterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti 7135/12, 7135/13, 7135/14 helyrajzi
számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás véglegessé válását
követően kialakított földrészleteken megvalósuló ipari park bővítésével, valamint munkahelyteremtő beruházás
megvalósításával kapcsolatos beruházással függnek össze.”
2. §		
Az R. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló
361/2020. (VII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. §-át a Módr2. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai
Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A népszámlálás területi előkészítésében és az adatfelvétel végrehajtásában részt vesznek:
a)
a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részéről:
aa)
megyei (fővárosi) népszámlálási felelősök [a továbbiakban: KSH megyei (fővárosi) felelős],
ab)
KSH népszámlálási területfelelősök (a továbbiakban: KSH területfelelős),
ac)
KSH népszámlálási minőségellenőr (a továbbiakban: KSH minőségellenőr);
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b)

a települési önkormányzatok részéről:
ba)
jegyzők (a továbbiakban: helyi népszámlálási felelős) és segítőik (népszámlálási koordinátor,
népszámlálási referens),
bb)
felülvizsgálók,
bc)
számlálóbiztosok;
c)
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek vezetői.
(2) Közös önkormányzati hivatal esetén a jegyző népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladata
valamennyi közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településre kiterjed.
2. §

(1) A KSH népszámlálás területi előkészítésével és az adatfelvétel végrehajtásával kapcsolatos feladatai:
a)
meghatározza a népszámlálás területi előkészítésének és az adatfelvétel végrehajtásának, szakmai
irányításának részletes szabályait, a feladatok részletes leírását, határidejét és felelőseit, összeállítja
a pénzügyi elszámolás rendjét tartalmazó útmutatókat a feladatok végrehajtásához igazodó ütemezésben,
eljuttatja az útmutatókat a helyi népszámlálási felelőshöz;
b)
együttműködési megállapodás megkötése a polgármesteri hivatalokkal, közös önkormányzati hivatalokkal;
c)
a népszámlálás előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges utasítások, számlálókörzeti címjegyzékek,
egyéb nyomtatványok és segédanyagok előállítása, valamint eljuttatása a helyi népszámlálási felelősökhöz;
d)
a népszámlálás előkészítésében és végrehajtásában részt vevők feladatainak megismerését támogató
segédanyag (a továbbiakban: segédanyag) kialakítása és elérhetővé tétele, visszajelzés a felkészülést lezáró
vizsga sikerességéről, ezáltal a jelentkezők alkalmasságának megállapítása, az otthoni felkészülést kiegészítő
konzultációk megtartása;
e)
a népszámlálás végrehajtásához szükséges elektronikai eszközök és azok tartozékainak biztosítása és
gondoskodás az eszközök időben történő ki- és visszaszállításáról;
f)
az elektronikus adatszolgáltatáshoz szükséges – minden kitöltő személy számára egyenlő eséllyel
hozzáférhető – elektronikus kérdőívek biztosítása, az adatgyűjtő rendszer üzemeltetése;
g)
az adatgyűjtés végrehajtását figyelemmel kísérő elektronikus menedzser alkalmazás (a továbbiakban:
menedzser alkalmazás) kialakítása és üzemeltetése;
h)
a népszámlálás előkészítési és végrehajtási feladatainak irányítására, segítésére és ellenőrzésére KSH megyei
(fővárosi) felelősökből, KSH területfelelősökből és KSH minőségellenőrökből álló hálózat létrehozása,
a hálózat tagjainak ellátása ezen jogosultságot igazoló okmányokkal;
i)
a kommunikációval összefüggő központi feladatok végrehajtása, a helyi tájékoztatáshoz szükséges tartalmak
biztosítása;
j)
az adatszolgáltatók értesítése a népszámlálásról, az adatszolgáltatói kötelezettségről, a lehetséges kitöltési
módokról és az önkitöltéshez szükséges információkról;
k)
az adatszolgáltatók tájékoztatása céljából ügyfélszolgálati rendszer kialakítása és üzemeltetése.
(2) A KSH megyei (fővárosi) felelős feladatai:
a)
az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának szakmai koordinálása;
b)
a népszámlálás végrehajtásához szükséges megyei tartalék elektronikai eszközök és azok tartozékainak
fogadása és tárolása, gondoskodás a helyi népszámlálási felelősi tartalék utánpótlásáról, a terepmunka
végeztével a megyei tartalék eszközök átadása a szállítónak;
c)
a népszámláláshoz szükséges segédanyagok és nyomtatványok megyei tartalék mennyiségének fogadása,
tárolása, gondoskodás a helyi népszámlálási felelősi tartalék nyomtatványok és segédanyagok utánpótlásáról;
d)
a KSH területfelelősök munkájának irányítása, ellenőrzése;
e)
a települési feladatok megfelelő időbeli ütemezésének biztosítása és az útmutatókban szabályozott feladatok
lebonyolítása érdekében folyamatos kapcsolattartás az érintett helyi népszámlálási felelősökkel;
f)
az adatfelvétel előrehaladásának folyamatos nyomon követése a menedzser alkalmazásban;
g)
heti jelentés készítése a szervezési feladatok állásáról, az összeírás előrehaladásáról és a fontosabb összeírási
eseményekről;
h)
a meghiúsulások figyelemmel kísérése, szükséges beavatkozások elvégzése;
i)
a szükséges adatgyűjtés szervezési lépések megtétele probléma esetén;
j)
a megyei kommunikációval kapcsolatos feladatok támogatása;
k)
a helyi népszámlálási felelősök és a KSH területfelelősök szerződéseivel kapcsolatos adminisztratív feladatok
ellátása.
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(3) A KSH területfelelős feladatai:
a)
az adatfelvétel ütemes végrehajtásának nyomon követése, az adatminőség meghatározott ismérvek szerinti
ellenőrzése;
b)
az egységes végrehajtási elvek érvényesülése érdekében folyamatos kapcsolattartás a KSH megyei (fővárosi)
felelőssel;
c)
a népszámlálásban való közreműködésre jelentkezők otthoni elektronikus felkészülését követő konzultáció
biztosítása;
d)
a felkészülés és a terepmunka során keletkező szakmai kérdések megválaszolása és kapcsolattartás
a felülvizsgálókkal;
e)
folyamatos kapcsolattartás a helyi népszámlálási felelőssel az útmutatókban foglaltak maradéktalan,
határidőre történő teljesülése, a feladatok elvárt szakmai színvonalának biztosítása érdekében;
f)
az adatfelvétel meghatározott minőségi mutatói, indikátorai teljesülésének vizsgálata, indokolt esetben
a szükséges intézkedések megtétele, erről visszacsatolás a KSH megyei (fővárosi) felelősnek.
(4) A KSH minőségellenőr feladatai:
a)
az adatfelvétel végrehajtása során, a folyamatba beépítve, az előzetesen megállapított kritériumok, elvárások
teljesítésének ellenőrzése, megállapításainak rögzítése;
b)
jogosult minden, a statisztikai adatfelvételi folyamat minőségével kapcsolatos, jogszabályban, útmutatóban,
a végrehajtáshoz kapcsolódó utasításban, egyéb dokumentumban rögzített elvárás teljesülésével
összefüggő információhoz hozzáférni, tájékoztatást kérni, kivéve az adatgyűjtés során az adatszolgáltatók
által szolgáltatott adatokat;
c)
az ellenőrzés során észlelt problémákról, hiányosságokról az előzetesen meghatározott csatornákon keresztül
haladéktalanul értesíti az adatfelvétel folyamatának 1. §-ban meghatározott egyéb résztvevőit, hogy szükség
esetén minél hamarabb be lehessen avatkozni a folyamatba az adatok minőségének javítása céljából.
(5) A KSH minőségellenőr munkája végrehajtása során az adatfelvételi folyamatban az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) és
ab) alpontjában, valamint b) és c) pontjában meghatározott résztvevők által nem utasítható.
3. §

