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Kormányrendeletek

A Kormány 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelete
a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási
válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről
A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19., 32. és 33. pontjában, valamint a földgáz biztonsági
készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre
1. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni földgázellátási válsághelyzet esetén az együttműködő földgázrendszernek
a rendszerüzemeltető üzemeltetésében lévő eleméhez történő hozzáférést érintő intézkedésekre, különösen
a földgázvételezésnek a földgázellátási válsághelyzettel összefüggő korlátozására és a földgáz ellátásbiztonságot
szolgáló egyéb intézkedések végrehajtására.
(2) E rendeletet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 98/D. §-a értelmében
a földgázellátási válsághelyzet vészhelyzeti szintjének bekövetkezésekor esetileg szabályozható különös
intézkedésekre akkor és azon rendelkezések vonatkozásában kell alkalmazni, amennyiben az ezen különös
intézkedésekre vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten elrendeli.
(3) E rendeletet nem kell alkalmazni az e rendelet szerint nem korlátozható kategóriába sorolt felhasználók
földgázvételezésének korlátozását eredményező földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekre.
(4) Ahol e rendelet írásbeli tájékoztatásról rendelkezik, azon az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeliséget kell érteni, figyelemmel az érintett felek közötti
kapcsolattartási módokra vagy az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) foglaltakra.

2. Kockázatértékelés, megelőzési cselekvési terv és vészhelyzeti terv
2. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az (EU) 2017/1938 európai parlamenti
és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti kockázatértékelés Európai Bizottság részére történő megküldését megelőzően
a kockázatértékelést az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére jóváhagyásra
megküldi.
3. §

(1) A Hivatal az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőzési
cselekvési terv (a továbbiakban: megelőzési cselekvési terv) és az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 8. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti vészhelyzeti terv (a továbbiakban: vészhelyzeti terv) tervezetének
az Európai Bizottság és a szomszédos tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai részére történő megküldését
megelőzően a tervezeteket a miniszter részére jóváhagyásra megküldi.
(2) Ha az Európai Bizottság az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (8) és (9) bekezdésére
figyelemmel a megelőzési cselekvési terv tervezetének vagy a vészhelyzeti terv tervezetének módosítását javasolja,
és a Hivatal egyetért a módosítás szükségességével, a módosított tervezetet a miniszter részére jóváhagyásra
ismételten megküldi.
(3) A miniszter által jóváhagyott terveknek az Európai Bizottság részére történő megküldéséről a Hivatal gondoskodik.
(4) A megelőzési cselekvési tervnek az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (11) bekezdése
szerinti aktualizálását, valamint a vészhelyzeti tervnek az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet
10. cikk (3) bekezdése szerinti tesztelését a Hivatal végzi el.
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3. Ellátásbiztonságot szolgáló adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályok
4. §

(1) A földgázipari vállalkozás az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (6) és (7) bekezdése
szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a Hivatal honlapján közzétett táblázat kitöltésével és a Hivatal részére
történő megküldésével teljesíti.
(2) Az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (6) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése érdekében a Hivatal a honlapján adott év július 31-ig közzéteszi az éves gázfogyasztás
adatszolgáltatás során figyelembe veendő mértékét.
(3) A Hivatalnak az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (6) bekezdés második
albekezdésében szabályozott adatszolgáltatási kötelezettségére tekintettel a földgázipari vállalkozás köteles
a (2) bekezdés szerinti kitöltött táblázatot új gázbeszerzési szerződés kötése vagy meglévő szerződés módosítása
esetén a Hivatal részére adott év augusztus 31-ig megküldeni.
(4) Az (1) bekezdésben előírt feladatai ellátásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése esetén
a Hivatal a Get. 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