(1) A helyi népszámlálási felelős feladatai:
a)
a népszámlálás helyi előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatoknak az útmutatókban foglaltak
szerinti elvégzése, a népszámlálás ütemes előrehaladásának, települési végrehajtásának biztosítása;
b)
a helyi előkészítési és szervezési feladatok segítésére az 1. mellékletben foglaltak szerint népszámlálási
koordinátor és népszámlálási referens kijelölése, feladataik meghatározása, munkájuk irányítása;
c)
a KSH iránymutatása alapján számlálóbiztosi hálózat létrehozása és folyamatos biztosítása az adatfelvétel
végrehajtására, a számlálóbiztosi megbízási szerződések megkötése, a számlálóbiztosok igazoló
okmányokkal, összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszközökkel és segédanyagokkal,
nyomtatványokkal való ellátása;
d)
a KSH iránymutatása alapján felülvizsgálói hálózat létrehozása és folyamatos biztosítása, a felülvizsgálói
megbízási szerződések megkötése, a felülvizsgálók igazoló okmányokkal, összeíráshoz kapcsolódó
segédanyagokkal és nyomtatványokkal való ellátása;
e)
együttműködés a KSH megyei felelősével, területfelelősével és minőségellenőrével, a népszámlálás helyi
előkészítési és végrehajtási feladataiban;
f)
együttműködés a település közigazgatási területén működő, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
intézmények vezetőjével a népszámlálási feladatok előkészítésében és végrehajtásában;
g)
együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzattal, tájékoztatást ad az elvégzendő feladatokról,
a számlálóbiztosi hálózat létrehozása során egyeztet a helyi nemzetiségi önkormányzattal;
h)
a népszámlálás végrehajtásában résztvevő számlálóbiztosok és felülvizsgálók körzethez rendelése, a KSH
által biztosított célalkalmazásban, az összerendelés folyamatos karbantartása és a változások átvezetése
az alkalmazásban;
i)
a népszámlálás végrehajtásához szükséges elektronikai eszközök és azok tartozékainak fogadása,
tárolása és eljuttatása a számlálóbiztosokhoz, meghibásodás esetén gondoskodás az eszköz cseréjéről és
a meghibásodott eszköz tárolásáról, az adatfelvételi időszak végeztével az eszközök visszagyűjtése, szállítási
egységekbe való rendezése elszállításig való tárolása, majd a KSH által meghatározott módon az eszközök
átadása a KSH által biztosított szállítónak;
j)
a népszámláláshoz szükséges segédanyagok és nyomtatványok fogadása, tárolása, eljuttatása
a számlálóbiztosoknak, az adatfelvételi időszak során gondoskodás az esetleges pótlásról a számlálóbiztos
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részére, az adatfelvételt követően az összeírási segédanyagok visszagyűjtése a végrehajtás szereplőitől, azok
biztonságos tárolása az elszállításig;
k)
a helyi népszámlálási felelős, a népszámlálási koordinátor és népszámlálási referens(ek), a felülvizsgálók,
valamint a számlálóbiztosok kapcsolattartáshoz szükséges adatainak feltöltése és aktualizálása a menedzser
alkalmazásban;
l)
a népszámlálásban való közreműködésre jelentkezők oktatásról való értesítése, az elektronikus felkészülést
követő konzultáció helyszíneinek és technikai feltételeinek biztosítása;
m)
a lakosság tájékoztatása a népszámlálásról a KSH által meghatározott tartalommal a helyben szokásos
módon;
n)
a közterületen élő hajléktalanok összeírásának megszervezése, az adatfelvétel lebonyolítása;
o)
az összeírás teljességének biztosítása, a meghiúsulások kezelése, az adatszolgáltatást megtagadókkal
szembeni eljárás kezdeményezése, a pótösszeírás megszervezése és végrehajtása;
p)
az adatfelvételt követően az összeírási segédanyagok visszagyűjtése a végrehajtás szereplőitől, azok
biztonságos tárolása az elszállításig;
q)
a népszámlálás előkészítésére és végrehajtására biztosított költségvetési támogatás elkülönített kezelése és
a felhasználásról pénzügyi elszámolás készítése;
r)
összefoglaló jelentés készítése a népszámlálás befejezéséről.
(2) A felülvizsgáló feladatai:
a)
otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyag elsajátítása és elektronikus vizsga
elvégzése;
b)
a számlálóbiztosok munkájának koordinálása, ellenőrzése, munkájuk szakmai igazolása a helyi népszámlálási
felelős számára a pénzügyi elszámolások előkészítéséhez, a helyi népszámlálási felelős döntése alapján
az összeíráshoz szükséges elektronikai eszközök kiosztása a számlálóbiztosok részére és azok visszagyűjtése;
c)
az adatfelvétel előrehaladásának folyamatos nyomon követése a menedzser alkalmazásban;
d)
a minőségbiztosítás részeként az adatfelvétel meghatározott minőségi mutatói, indikátorai teljesülésének
teljes körű vizsgálata, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtétele a helyi népszámlálási felelőssel
eljárva;
e)
az adatfelvételt megtagadó háztartások címének jelzése a helyi népszámlálási felelős és a területfelelős felé,
szükség esetén a számlálóbiztos elkísérése az adott címre a sikeres adatfelvétel céljából;
f)
az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok, segédanyagok és az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz
esetleges pótlása a számlálóbiztos részére.
(3) A számlálóbiztos feladatai:
a)
otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyag elsajátítása és elektronikus vizsga
elvégzése;
b)
az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz, számlálóbiztosi igazolvány,
az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;
c)
a körzet bejárása, körzethez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése,
szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás,
a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;
d)
folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser
alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos kapcsolattartás
a felülvizsgálóval (beszámoló legalább heti rendszerességgel);
e)
az adatfelvétel befejezését követően az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz, igazolvány, segédletek,
papíralapú jegyzetek leadása.
4. §		
Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott intézetek vezetőinek feladatai:
a)
a népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatoknak az útmutatókban foglaltak
szerinti elvégzése;
b)
folyamatos együttműködés a helyi népszámlálási felelőssel és a KSH területfelelősével.
5. §

(1) A KSH a népszámlálás előkészítésének időszakában az összeírás körébe tartozó valamennyi címet egyedi azonosító
kóddal látja el.
(2) Az internetes önkitöltési módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az erre a célra kialakított
– mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhető – internetes felületre a hozzájuk előzetesen eljuttatott
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(1) bekezdés szerinti egyedi azonosítóval belépve, az ott elérhető kérdőív(ek) kitöltésével 2021. május 16-ig
teljesíthetik. Az adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az adatok a fogadóközpontba 2021. május 16-án 24 óráig
beérkeznek, és az adatok beérkezését a fogadóközpont elektronikusan visszaigazolja.
(3) Amennyiben az internetes önkitöltési módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket 2021. május 16-ig
nem teljesítik, az adatfelvételt legkésőbb 2021. június 20-ig a számlálóbiztos által történő interjús módszerrel kell
végrehajtani.
(4) Azon adatszolgáltató, aki 2021. június 20-ig egyik, a (3) bekezdésben meghatározott válaszadási módon sem
teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, annak – a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 1. § (4) bekezdésében meghatározott személyek kivételével – a 2021. június 28-ig terjedő
pótösszeírási időszakban a területileg illetékes helyi népszámlálási felelősnél jelentkezve tehet eleget.
6. §

(1) A Tv. 2. § (1) bekezdésében felsorolt adatkörök adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A Tv. 3. § (2) bekezdésében felsorolt adatkörökre vonatkozóan a kérdőívnek egyértelmű utalást kell tartalmaznia
arra, hogy az ezekhez az adatkörökhöz tartozó kérdésekre az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatszolgáltatás
önkéntességére a kikérdezéskor a számlálóbiztos az adatszolgáltató figyelmét szóban is felhívja.

7. §

(1) Az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának pénzügyi fedezetét – beleértve a munkaadókat terhelő járulékok
összegét is – a 3. mellékletben meghatározott normatívák alapján a KSH együttműködési megállapodás keretében
adja át a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok részére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával, a népszámlálással összefüggő feladatok
ellátásához a KSH és a helyi népszámlálási felelős megbízási szerződéseket köthet, célfeladatot tűzhet ki.
(3) A helyi népszámlálási felelősökkel a népszámlálási feladatokra vonatkozóan a KSH megbízási szerződést köt.

8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
9. §		
Ez a rendelet
a)
a nép- és lakásszámlálásról szóló, 2008. július 9-i 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
a 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra
vonatkozóan a referenciaév, valamint a statisztikai adatok és metaadatok programjának megállapításáról
szóló, 2017. április 20-i (EU) 2017/712 bizottsági rendelet,
c)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
10. §

(1) Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OSAP Korm. rendelet)
a)
1. mellékletében foglalt táblázat 2219 és 2374 nyilvántartási számú sorában az „E-Mező” szövegrész helyébe
a „MAJA” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat 2374 nyilvántartási számú sorában a „június 30.” szövegrész helyébe
a „december 15.” szöveg,
c)
5. mellékletében foglalt táblázat 2030 nyilvántartási számú sorában az „Évenként kétszeri” szövegrész helyébe
az „Évenkénti” szöveg,
d)
5. mellékletében foglalt táblázat 2030 nyilvántartási számú sorában a „tárgyfélévet követő hó 20.” szövegrész
helyébe a „tárgyévet követő január 20.” szöveg
lép.
(2) Az OSAP Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1006 nyilvántartási számú sora „Elektronikus
adatszolgáltatás” oszlopa kiegészül a „kijelölt adatszolgáltatók esetén automatizált internetes adatgyűjtés, vagy
e-mail” szöveggel.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
A helyi népszámlálási felelős segítőinek száma
A
Jegyzőséghez tartozó települések összes

B

népességszáma a 2020. január 1. állapot szerinti

A helyi népszámlálási felelős segítői

lakónépesség alapján
(KSH Helységnévtár 2020. évi kiadása)

1.

200 000 lakos felett

1 fő népszámlálási koordinátor és 5 fő népszámlálási referens

2.

150 000 – 200 000 lakosig

1 fő népszámlálási koordinátor és 4 fő népszámlálási referens

3.

100 000 – 149 999 lakosig

1 fő népszámlálási koordinátor és 3 fő népszámlálási referens

4.

50 000 – 99 999 lakosig

1 fő népszámlálási koordinátor és 2 fő népszámlálási referens

5.