5. §

(1) Földgázellátási válsághelyzet elrendelését valószínűsítő esemény bekövetkezése esetén a rendszerüzemeltető
köteles a földgázellátási válsághelyzet elrendelését eredményező esemény jellegéről, várható időtartamáról,
a földgázellátást és a rendszerhez történő hozzáférést érintő esetleges kihatásairól, valamint a földgázvételezés
javasolt korlátozásának mértékéről a földgáz rendszerirányítására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező
engedélyesnek (a továbbiakban: szállítási rendszerirányító) haladéktalanul szóban és legkésőbb 24 órán belül
írásban bejelentést tenni.
(2) Ha a rendszerhasználó tudomást szerez a felhasználói ellátásához szükséges saját földgázforrása bármilyen mértékű
tartós – a kereskedelmi egyensúlyt veszélyeztető – kieséséről, köteles azt haladéktalanul szóban, és legkésőbb
24 órán belül írásban az esemény jellegének, a kiesés várható időtartamának és a kiesés mértékének megjelölésével
bejelenteni a szállítási rendszerirányítónak.
(3) A szállítási rendszerirányító köteles az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentéseket megalapozó események kihatásait
mérlegelni, és ha az egyensúly visszaállítása nem biztosítható, regionális vagy országos korlátozást elrendelni.
(4) A szállítási rendszerirányító a korlátozás elrendeléséről, a földgázellátási válsághelyzetet megalapozó események
súlyosságáról és a rendszeregyensúly fenntartása érdekében megtett vagy tervezett további intézkedéseiről
a Hivatalt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül írásban tájékoztatja.
(5) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés, vagy a szállítási rendszerirányító ezek alapján történő utasítása szóban
történik, a szállítási rendszerirányító köteles arról hangfelvételt készíteni. A szállítási rendszerirányító köteles
a hangfelvételt a Hivatalnak a Get. 98/A. § (8) bekezdése szerinti vizsgálatáig megőrizni.
(6) A Get. 98/A. § (8) bekezdése szerinti vizsgálathoz a szállítási rendszerirányító
a)
az érintett rendszerüzemeltető vagy rendszerhasználó írásbeli tájékoztatását,
b)
a szóbeli tájékoztatóról, valamint a szállítási rendszerirányító szóbeli utasításáról készített hangfelvételt,
továbbá
c)
a hangfelvételen elhangzottakat más módon rögzítő dokumentumot
köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani.
(7) A Hivatal a Get. 98/A. § (8) bekezdése szerinti vizsgálat során akkor állapítja meg, hogy a korlátozás a szállítási
rendszerirányítónak felróható okból vált szükségessé, ha az elrendelést a jogszabályi előírások, az ÜKSZ vagy
a szállítási rendszerirányító működési engedélyében foglaltak megsértése idézte elő.

6. §

(1) Földgázellátási válsághelyzet bármely szintjének kihirdetése esetén a földgázipari vállalkozás köteles
az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkat
napi rendszerességgel a Hivatal részére megküldeni.
(2) Vészhelyzeti szint kihirdetése esetén – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – a kihirdetést követő 1 órán
belül a földgázkereskedők kötelesek a Hivatal és a szállítási rendszerirányító részére a vészhelyzeti szint fennállása
alatt naponta a következő három napra vonatkozóan megadni az ellátásukban lévő felhasználók korlátozási
kategóriánként, valamint gázátadó állomásonként összesített napi csúcsigényét –12 °C referencia hőmérsékletre és
az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján ténylegesen várható hőmérsékletre meghatározva.
(3) Vészhelyzeti szint elrendelése esetén a rendszerhasználó köteles írásban tájékoztatni a Hivatalt és a szállítási
rendszerirányítót minden nap 13 óráig a következő gáznapon és héten igénybe vehető szerződéssel lekötött vagy
szerződéssel igénybe vehető földgázmennyiségekről és az igénybevétel technikai és árfeltételeiről.
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4. A válsághelyzetre vonatkozó döntések és intézkedések előkészítése
7. §

(1) A minisztert a földgázellátási válsághelyzet fennállása alatti intézkedésekhez szükséges döntések előkészítése során,
tanácskozási jogkörrel a Válsághelyzeti Bizottság segíti.
(2) A Válsághelyzeti Bizottság feladata
a)
a földgázellátási helyzet értékelése,
b)
a földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén teendő intézkedésekre vonatkozó javaslat kialakítása,
c)
a vészhelyzeti szint elrendelésére vagy megszüntetésére vonatkozó javaslat kidolgozása.