20 000 – 49 999 lakosig

1 fő népszámlálási koordinátor és 1 fő népszámlálási referens

6.

5 000 – 19 999 lakosig

1 fő népszámlálási koordinátor

2. melléklet a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
A Tv. 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt adatkörök adattartalma
A

B

Adatkör

Adattartalom

A természetes személyekre vonatkozóan

1.
1.1.

családi és utónév

viselt családi és utónév, születési családi és utónév

1.2.

nem

férfi, nő

1.3.

születési idő

születési év, hónap, nap

1.4.

állampolgárság

állampolgárság

1.5.

lakóhely

tényleges (életvitelszerűen használt) lakóhely országa,
települése, Magyarország esetén közterület, házszám is,
bejelentett lakóhely, tartózkodási hely, nem bejelentett lakcím
országa, települése (ha az nem egyezik meg a tényleges lakóhely
címével), Magyarország esetén közterület, házszám is,
születési hely országa, települése
születéskori tényleges lakóhely országa, települése
(ha az nem egyezik meg a születési helyével),
előző tényleges lakóhely országa, települése,
a jelenlegi tényleges lakóhelyre költözés ideje,
korábbi külföldi tényleges lakóhely országa, a külföldi
tartózkodás kezdetének dátuma, a visszaérkezés vagy
ténylegesen Magyarországra költözés dátuma

1.6.

a lakáshasználat jogcíme

lakáshasználat jogcíme (tulajdonos vagy rokona, bérlő vagy
rokona, egyéb)

1.7.

nemzetiség

nemzetiséghez tartozás

1.8.

anyanyelv

anyanyelv

1.9.

családi, baráti közösségben beszélt
nyelv

családi, baráti közösségben beszélt nyelv

1.10.

nyelvismeret

beszélt nyelv

1.11.

vallás

vallási hovatartozás

1.12.

családi állapot

törvényes családi állapot
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élve született gyermekek

élve született gyermekek száma, élve született gyermekek
születési éve, hónapja

1.14.

családi állás

családban, háztartásban betöltött szerep (pl. férj, feleség,
élettárs, gyermek, egyedülálló), házas családi állapotú, valamint
élettársi kapcsolatban élő személy esetén: a házasságkötés,
élettársi kapcsolat létesítésének éve, hónapja, házastársával,
élettársával együtt vagy tőle külön él

1.15.

iskolába járás

iskolába, óvodába, bölcsődébe járás, az iskola típusa, képzés
formája

1.16.

iskolai és szakmai végzettség

alapfokú iskolában elvégzett évfolyamok száma, legmagasabb
befejezett iskolai végzettség szintje, megszerzett képzettségek,
megszerzés éve, digitális jártasság

1.17.

gazdasági aktivitás

gazdasági aktivitás kategóriái (pl. dolgozik, munkanélküli,
nyugdíjas), munkavégzés az eszmei időpontot megelőző
héten, nem dolgozónál az utolsó munkavégzés éve, hónapja,
munkakeresés, munkába állás

1.18.

foglalkozás

foglalkozás, munkakör, foglalkoztatási forma, beosztottak,
alkalmazottak száma (létszám-kategóriák szerint)

1.19.

munkáltató és munkahely

munkáltató/vállalkozás jellemző tevékenysége, munkáltató/
vállalkozás megnevezése, munkahely települése, külföld esetén
országa is

1.20.

tanulással, munkavégzéssel összefüggő munkahely, bölcsőde, óvoda, iskola települése, külföld esetén
napi közlekedés és utazás
országa is, napi közlekedés eszköze, időtartama

1.21.

egészségi állapot

funkcionális tevékenység, amelyben az egészségi állapot
nehézséget okoz, tartós betegség megléte, szociális
tevékenység, amelyben a tartós betegség akadályozza

1.22.

fogyatékosság

fogyatékosság megléte és típusa, szociális tevékenység,
amelyben a fogyatékosság akadályozza

1.13.

A lakásokra vonatkozóan

2.
2.1.

természetbeni cím

a lakás pontos címe (irányítószám, település, közterület neve,
jellege, házszám / helyrajzi szám, épület, lépcsőház, emelet,
ajtószám)

2.2.

rendeltetés (típus)

lakóegység típusa (lakás, üdülő, egyéb), lakáshasználat formája,
rendszeressége, a lakásban lakó személyek száma

2.3.

építési év

építési időszak

2.4.

falazat

tartószerkezeti falak anyaga

2.5.

tulajdoni jelleg

tulajdonosi forma

2.6.

helyiségeik száma

helyiségek típusa, száma

2.7.

alapterület

lakás teljes alapterülete

2.8.

kommunális ellátottság

vízellátás formája, szennyvízelvezetés formája

2.9.

felszereltség

fűtés módja, fűtőanyag, fűtési energia, internetelérés
Az intézetekre vonatkozóan

3.
3.1.

természetbeni cím

az intézet pontos címe, megnevezése

3.2.

rendeltetés (típus)

az intézet rendeltetése (gyermekotthon, idősek otthona,
kollégium stb.)

3.3.

férőhelyek száma

az intézet engedélyezett, működő és igénybe vett férőhelyeinek
száma

A 2021. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei és normatívái
A

B

C

Megnevezés

Egység

Díjtétel1, normatíva (Ft)

1. Helyi népszámlálási felelős segítőinek munkadíja
1.1.

50 000 lakos felett

Koordinátor, referens

1 050 000

1.2.

20 000 – 50 000 lakosig

Koordinátor, referens

900 000

1.3.

10 000 – 19 999 lakosig

Koordinátor

750 000

1.4.

5 000 – 9 999 lakosig

Koordinátor

600 000
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3. melléklet a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez

2. Számlálóbiztosi munkadíj tételenként
2.1.

Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás

2.1.1.

Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület

Cím

280

2.1.2.

Többi település

Cím

240

2.2.

Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet

2.2.1.

Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület

Összeírás körébe tartozó cím

380

2.2.2.

Többi település

Összeírás körébe tartozó cím

300

2.3.1.

Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület

Összeírt személy

625

2.3.2.

Többi település

Összeírt személy

525

2.3.

Személy

3. Felülvizsgálói munkadíj

Számlálóbiztos

30 000

4. Dologi kiadások fedezete

2

1
2

4.1.

150 000 lakos felett

Jegyzőség

1 680 000

4.2.

100 000 – 150 000 lakosig

Jegyzőség

1 440 000

4.3.

50 000 – 99 999 lakosig

Jegyzőség

1 200 000

4.4.

20 000 – 49 999 lakosig

Jegyzőség

840 000

4.5.

10 000 – 19 999 lakosig

Jegyzőség

600 000

4.6.

5 000 – 9 999 lakosig

Jegyzőség

360 000

4.7.

5 000 lakos alatt

Jegyzőség

180 000

5355

A személyi juttatások díjtételei nem tartalmazzák a munkaadókat terhelő járulékok összegét.
Jegyzőség a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét is jelenti.
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A Kormány 363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
27. pontjában,
a 6–8. § 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 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Kormány az 1. melléklet 2., 3. és 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként
Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
(2) A Kormány az 1. melléklet 8. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki.”
2. §		
Az R1. a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § A Beruházás során létesülő felszíni várakozó- és parkolóhelyek tekintetében az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (7) bekezdését – repülésbiztonsági okokra
figyelemmel – nem kell alkalmazni.”
3. §		
Az R1. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. §-át, 4. §-át, 1. és 2. mellékletét
a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §

(1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §		
Hatályát veszti az R1. 1. § (1) bekezdésében az „– a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről,
valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról
szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sorában meghatározott projektelem
kivételével –” szövegrész.
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2. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás (a továbbiakban:
Beruházás) esetén szakhatóságként – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a törvényben vagy
e kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azt jelöli ki, amely Budapest XVIII. kerület területe tekintetében
illetékes.
(2) A Kormány a Beruházás esetén tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot jelöli ki.
(3) A Kormány a Beruházás esetén szakhatóságként a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot jelöli ki valamennyi olyan
esetben, amikor jogszabály a városi (kerületi) rendőrkapitányság vagy a megyei (fővárosi) rendőrkapitányság
szakhatóságként történő bevonását írja elő.
(4) A Kormány a Beruházás tekintetében szakhatóságként a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatalát jelöli ki valamennyi olyan esetben, amikor jogszabály a fővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala szakhatóságként történő
bevonását írja elő.
(5) A Kormány a Beruházás esetén a helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása,
valamint az építmény vagy tevékenység helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi
követelményeknek való megfelelésének szakkérdésében szakhatóságként az építmény vagy tevékenység helye
szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott
terület tekintetében a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét jelöli ki.”
7. §		
Az R2. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
8. §		
Az R2.
a)
1. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben foglaltak” szövegrész helyébe a „(2)–(4) bekezdésben és
az 1/A. §-ban foglaltak” szöveg,
b)
1. § (3) bekezdésében a „(4) bekezdésben foglalt kivétellel” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésben és
az 1/A. §-ban foglaltak kivételével” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
Az R1. 1. melléklete a következő 24a. ponttal egészül ki:
„24a. magánvezeték létesítésével, bővítésével és megszüntetésével, valamint a 0,5 MW és az ezt meghaladó
névleges teljesítőképességű kiserőmű létesítésével, villamosenergia-termelésével, valamint a villamos energia
termelésének megszüntetésével kapcsolatos eljárások,”

2. melléklet a 363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:
(A

B

1.