8. §

(1) A Válsághelyzeti Bizottság állandó tagja:
a)
a miniszter,
b)
a Hivatal elnöke,
c)
a szállítási rendszerirányító,
d)
a szállítási rendszerüzemeltető,
e)
az egyetemes szolgáltatók képviselője,
f)
az egyetemes szolgáltatót ellátó volt közüzemi nagykereskedő,
g)
a földgáztárolói engedélyesek,
h)
a földgázelosztók,
i)
a földgázkereskedők képviselője,
j)
a szervezett földgázpiaci engedélyesek képviselője,
k)
a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel
rendelkező engedélyes,
l)
a nemzeti közműszolgáltatásokért felelős miniszter,
m)
a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) igazgatója.
(2) A Válsághelyzeti Bizottságot a miniszter vezeti. A Válsághelyzeti Bizottság működését, ügyrendjét maga határozza
meg. A miniszter szükség esetén más érintett hatóság, szervezet vagy gazdálkodó szervezet képviselőjét is
meghívhatja a Válsághelyzeti Bizottság ülésére.

5. Intézkedések földgázellátási válsághelyzet esetén
9. §

(1) A szállítási rendszerirányító a vészhelyzeti szint fennállásáról az azt megállapító miniszteri határozat közzétételétől
számított 2 órán belül köteles a rendszerüzemeltetőket, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi
szervét szóban és elektronikus úton értesíteni, amelyek az értesítéstől számított 2 órán belül kötelesek a velük
szerződéses kapcsolatban álló rendszerhasználókat szóban és elektronikus úton tájékoztatni.
(2) Vészhelyzeti szint elrendelése esetén a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a szállítási
rendszerirányító által elrendelt gyakorisággal, de 12 órás időköznél nem ritkábban, gázátadónként meghatározni
az egyes korlátozási kategóriákba tartozó felhasználók tényleges fogyasztását – a 100 m3/h alatti fogyasztású
felhasználók esetében az ÜKSZ-ben meghatározott profil szerinti fogyasztást tényleges fogyasztásnak tekintve –,
és arról a szállítási rendszerirányítót tájékoztatni.
(3) Ha a szállítási rendszerirányító a rendelkezésre álló információk alapján a Get. 98/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
intézkedéseket szükségesnek tartja, a vele közvetlen kapcsolatban álló, a földgáznak Magyarország területén
keresztül történő átszállítását végző vállalkozást haladéktalanul írásban értesíti.
(4) Ha a vészhelyzeti szint fennállása alatt a Get. 98/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt intézkedések alkalmazása
szükséges, a Hivatal haladéktalanul köteles szóban és 24 órán belül írásban tájékoztatni a minisztert a szükséges
intézkedésekről, különös tekintettel a szállíttató és a beszállító személyére, a szállítási célországra, valamint
az intézkedés várható időtartamára és mértékére.

10. §

(1) A vészhelyzeti szint elrendelése esetén a biztonsági földgázkészlet igénybevételére jogosult földgázkereskedők
között a Hivatal – az érvényben lévő és az előre láthatóan szükséges korlátozások tekintetében a szállítási
rendszerirányító véleményének kikérése mellett – felosztja a felszabadított biztonsági földgázkészletet és a hozzá
tartozó csúcskapacitást. A földgázkészlet igénybevételére vonatkozó jogosultság szempontjából a saját jogon eljáró
felhasználó e rendelet alkalmazásában földgázkereskedőnek minősül.
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(2) Az igénybevételre jogosult földgázkereskedők a vészhelyzeti szint elrendelése esetén kötelesek a Hivatal részére
megadni az ellátásukban lévő nem korlátozható és korlátozás esetén a korlátozással nem érintett felhasználók
korlátozási kategóriánként, valamint gázátadó állomásonként összesített napi csúcsigényét –12 °C referencia
hőmérsékletre meghatározva, valamint a rendelkezésre álló források várható alakulására vonatkozó információkat.
(3) Az igénybevételre jogosult földgázkereskedők a rendelkezésükre bocsátott kapacitást és földgázmennyiséget
kizárólag a korlátozással nem érintett felhasználók napi fogyasztásának kielégítésére használhatják fel.
A korlátozással nem érintett felhasználóktól eltérő felhasználó ellátására átadott földgázmennyiséget jogszerűtlenül
elfogyasztott mennyiségnek kell tekinteni, és a szállítási rendszerirányító a 19. § (3) bekezdésben foglaltak szerint
köteles a földgázkereskedővel elszámolni.
11. §