Építmény / projektelem

Ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)

2.

2-es Terminál és rendeltetésszerű használatához
kapcsolódó építmények alapterület-növekedést
eredményező bővítése, átépítése, beleértve
az új utasforgalmi móló és a hozzá kapcsolódó
gurulóút építését.
Földi és légi oldali fedett utasfolyosók,
gyalogosjárdák építése.
Új terminálépület, fogadóépület építése.

Budapest, XVIII. kerület
156755, 156756
Vecsés
072/3, 072/31, 072/53, 072/55, 072/56

A Kormány 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete
a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról
A Kormány a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) és (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) alapján
a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által lefolytatott, személyi megfelelőség megállapítására, meghosszabbítására
és hivatalból indult vizsgálatára irányuló eljárásokra terjed ki.
(2) A szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges személyi megfelelőségi feltételek vizsgálata kiterjed
a kérelmezőre, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetén a kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosára (a továbbiakban: tényleges
tulajdonos), a kérelmező vezető tisztségviselőjére és tagjára vonatkozóan az Szjtv.-ben előírt feltételekre.

2. §

(1) A szerencsejáték-szervező tevékenység megkezdésekor a szervező a személyi megfelelősége megállapítása
és a hatósági bizonyítvány kiállítása iránt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített
formanyomtatványon kérelmet nyújt be.
(2) A kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott okiratokat és adatokat, valamint a létesítő okiratot.
(3) A kérelmező külföldi tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy tagja esetén a szervező személyi
megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott okiratokkal
egyenértékű külföldi okiratot és annak alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles magyar nyelvű fordítását.
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3. §

(1) A személyi megfelelőség megállapítására vagy meghosszabbítására irányuló eljárásban a kérelmező,
a kérelmező tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője és tagja az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése alapján hatósági
bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok nem
áll fenn vele szemben, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv
a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére – annak az engedély megadása, valamint a személyi megfelelőség
megállapítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.
(2) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának időtartama alatt
lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a szerencsejáték-szervezővel, a szerencsejáték-szervező
tényleges tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben fennáll-e az Szjtv.-ben meghatározott
kizáró ok.

4. §		
A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a személyi feltételek vizsgálatát követően a szervező személyi megfelelőségét
az annak igazolásául szolgáló legkésőbb kiállított okirat keltezésétől számított három évig állapítja meg, valamint
a 2. melléklet szerinti adattartalommal hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány a kiállítás napjától
három évig hatályos. A hatósági bizonyítvány szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít.
5. §

(1) A személyi megfelelőség körében figyelembe vett tény, körülmény változását a szerencsejáték-szervezőnek
a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon harminc napon belül be kell
jelentenie.
(2) A szerencsejáték-szervező Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) és d) pontjában és az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében
meghatározott személyi megfelelőségének folyamatosan fenn kell állnia, amit a szervező háromévente igazolni
köteles. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a személyi megfelelőség meglétét ellenőrzi.
(3) A személyi megfelelőség meghosszabbítására irányuló kérelmet a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által
rendszeresített formanyomtatványon a személyi megfelelőség érvényességéig kell benyújtani a szerencsejátékfelügyeleti hatósághoz. Határidőben benyújtott kérelem esetén annak végleges döntéssel történő elbírálásáig
a szerencsejáték-felügyeleti hatóság vélelmezi a személyi megfelelőség fennállását.
(4) A szervező a személyi megfelelőségének ismételt megállapítására irányuló kérelméhez csatolja a személyi
megfelelőség igazolásához szükséges, 1. mellékletben meghatározott okiratokat, valamint a létesítő okiratot, és
meg kell adnia az 1. mellékletben meghatározott adatokat.

6. §

(1) Ha a szerencsejáték-szervező az 5. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, vagy személyi megfelelősége nem áll fenn, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervező
részére kiállított engedélyt visszavonja, és a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnését megállapítja.
(2) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnésének (1) bekezdés szerinti
megállapításáig benyújtott engedély iránti kérelem alapján indult eljárást megszünteti.
(3) A személyi megfelelőség hivatalból indult vizsgálata esetében az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) és d) pontjában, valamint
az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamokat az eljárás hivatalból történő megindításától kell
számítani.

7. §		
Ez a rendelet 2020. július 29. napján lép hatályba.
8. §		
E rendelet 1–5. §-a a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának
megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i
(EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
9. §		
A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében
a „nyomtatott formában a játékosok részére ingyenesen” szövegrész helyébe a „játékosok részére” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
A szervező személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolandó okiratok és
egyéb adatok
1. Okiratok
a)
az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratok vagy nyilatkozat, hogy intézkedés történt a hatósági
bizonyítványok beszerzése érdekében,
b)
a székhely, illetve lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetve vámhatóság igazolása
az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében foglaltakról,
c)
meghatalmazás, ha a szervező törvényes képviselője a szerencsejáték-felügyeleti hatóság előtti eljárásban
nem személyesen jár el.
A kérelmező külföldi vezető tisztségviselője vagy tagja esetén az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot,
az 1. pont c) alpontjában szereplő okirattal egyenértékű külföldi okiratot, az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében
meghatározottakat igazoló külföldi okiratot és ezek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását
kell benyújtani. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerinti külföldi tényleges tulajdonosa esetén (a továbbiakban: tényleges
tulajdonos) e természetes személyre vonatkozóan az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot és ennek alapjául
szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását kell benyújtani.
A kérelemhez nem kell csatolni az 1. pont a) alpontja szerinti okiratokat, ha a tag, a tényleges tulajdonos, illetve
vezető tisztségviselő által korábban a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz benyújtott hatósági bizonyítvány
a kérelem előterjesztésekor is érvényes.
2. Adatok
a)
természetes személyekre (kérelmező vezető tisztségviselője vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező
tagja, kérelmező tényleges tulajdonosa) vonatkozóan:
aa)
házassági név (ennek hiányában születési név),
ab)
születési hely és idő,
ac)
anyja születési neve,
ad)
lakóhely;
b)
a szerencsejáték szervezését kérelmező jogi személyre vonatkozóan:
ba)
megnevezés,
bb)
adószám,
bc)
székhely.
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2. melléklet a 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez
A szervező személyi megfelelőségének megállapításáról kiállított hatósági bizonyítvány adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kiállító hatóság elnevezése.
Kiállító hatóság székhelye.
Kérelmező elnevezése.
Kérelmező székhelye.
Kérelem benyújtásának napja.
Kérelem nyilvántartásba vételének száma.
Kiállító hatóság nyilatkozata a szerencsejáték-szervezői tevékenység jogszabályban foglalt feltételeinek való
megfelelés megállapításáról.
Tájékoztatás azon hatósági eljárásokról, amelyekben a hatósági bizonyítvány felhasználható.
Hatósági bizonyítvány hatályosságának időtartama.
Tájékoztatás arról, hogy a hatósági bizonyítvány szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít.
Tájékoztatás a hatósági bizonyítvány kiállítása során figyelembe vett jogszabályi rendelkezésekről.
Hatósági bizonyítvány kiállításának helye és napja.
Kiadmányozó tisztségének megjelölése, aláírás és bélyegzőlenyomat helye.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 24/2020. (VII. 23.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó további miniszteri rendeletek deregulációs célú
módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) és id) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.§ (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretszám tekintetében a rendszerbevételi eljárást az egyetemek bonyolítják
le. A rendszerbevételi eljárás lebonyolításáról az egyetem tájékoztatót ad ki, valamint a rendszerbevételi eljárás
lebonyolítását legalább 60 nappal megelőzően a honlapján közzéteszi.”
2. §		
Hatályát veszti az R. 23. § (2) és (3) bekezdése.

2. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel
rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel
rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 15. § (3)–(5) bekezdése.

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása
4. §		
Hatályát veszti az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.)
EMMI rendelet
a)
13. § (2) és (5) bekezdése,
b)
14. § (1) bekezdése és
c)
15. § (2) bekezdése.

4. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 30/2020. (VII. 23.) ITM rendelete
a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és
a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23a. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló
a)
bejelentés igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 15 000 forint,
b)
engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 214 000 forint.
(2) A felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változások bejelentése
igazgatási szolgáltatási díjának mértéke bejelentésenként 6000 forint.

2. §

(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat a felnőttképzési államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban:
Kincstár) vezetett fizetési számlájára kell az eljárás megindítását megelőzően átutalással vagy az elektronikus fizetési
és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel megfizetni az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.
(2) A felnőttképzési államigazgatási szerv túlfizetés esetén az igazgatási szolgáltatási díjtöbbletet hivatalból,
annak észlelésétől számított tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján
megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű igazgatási
szolgáltatási díjat fizetett.
(3) Az igazgatási szolgáltatási díj a felnőttképzési államigazgatási szerv bevétele. Az igazgatási szolgáltatási díjak
nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékébe beszámít az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló IM rendelet
szerinti szakértői díj.
(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a)
28. § (2) és (3) bekezdését az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség fennállása és keletkezése,
b)
31. §-át az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása
tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az illetéken igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

3. §		
A felnőttképző ellenőrzése során kiszabott bírság összegét a felnőttképzési államigazgatási szerv Kincstárnál
vezetett fizetési számlájára kell átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül
megfizetni. A bírság befizetéséről szóló átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetés
jogcímét és a bírságot elrendelő határozat számát.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A pénzügyminiszter 6/2020. (VII. 23.) PM rendelete
a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési
hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító
igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 10. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési
hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító
igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet 1. § (2a) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2a) A zöldkártya mint igazolóeszköz elektronikus képi formájának az üzemben tartó részére elektronikus
úton történő rendelkezésre bocsátása a zöldkártyarendszer keretében meghatározott formában történhet.
Elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátás esetén a rendelkezésre bocsátó felhívja a figyelmet a zöldkártya
kinyomtatására vonatkozó követelményekre. Az üzemben tartó kérése alapján a biztosító a zöldkártyát
az elektronikus út mellett papír alapon is díjmentesen rendelkezésére bocsátja.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 327/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Pálinkás Andrást 2020. december 4-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. július 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02694-2/2020.

A köztársasági elnök 328/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Jordanics Józsefet 2020. december 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. július 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02694-3/2020.

A köztársasági elnök 329/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Berecz Pétert
2020. július 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02694-4/2020.
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A köztársasági elnök 330/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Buka Líviát
2020. július 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02694-5/2020.

A köztársasági elnök 331/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Holló Veronikát
2020. július 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02694-6/2020.

A köztársasági elnök 332/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kiszella Andreát
2020. július 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02694-7/2020.
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A köztársasági elnök 333/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kovács Anitát
2020. július 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02694-8/2020.

A köztársasági elnök 334/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Németh Nóra
Esztert 2020. július 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02694-9/2020.

A köztársasági elnök 335/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Novák Attilát
2020. július 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02694-10/2020.
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A köztársasági elnök 336/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Székely Zsófiát
2020. július 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02694-11/2020.

A köztársasági elnök 337/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Harsányi Csillát 2020. szeptember 8-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02912-2/2020.

A köztársasági elnök 338/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Márton Mártát 2021. január 8-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02912-3/2020.
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A köztársasági elnök 339/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Kaas Johanna Orsolyát 2020. december 27-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02912-4/2020.

A köztársasági elnök 340/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Gosztola-Molnár Éva Máriát 2020. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02912-5/2020.

A köztársasági elnök 341/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Dobos Katalint 2020. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02912-6/2020.
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A köztársasági elnök 342/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel Hajnalné dr. Kondás Magdolnát 2020. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02912-7/2020.

A köztársasági elnök 343/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Czakkerné dr. Pásztor
Anita Irént 2020. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02912-8/2020.

A köztársasági elnök 344/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Komlósiné dr. Sógor
Ildikót 2020. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02912-9/2020.

5371

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 176. szám

A köztársasági elnök 345/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Meggyesi Klárát
2020. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02912-10/2020.

A köztársasági elnök 346/2020. (VII. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ződi Zitát
2020. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02912-11/2020.

A köztársasági elnök 347/2020. (VII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1058/3/2020. számú előterjesztésére – Tomes Olga
(névmódosítás előtti neve: Tomes Olga Vaszilyevna; születési hely, idő: Csap [Szovjetunió], 1988. szeptember 4.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. július 15.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02781-3/2020.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 348/2020. (VII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1057/3/2020. számú előterjesztésére – Kuzmanovic Vidakovic
Ilijana, született: Kuzmanovic Ilijana (születési hely, idő: Banja Luka [Jugoszlávia], 1975. augusztus 16.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. július 14.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02749-3/2020.

A köztársasági elnök 349/2020. (VII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1057/3/2020. számú előterjesztésére – Vidakovic Katarina
(születési hely, idő: Banja Luka [Bosznia-Hercegovina], 2003. február 6.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. július 14.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02749-4/2020.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 350/2020. (VII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1057/3/2020. számú előterjesztésére – Vidakovic Krisztián
(névmódosítás előtti neve: Vidakovic Kristijan; születési hely, idő: Banja Luka [Bosznia-Hercegovina], 2006. február 19.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. július 14.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02749-5/2020.

A Kormány 1422/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a szuper-számítástechnikai infrastruktúra magyarországi fejlesztéséről
A Kormány
1. egyetért és támogatja a hazai gazdaságfejlesztési célkitűzések eléréséhez és a nemzetközi versenyképesség
biztosításához szükséges, a magas szintű hazai kutatási és innovációs tevékenység számára nélkülözhetetlen
nemzeti szuperszámítógép-infrastruktúra és -ökoszisztéma (a továbbiakban: HPC) két szakaszban történő
továbbfejlesztését;
2. az 1. pont szerinti cél érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon
a HPC első szakaszának megvalósításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. február 28.
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a HPC első
szakasza során megvalósult fejlesztés fenntartásának, üzemeltetésének és a géptermi feltételek kialakításának
finanszírozása céljából gondoskodjon a 2021. évben 344 320 000 forint, 2022. évtől évente 525 800 000 forint
forrás biztosításáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség címen;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2021. évi forrás tekintetében 2021. február 15.
a 2022. évtől felmerülő forrás tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során,
beépülő jelleggel
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy Magyarországnak az EuroHPC Közös Vállalkozási
tagságából származó feladatai végrehajtása érdekében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
szervezetében hozza létre a magyar HPC Kompetencia Központot;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a 4. pont szerint létrejött
HPC Kompetencia Központ működési feladatainak ellátásához
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a)

a 2021. évre 170 000 000 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség címen,
b)
a 2022. évre 255 000 000 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség címen,
c)
a 2023. évtől évente 340 000 000 forint forrás beépülő jelleggel történő biztosításáról a központi költségvetés
Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség címen;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) pont szerinti 2021. évi forrás tekintetében 2021. január 1.
a b) pont szerinti 2022. évi forrás tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
a c) pont tekintetében a 2023. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. ponttal összhangban
a)
gondoskodjon arról, hogy a HPC második szakaszának megvalósítása eredményeként 2025-re korszerű,
európai szinten kiemelkedő teljesítményű HPC-infrastruktúra jöjjön létre,
b)
gondoskodjon a HPC első szakasza keretében a HPC második szakasza előkészítő feladatainak ellátásról,
valamint
c)
gondoskodjon a HPC második szakasza megvalósítási feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosításáról
az Európai Unió 2021–2027 közötti programozási időszakban biztosított forrásainak terhére, továbbá
gondoskodjon az operatív programok előkészítése során a HPC második szakasza megvalósításához
szükséges támogatási konstrukció kialakításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az EuroHPC Közös Vállalkozási
tagként kötelező HPC-kutatási-innovációs tevékenység ellátásával kapcsolatban a 2021. évi kutatási és innovációs
feladatokhoz 110 000 000 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség címen, ami annak feltétele, hogy
az EuroHPC Közös Vállalkozás ugyanekkora összeggel járuljon hozzá a hazai szuperszámítógép-területi kutatók
kutatási és innovációs feladatainak finanszírozásához.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. január 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1423/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékműve kialakításáról
A Kormány
1. egyetért a 2019. május 29-én a Dunán balesetet szenvedett Hableány sétahajó áldozatainak emlékére kialakítandó
emlékhely létesítésével, fontosnak tartja a méltó módon történő emlékezés lehetőségének megteremtését, és
ebben a szellemben kívánja felváltani a kialakult megemlékezési helyszínt egy magyar és dél-koreai művészek által
tervezett emlékmű állításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében gondoskodjon
– a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára – 175 758 000 forint biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket a baleset helyszínét jelképező utcarészen az emlékmű állításához szükséges
munkálatok előkészítése érdekében;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 2. pontban foglalt forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megvalósulást követően Belváros-Lipótváros Budapest Főváros
V. kerület Önkormányzata részére adja át az emlékmű fenntartásának és üzemeltetésének feladatait.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az emlékmű megvalósulását követő 60 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1424/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
az egészségipari gyártók támogatásához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a hazai egészségipar fejlesztése érdekében az egészségipari gyártók támogatásával, ennek keretében
stratégiai projektek, programok megvalósításával és a járványügyi veszélyhelyzet során felmerült importkitettség
csökkentésével;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pont szerinti fejlesztési célok
megvalósításának elősegítésére dolgozza ki és hirdesse meg támogatási programját;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. augusztus 31.
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 64. Belgazdasági
feladatok alcím, 9. Az egészségipari ágazat technológiai korszerűsítésére irányuló támogatás jogcímcsoporttal
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti fejlesztési elképzelések megvalósításának érdekében
gondoskodjon 35 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 64. Belgazdasági feladatok alcím, 9. Az egészségipari
ágazat technológiai korszerűsítésére irányuló támogatás jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1425/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a 2020. évi UEFA Szuperkupa döntő járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatáról
1. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2020. évi UEFA Szuperkupa döntő (a továbbiakban:
UEFA Szuperkupa) szervezését teljeskörűen ellátó Magyar Labdarúgó Szövetség bevonásával az UEFA Szuperkupa
ideje alatt az autóbusz forgalmi sávon a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendelet 36. § (8) bekezdés b) pont bf ) alpontja alapján az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosult járműveket
kijelölje, és részükre az 1. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. október 30-ig folyamatosan
2. Az 1. pont szerinti járművek megjelölésére szolgáló jelzést (matricát), annak a járművön történő rögzítési módját,
a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalmát és használatának ellenőrzését az 1. melléklet tartalmazza.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1425/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz
A 2020. évi UEFA Szuperkupa döntő járműveinek megjelölésére szolgáló jelzés (matrica),
annak a járművön történő rögzítési módja, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalma
és használatának ellenőrzése
1. A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.
1.1. Kivitel: öntapadó matrica
1.2. Elhelyezés: a jármű elején és a hátulján
1.3. Ha a jármű szélvédőjén helyezik el:
Méretek:
szélesség 10 cm
		