(1) A vészhelyzeti szint elrendelése esetén a szállítási rendszerirányító – a Get. 98/C. § (2) bekezdése szerinti
kötelezettsége alapján – köteles a földgázkereskedőknél rendelkezésre álló, illetve szerződéssel leköthető források,
valamint a külön jogszabály szerint rendelkezésére bocsátott biztonsági földgázkészletek figyelembevételével,
az aktuális gázév végéig a felhasználói igények alapján optimalizált földgázfelhasználási tervet készíteni. A szállítási
rendszerirányító minden héten hétfőn köteles a Hivatalt tájékoztatni a földgázforrások tervezett felhasználásáról,
valamint javaslatot tenni a forrásgazdálkodási célból bevezetendő korlátozás mértékére és a szerződéssel leköthető
földgázforrások lekötésére.
(2) Ha a vészhelyzeti szint elrendelése esetén a Get. 98/D. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhasználók ellátására
vonatkozó szerződések teljesítése felfüggesztésre kerül, a földgázkereskedő mentesül a felhasználóval kötött
szerződés e felfüggesztés miatti megszegésének jogkövetkezménye alól.
(3) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján javaslatot tesz a miniszternek a földgázforrásokkal történő
gazdálkodást biztosító válsághelyzeti intézkedésekre.
(4) Az érintett földgázkereskedők kötelesek felkészülni arra, hogy a Get. 98/D. § (2) bekezdése szerinti rendelet
miniszter általi kibocsátásának esetére szerződéssel leköthető import forrásokra ajánlatot tegyenek, és ilyen
forrásokat lekössenek a Get. 98/C. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében.
(5) A vészhelyzeti szint megszűnését követő tíz napon belül a szállítási rendszerirányító köteles jelentést készíteni
a válsághelyzet alatt megtett forrásgazdálkodási intézkedéseiről, és azt a Hivatalnak megküldeni.

6. A korlátozási besorolás elkészítése
12. §

(1) A földgázkereskedő vagy a saját jogon eljáró felhasználó köteles a felhasználó korlátozási besorolásához szükséges
adatokat a felhasználóval kapcsolatban álló földgázelosztó vagy szállítási rendszerüzemeltető részére minden év
szeptember 30-ig megadni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségnek a Get. 3. § 75. pontja szerinti alapvető szociális szolgáltató tekintetében
történő teljesítése érdekében az alapvető szociális szolgáltató földgáz-kereskedelmi szerződése tartalmazza
az alapvető szociális szolgáltató nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy e minősége a földgázkereskedő részére
bemutatott dokumentum alapján a Get. 3. § 75. pont mely alpontjára tekintettel áll fenn. A földgázkereskedő vagy
a saját jogon eljáró felhasználó (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége a nyilatkozatban foglaltak
földgázelosztó vagy szállítási rendszerüzemeltető részére történő megküldésére is kiterjed.
(3) A földgázelosztó és a szállítási rendszerüzemeltető minden év október 31-éig a rendszerhasználó adatszolgáltatása
alapján köteles a működési területén lévő felhasználók teljesítményeinek korlátozási besorolását elvégezni,
és gázátadó állomásonkénti, valamint rendszerhasználónkénti csoportosításban, felhasználónkénti
bontásban a korlátozási kategóriáknak megfelelően – az ÜKSZ-ben meghatározott formátumban – a szállítási
rendszerirányítónak és a földgázkereskedőnek megküldeni.
(4) A szállítási rendszerirányító összeállítja az összesített korlátozási besorolást, amely gázátadónként tartalmazza
a 100 m3/óra lekötött teljesítmény feletti felhasználók korlátozási besorolását felhasználónként, és a 100 m3/óra
lekötött teljesítményt meg nem haladó felhasználókét összesítve. A korlátozási besorolásnak továbbá tartalmaznia
kell az elvonható névleges földgáz-teljesítményeket (m3/óra) átadási pontonként, felhasználónként és korlátozási
kategóriánként.
(5) A szállítási rendszerirányító az összesített korlátozási besorolást véleményével együtt minden év november 30-ig
a Hivatalnak jóváhagyásra megküldi.
(6) A Hivatal a jóváhagyott korlátozási besorolást – a besorolásra irányadó szabályok szerint – hivatalból módosíthatja.
(7) A határozatban jóváhagyott részletes korlátozási besorolás összefoglaló táblázatait a szállítási rendszerirányító és
a Hivatal a határozat meghozatalának napján a honlapján közzéteszi.