magasság 10 cm
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:
Méretek:
szélesség 30 cm
		
magasság 20 cm
Autóbusz forgalmi sáv használatára
jogosult jármű

   sorszám
1. ábra
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2. Az 1. pontban meghatározott jelzést a jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen a közúti
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 97. §-a rendelkezéseinek.
3. A jelzés (matrica) járműre történő felhelyezésre jogosító igazolás tartalma:
„Az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”
3.1. Járműadatok:
rendszám
gyártmány
típus
3.2. A forgalmi engedély száma
3.3. Az igazolás kiállításának kelte
3.4. A kiállító aláírása
3.5. A kiállító bélyegzőjének helye
3.6. Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap)
3.7. Az 1. pontban meghatározott jelzés (matrica) színes lenyomata
4. Az igazolás használatának ellenőrzése:
Az igazolás és a jelzés (matrica) használatát a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44. § (2) bekezdése
szerint a rendőrség ellenőrzi.

A Kormány 1426/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállításhoz kapcsolódó Lovassportok
Európa-bajnoksága 2021 Budapest megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállításhoz kapcsolódó
Lovassportok Európa-bajnoksága 2021 Budapest szervezését és lebonyolítását teljeskörűen az Egy a Természettel
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12; cégjegyzékszám: 01-09-337636)
a Magyar Lovassport Szövetség bevonásával valósítsa meg;
2. visszavonja a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények
előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló
1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat 10. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1427/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2020. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,
tekintettel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2020. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a …/2020. (…) Korm. határozathoz

1

GYÖNGYÖS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

Értéke (Ft)

11

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai
Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

Fejlesztési
célhoz
az ügylet
mekkora
értékkel járul
hozzá

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

Kormány
az ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul
(Igen, Nem,
Részben)

150 000 000
1
2
3
4

2

HALÁSZI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

11

100 000 000

3

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

11

30 000 000

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése
7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
1 önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
2 önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

37 500 000

37 500 000

Igen

37 500 000

37 500 000

Igen

37 500 000

37 500 000

Igen

37 500 000

37 500 000

Igen

100 000 000

100 000 000

Igen

4 500 000

4 500 000

Igen

25 500 000

25 500 000

Igen

Jóváhagyott ügylet adatai
Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett
adósság nagysága szerint (Ft)

2020

2021

2022

2023-tól

150 000 000

0

0

0

100 000 000

0

0

0

30 000 000

0

0

0

0 92 894 600

4

POLGÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

12

92 894 600

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

92 894 600

92 894 600

Igen

0

0

5

SÁGVÁR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

10

72 131 629

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

72 131 629

72 131 629

Igen

72 131 629

0

0

0

6

SOM KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

54 415 088

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
1 önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

54 415 088

54 415 088

Igen

54 415 088

0

0

0

1 HUF fejlesztés

Hitel

10
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1. melléklet az 1427/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatokkal
kapcsolatos rendelkezésekről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 92 886 763 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok (a továbbiakban: GVP előirányzat) cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak az 1. pont szerinti átcsoportosítás
alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyotton felül további – 92 886 763 000 forinttal történő
túlteljesülését;
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 32 469 041 769 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 370 309 138 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi
tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Országgyűlés Hivatalának főigazgatója
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. december 31.
5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a személyes jelenléttel
járó hivatali ügyek számának csökkentése, az elektronikus ügyintézés szélesebb körű terjedése, valamint a COVID-19
fertőzésekkel kapcsolatos állampolgári bejelentések hatékony és gyors kezelése érdekében szükséges országos
telefonos ügyfélszolgálat működésének fejlesztése érdekében 604 050 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati
célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a 4. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. visszavonja a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló katonai szállítórepülő
képesség kialakításával kapcsolatos feladatokról és a szükséges források biztosításáról szóló 1040/2018. (II. 13.)
Korm. határozatot;
7. visszavonja a 2017–2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiáról szóló 1128/2017. (III. 20.)
Korm. határozat 9. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

376284

Jogcím
csop.
szám

41

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

20

XV.

25

388417
XVIII.

7

385517
XLIII.

1

5

5

1

2

296335
385484

XLVII.

5

K5

8

K8

39

2

K8

1

1

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

3 000 000 000

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatai ellátásának támogatása
K3
K8

029713

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok
részére

7

XII.

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Falu Program
Falusi Útalap

57
374751

Jogcím
csop.
név

K6
K5

Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Vadgazdálkodás támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások
Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok
Egyéb működési célú kiadások
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1. melléklet az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz

88 792
177 584 208

93 600 000

50 000 000 000

30 000 000 000

9 615 490 000
-92 886 763 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

forintban

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

5381

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

376284

Jogcím
csop.
szám

41

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

388417

385517

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

XV.

XVIII.

20

25

7

5

5

1

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Falu Program
Falusi Útalap

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

3 000 000 000

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatai ellátásának támogatása

7
XII.

029713

Cím
név

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok
részére

57
374751

Fejezet
név

5382

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

5

8

39

Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Vadgazdálkodás támogatása
Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás

177 673 000

93 600 000

50 000 000 000

30 000 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I. n. év

92 886 763 000

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

92 886 763 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XV. Pénzügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási
egyedi azonosító
295935

Fejezet
szám

XV.

237287

374873

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2

K3
K6

8
XLII.

K3
K6

43

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Pénzügyminisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Magyar Államkincstár
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Dologi kiadások
Beruházások

6 735 279 099
22 065 512 835

Dologi kiadások
Beruházások

3 122 581 635
545 668 200

Egyéb működési célú kiadások

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-32 469 041 769

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban
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2. melléklet az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító
295935
237287

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2
8

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Magyar Államkincstár

forintban

28 800 791 934
3 668 249 835

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I. n. év

32 469 041 769

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

32 469 041 769

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

5383

5384

3. melléklet az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

I.
000110

Cím
szám

1

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K4

XI.
30
1
11
376217

9

380973

14

K3
K5

XIV.
003704

K3
K5

7
K1
K2
K3

XX.
20
23

360140

36
K5
K8

24

301635

11
K5
K8
XXII.
21
4

297102

1
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Belügyminisztérium
Rendőrség
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

46 120 720

83 000
165 917 000
50 000
99 950 000

597 624 750
84 881 868
85 681 800

925 000 000
65 000 000

270 000 000
30 000 000

-2 370 309 138

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

forintban

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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Fejezet
szám

I.
000110

376217
380973
003704

Cím
szám

1

XI.

30

XIV.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1
1

11

9
14

7

XX.
20
360140
301635

23

36

24
11

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása
Belügyminisztérium
Rendőrség
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

46 120 720

166 000 000
100 000 000
768 188 418

990 000 000
300 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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Államháztartási
egyedi azonosító

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
2 370 309 138

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2 370 309 138

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

5385

5386

4. melléklet az 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIV.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

20
1

347762

271734

56
XLVI.

K3
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

604 050 000
-604 050 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIV.
347762

Cím
szám

20

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

56

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

604 050 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I. n.év

604 050 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

604 050 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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5387
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A Kormány 1429/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi ház kialakítása érdekében szükséges előirányzatátcsoportosításról
A Kormány a Magyar Falu Program céljaival összhangban egy új közösségi ház kialakítása érdekében
1. egyetért az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kiskorpád, belterület 189 helyrajzi számú ingatlan Kiskorpád Község
Önkormányzata általi megvásárlásával és felújításával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 25. Közösségi ház
kialakítása Kiskorpád községben címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont szerinti cél megvalósításához szükséges
17 991 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu
Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 25. Közösségi ház kialakítása Kiskorpád községben cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. pontban
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő
egyedi támogatás nyújtása érdekében Kiskorpád Község Önkormányzata részére a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat kibocsátásáról;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
5. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a 4. pont szerinti költségvetési támogatás Kiskorpád Község
Önkormányzata számára történő rendelkezésre bocsátásáról.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a támogatói okirat kibocsátását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

5388

1. melléklet az 1429/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám
XI.

30

1
41

378517
388428

IX.

2

K8

25
K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Falu Program
Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Helyi önkormányzatok támogatásai
Közösségi ház kialakítása Kiskorpád községben
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-17 991 000
17 991 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám
XI.
30
1
41
2

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Falu Program
Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-17 991 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
17 991 000

II.n.év

III.n.év
17 991 000

IV.n.év
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378517

Cím
név
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A Kormány 1430/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóhelyeinek feladatarányos finanszírozásához szükséges forrás
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat bemutatott intézményi stratégiai irányelveivel, valamint a kutatóhelyek
vonatkozásában a kutatási teljesítményt figyelembe vevő, feladatarányos forrásallokációs rendszer bevezetésének
szükségességével, amely a bázisalapú finanszírozást váltja fel;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott intézkedés végrehajtása érdekében gondoskodjon:
a)
a 2020. évben 11 000 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet, 4. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 2. Kiválósági ösztöndíjak alcím javára,
b)
a 2021. évtől kezdődően beépülő jelleggel 22 000 000 000 forint biztosításáról a központi költségvetés
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
a b) alpont tekintetében az éves központi költségvetés tervezése során
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon
a Magyarország Kormánya és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat között kötendő hosszú távú stratégiai kutatásfejlesztési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
4. egyetért az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fenntartásában lévő
a)
Agrártudományi Kutatóközpont új martonvásári kutatási tömbje megvalósításának érdekében
12 000 000 000 forint biztosításával,
b)
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új kutatóháza megvalósítása érdekében 8 200 000 000 forint forrás
biztosításával,
c)
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont új kutatóparkjának létrehozása érdekében 6 300 000 000 forint
forrás biztosításával,
d)
Wigner Fizikai Kutatóközpont rekonstrukciója és fejlesztése érdekében 10 000 000 000 forint biztosításával;
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 4. pontban meghatározott célok érdekében
gondoskodjon a szükséges forrás rendelkezésre állásáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1431/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda beruházás megvalósításával kapcsolatos további
intézkedésről
A Kormány a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 2133/2017.
(XII. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 2133/2017. (XII. 29.) Korm. határozat] 1. pontjának eredményes végrehajtása
érdekében
1. a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
a 24816 helyrajzi számú, természetben a 1054 Budapest, Vadász utca 30. szám alatti ingatlanon megvalósuló
Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda beruházás (a továbbiakban: Beruházás) teljes körű megvalósítása
céljából egyetért azzal, hogy a 2133/2017. (XII. 29.) Korm. határozat 2. pontjában biztosított forráson felül további
2 824 832 804 forint költségvetési támogatás kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
2 824 832 804 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Önkormányzat részére a 2019. évben
a Beruházással kapcsolatban kiadott támogatói okirat módosításáról a 2. pont szerinti forrás Önkormányzat részére
történő rendelkezésre bocsátása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

5391

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 176. szám

A Kormány 1432/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési
Alapból történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások (a továbbiakban: Beruházás)
koncepciójával és a Beruházás előkészítésével a Budapest XIII. kerület, belterület 27817/1, 27816/1, 27828/1 helyrajzi
számú, természetben a Budapest, Váci út 63. alatti ingatlanon, és jóváhagyja a beruházási koncepciót;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője és megvalósítója az emberi erőforrások minisztere együttműködésével
és szakmai felügyeletével a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 63.,
adószám: 21452323-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 917955) legyen;
4. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisaira 100 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás
Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 31. napjáig
kell megvalósítani;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcímet a 24. A József Attila Színház
rekonstrukciójával összefüggő beruházások jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, a Beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása
érdekében 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt, valamint
a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 24. A József Attila Színház
rekonstrukciójával összefüggő beruházások jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 4. pont szerinti megvalósítás véghatáridejét követő 120 napon belül
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést
a Beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések
ütemezésének bemutatásával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően
8. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejött építmények üzemeltetője a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság legyen.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1432/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási Fejezet
egyedi
szám
azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Jogcím
csop.
szám

Jog- Kiemelt
cím
előir.
szám szám

XX.
20
50
24
K8
XV.
26
2
375739

4
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
A József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

100 000 000

-100 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási Fejezet
egyedi
szám
azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jog- Kiemelt
cím
előir.
szám szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási Fejezet
egyedi
szám
azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

XX.
20
50

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
A József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítése

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
azonnal
egyéb:

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

100 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
100 000 000

I.n.év

II. n.év

III.n.év
100 000 000

IV.n.év
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24

Jog- Kiemelt
cím
előir.
szám szám
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A Kormány 1433/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához szükséges további ingatlanok
magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati
intézkedésekről szóló 1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontjában rögzített
ingatlanok megvásárlásán túl felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi
erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest 29080/0/A/9, 29013/0/A/4,
29086/0/A/5, valamint 29356/0/A/12 hrsz. alatti, a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Thália Színház) feladatellátásához szükséges ingatlanoknak – legfeljebb a független szakértő által
meghatározott forgalmi (piaci) értéken – a magyar állam javára történő megvásárlása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. december 31.
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere
bevonásával – az MNV Zrt. útján – tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pontban meghatározott
ingatlanoknak a Thália Színház részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. pontban megjelölt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő 60 napon belül
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere
bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges
források biztosítása tárgyában;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. szeptember 1.
4. egyetért azzal, hogy a Korm. határozat
a)
2. pontjában meghatározott „az 1. pontban foglaltak teljesülését követő 30 napon belül” határidő
„az 1. pontban megjelölt ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő 60 napon belül” határidőre módosul;
b)
5. pontjában meghatározott 2020. május 31-ei határidő 2020. szeptember 1. napjára módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1434/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a Szolnoki Szigligeti Színház felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása során felmerült többletköltségek finanszírozása érdekében
– a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról szóló 1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozat alapján
a 2019–2020. évekre megállapított központi költségvetési támogatáson felül – a 2021. évben 1 135 567 500 forint
költségvetési többlettámogatás biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pont
szerinti feladathoz a 2021. évben szükséges 1 135 567 500 forint biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2019–2021. évekre vonatkozóan a 2. pont szerinti forrás
rendelkezésre állását követően módosítsa a támogatási jogviszonyt.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 60 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1435/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a Magyarországi Mindszenty Alapítvány támogatásával összefüggő feladatokról
A Kormány
1. egyetért a Magyarországi Mindszenty Alapítvány Mindszenty József bíboros vallási és történelmi jelentőségű
hagyatékának és szellemi örökségének ápolása, valamint a vértanú sorsú bíboros boldoggá és szentté avatása
érdekében végzett feladatai ellátásának központi költségvetésből történő támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 1. pontban foglalt
célok megvalósítása érdekében gondoskodjon 60 030 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Civil és non-profit szervezetek támogatása jogcímcsoport
javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

5395
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A Kormány 1436/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.
(II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt
táblázat 4. sora szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön
alkalmazásra,
3. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
1., 2. és 3. prioritása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 1. prioritása rendelkezésre álló
kerete terhére történő finanszírozásával,
4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

4.

TOP-1.1.3-15BS1-2016-00035

Projekt megnevezése

Termelői piactér
kialakítása
Nagykamaráson

C

Kedvezményezett neve

Nagykamarás Község
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal

TOP-1.2.1-16NG1-2017-00007

„Cserhátalján–
Faluszélén” Integrált
Turisztikai Projekt

Kozárd Község
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Alsótold Község
Önkormányzata,
Nógrád Megyei
Önkormányzati Hivatal

TOP-1.4.1-16BS1-2017-00002

„Tornaszoba építése
és a szolgáltatások
minőségi fejlesztése
a mezőberényi
Kodály utcai Nefelejcs
óvodában”

Mezőberény Város
Önkormányzata

TOP-2.1.1-15JN1-2016-00003

Sport és közösségi
központ létrehozása
felhagyott
TSZ központ
hasznosításával

Besenyszög Város
Önkormányzata

D
Eredeti támogatás
(forint)

50 000 000

E
Többlettámogatás
legfeljebb
(forint)

10 489 814

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

60 489 814

A projekt keretében „vásárcsarnok” típusú termelői
piac kerül kialakításra három különböző funkcióval,
két sorban árusító helyek padokkal, valamint egy
nagyobb helyiség tárolás céljából.

175 123 773

52 424 153

227 547 926

A projekt célja Kelet-Nógrádban, a Kelet- és
Dél-Cserhátban, valamint Hollókő világörökségi falu
vonzáskörzetében megvalósítani és kiteljesíteni
a természeti értékek tárházát, a hagyományos palóc
kultúra és a kortárs magyar művészet értékeit. Szabadtéri
bemutató helyeket képezni a látogatók fogadására,
megállítására és marasztalására. Fő projektelem: Kozárd,
Természeti Értékek Háza – Cserhátaljai Látogatóközpont
létrehozása. Kapcsolódó projektelem: Alsótold,
a Toldi Legenda tematikus bemutatóhely kialakítása

50 000 000

40 434 882

90 434 882

A projekt keretében óvodai tornaszoba-helyiség
szertárral, orvosi szoba és parkoló létesítése történik,
emellett akadálymentesítésre is sor kerül.

259 999 000

A 70-es években épült, egyemeletes épület felújítását
követően az emeletén és a tetőterében közösségi
funkciók és gazdaságélénkítő funkciók kialakítása,
valamint a földszintjén szociális főzőkonyha kialakítása
valósul meg.

200 000 001

59 998 999
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5.

Projekt azonosító száma

B
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1. melléklet az 1436/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz

7.

8.

TOP-3.2.1-16NG1-2017-00071

VEKOP-1.2.215-2016-00025

Épületenergetikai
korszerűsítés Tolna
Város Önkormányzata
egyes épületein

Tolna Város
Önkormányzata

Iskola épületének
energetikai
korszerűsítése

Mátraterenye Község
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Nógrád Megyei
Önkormányzati Hivatal

Ipari park létesítése
Sülysápon

Sülysáp Város
Önkormányzata

287 457 744

148 378 710

307 239 452

59 014 739

29 313 350

92 000 000

346 472 483

177 692 060

A projekt keretében Mátraterenye önkormányzati
tulajdonban lévő épületeinek (iskola, technika épület,
tornaterem) energetikai korszerűsítésére kerül
sor. A fejlesztés során a külső határoló szerkezetek
hőszigetelése, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés,
akadálymentesítés, napelemes rendszer, hőszivattyú
telepítése valósul meg.

399 239 452

A beruházás célja a településen található ipari
terület önkormányzati tulajdonban lévő részén
alapinfrastruktúra kiépítése, mely magában foglalja
az áram, a gáz, a csatorna, valamint a közvilágítás és
feltáró útjának földburkolati kiépítését. A projekt célja
továbbá az egyik legjobb közlekedési kapcsolatokkal
rendelkező telken egy 1150 m2-es csarnoképület
felépítése.
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6.

TOP-3.2.1-15TL1-2016-00005

A beruházás keretében négy iskolaépület határoló
szerkezeteinek teljes szigetelése, valamint nyílászáróinak
cseréje történik meg. A gépészeti rendszer teljes cseréje
során az elavult fűtési rendszer korszerű hőleadókkal
kerül ellátásra, a meglévő villamos energiaigény
hálózatra kötött napelemes rendszer segítségével
kerül megtermelésre. A fűtési rendszerek egyedi tervek
szerint kerülnek felújításra, három épület tekintetében
a meglévő gázkazán cseréjével és a fűtésrendszer
korszerűsítésével, illetve egy helyszínen a jelenlegi fűtési
rendszer meghagyásával.

5397

5398
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A Kormány 1437/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító számú („Minőségi nevelés, oktatás és testedzés infrastrukturális
feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában” című) projekt összköltségének
növeléséről
1. A Kormány az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2a) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító számú, „Minőségi nevelés, oktatás és testedzés
infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában” című projekt
(a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,
b)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. november 30.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén legfeljebb 301 001 106 forint összegű, európai uniós forrás terhére
el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

Magyarország központi
költségvetéséről szóló

1.

Projekt
azonosító száma

Projekt megnevezése

törvényben meghatározott

Projekt megnövelt

Kedvezményezett

Eredeti támogatás

Uniós fejlesztések

összköltsége

neve

(forint)

fejezet terhére történő

legfeljebb

többlettámogatás

(forint)

Projekt rövid bemutatása

legfeljebb
(forint)

2.

EFOP-4.1.1-152016-00002

Minőségi nevelés, oktatás
és testedzés infrastrukturális
feltételeinek megteremtése
a Kálvin János Református
Általános Iskolában

Mátészalka
Kossuth téri
Református
Egyházközség

985 999 000

301 001 106

1 287 000 106

A projekt célja a Kálvin János Református
Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése
épületbővítés, a meglévő infrastruktúra
korszerűsítése és átalakítása, valamint
a beruházás megvalósításához kapcsolódó
eszközök beszerzése révén.
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1. melléklet az 1437/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz

5399

5400
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A Kormány 1438/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 azonosító számú („Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón” című) projekt
támogatásának növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 azonosító számú, „Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,
b)
hozzájárul az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján, hogy
a projekt építési tevékenységéhez kapcsolódó keretemelése, és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.)
Korm. rendelet 5. §-ában foglalt eljárási szabály ne kerüljön alkalmazásra,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. augusztus 31.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén legfeljebb az 1. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében
meghatározott összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe
tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP)
hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

1.

H

(forint)
Hatályos
Projekt azonosító

2.

G

Többlettámogatás legfeljebb

száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett

támogatási

neve

összeg
(forint)

Magyarország központi
EFOP keretében

költségvetéséről szóló törvényben

finanszírozandó

meghatározott Uniós fejlesztések

összeg

fejezet terhére finanszírozni

Módosított
összköltség
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

tervezett összeg

3.

EFOP-2.2.2-172017-00028

Szociális és
Rendház kiváltás
Gyermekvédelmi
Búcsúszentlászlón
Főigazgatóság

677 843 682

186 156 318

201 661 699

A projekt célja a Zala Megyei Fagyöngy
Egyesített Szociális Intézmény
72 férőhelyének kiváltása hat támogatott
1 065 661 699
lakhatást biztosító ingatlan építésével,
valamint egy lakás és egy szolgáltató központ
felújításával.
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1. melléklet az 1438/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz

5401

5402
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A Kormány 1439/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú [„Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely villamos üzem kiépítése
a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése”
című] projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
1.1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
a)
egyetért az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú, „Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely villamos
üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és
a II. ütem előkészítése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti
növelésével a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése
alapján;
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a többletforrás rendelkezésre állását követően azonnal
1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) 3.2 beruházási prioritásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv
keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt
táblázat E:40 mezője szerinti maximális kötelezettségvállalási szintet meghaladó többletkötelezettségvállalására kizárólag a teljes forrásfelhasználás céljából tegyen javaslatot, és az IKOP zárását megelőzően
gondoskodjon a teljes forrásfelhasználáshoz nem szükséges projektek szakaszolásáról vagy más európai
uniós programok terhére történő átforgatásáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2023. december 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a)
1. pont f ) alpont fa) pont fac) alpontjában a „153,00%-áig” szövegrész helyébe a „154,21%-áig” szöveg,
b)
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „192,778” szövegrész helyébe a „194,298” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat D:93 mezőjében a „22,50” szövegrész helyébe a „24,02” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A

B

C

D

1.

E

F

G

H

I

J

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete

K

L

M

N

Változás

O

P

Q

R

S

T

Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt részére a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben
2.

meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Integrált Közlekedésfejlesztési

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli

Operatív Program előirányzatának (a továbbiakban: IKOP-előirányzat) hazai

felhasználásával biztosítandó forrás

felhasználásával biztosítandó forrás

társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó forrás
Projekt le nem
Projekt
azonosító

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt
támogatási

száma

intenzitása

Projekt IKOP keretében

vonható, az

finanszírozandó

Európai Unió

támogatásának összege

Megtérülő

(a továbbiakban: EU)

(forint)

projektköltségre jutó

felé el nem

központi költségvetési

számolható általános

forrás összege

forgalmi adó

(forint)

(a továbbiakban:

3.

Projekt IKOP
Projekt
támogatási
Az EU felé el

intenzitása

nem számolható
költségek

Projekt IKOP

keretében
finanszírozandó
támogatásának

Megtérülő

Projekt le nem

összege

projektköltségre jutó

vonható, az EU

(forint)

központi költségvetési

felé el nem

forrás összege

számolható ÁFA

(forint)

(forint)

0

+410 400 000

(forint)

Az EU felé el

Projekt összköltsége

Projekt

keretében

támogatási

finanszírozandó

Megtérülő

intenzitása

támogatás összege

projektköltségre

nem számolható

(forint)

jutó központi

költségek

költségvetési forrás

(forint)

összege
(forint)

ÁFA) finanszírozását

(Ft)
Projekt le nem

Az EU felé

vonható, az EU

el nem

felé el nem

számolható

számolható ÁFA

költségek

(forint)

(forint)

6 447 192 797

–

Projekt rövid bemutatása

szolgáló forrása
(forint)

4.

IKOP-3.2.015-20160001

Szabadbattyán –
Tapolca –
Keszthely
villamos üzem
kiépítése
a Balaton
körül I. ütem
(Szabadbattyán –
Balatonfüred)
és a II. ütem
előkészítése

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság

100%

22 500 000 000

–

6 036 792 797

–

100%

+1 520 000 000

0

100%

24 020 000 000

–

30 467 192 797
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1. melléklet az 1439/2020. (VII. 23.) Korm. határozathoz

Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely
villamos üzem kiépítése a Balaton
körül I. ütem (Szabadbattyán–
Balatonfüred) előkészítése és
kivitelezése és a II. ütem előkészítése

5403

5404
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A Kormány 1440/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 62/A. §-ában
foglaltakra figyelemmel – művelési ág változás átvezetése céljából – beruházási célterületté nyilvánítja az Iváncsa
község közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Iváncsa külterület 096/3, 096/4, 096/5,
096/6, 096/7, 096/8, 096/28, 096/30, 096/32, 096/34, 096/36, 096/38, 096/40, 096/43, 096/47, 096/51, 096/55 és
096/70 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés
véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1441/2020. (VII. 23.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti
határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló
2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti
határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én,
Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban: 1. Kiegészítés) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt az 1. Kiegészítés
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. Kiegészítés szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az 1. Kiegészítés szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.
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