1972

13. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 74. szám

(1) A földgázteljesítményeket a következő I–IX. korlátozási kategóriába kell besorolni:
a)
I. a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező,
és az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről
és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforrás-készlet fenntartására
kötelezett felhasználók lekötött földgázteljesítményei; a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló
időtartam legfeljebb 4 óra;
b)
II. az I. kategóriába nem tartozó ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú – technológiai
károkozás vagy tiszta technológiás rendszerek sérülése nélkül elvonható – 2500 m3/órát meghaladó lekötött
földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgázteljesítmények kivételével; a korlátozás
végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra;
c)
III. az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú – technológiai károkozás vagy tiszta
technológiás rendszerek sérülése nélkül elvonható – 2500 m3/óra és 500 m3/óra közé eső lekötött
földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgázteljesítmények kivételével; a korlátozás
végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra;
d)
IV. az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú – az I–III. kategóriákba nem sorolható –
500 m3/órát meghaladó lekötött földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt
földgázteljesítmények kivételével; a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra;
e)
V. az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú, 500 m3/óra és 100 m3/óra közé eső lekötött
földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgázteljesítmények kivételével; a korlátozás
végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra;
f)
VI. az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú 100 m3/óránál nem nagyobb lekötött
földgázteljesítmények – a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgázteljesítmények kivételével –, amelyeket
összevontan gázátadó állomásonként összesítve kell feltüntetni a korlátozási besorolásban, a korlátozás
végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra;
g)
VII. a II–VI. kategóriákba sorolt felhasználók temperálásra, illetve alapanyag, félkész- vagy késztermék
állagának megőrzésére indokoltan biztosított földgázteljesítményei, amelyek a korlátozásuk elrendelését
követően a szállítási rendszerirányító naponta kiadott engedélye alapján igénybe vehetők; a szállítási
rendszerirányító műszaki és egyensúlytartási szempontok figyelembevételével jogosult az egyes
gázátadókon eltérő időben biztosítani a felhasználó tényleges órai lekötésének 10%-át nem meghaladó
mennyiséget naponta legalább 2, de a szállítási rendszerirányító döntése alapján legfeljebb 8 órás
időtartamra;
h)
VIII. azon földgázteljesítmények, amelyeket – az alkoholtartalmú italok és üdítőitalok kivételével –
az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti alapvető élelmiszerek vagy élelmiszer
alapanyagok előállításához és forgalmazásához használnak fel, különösen az élőállat vágásához és
feldolgozásához, tej feldolgozásához és kenyérfélék előállításához felhasznált földgázteljesítmények;
i)
IX. a Get. 3. § 75. pont f )–i) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltató, kivéve a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi
szerveket.
(2) Nem korlátozható kategóriába kell besorolni:
a)
a rendszerüzemeltetők földgázteljesítményét a rendszerüzemeltetéshez szükséges mértékig;
b)
a védett felhasználók földgázteljesítményét, ide nem értve – a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szervek kivételével –
a Get. 3. § 75. pont f )–i) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltatókat;
c)
azon felhasználók földgázteljesítményét, amelyek földgázvételezésének korlátozása az emberi életet vagy
egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné
a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig, amennyiben a földgázteljesítmény
– szerződésben meghatározott hőmérséklet alatt történő – elvonása esetén a káros anyagok környezetbe
jutása valószínűsíthető;
d)
a folyékony tüzelőanyag tartalékolására nem kötelezett erőművek, fűtőművek és kapcsolt villamosenergiatermelők lakossági távfűtési célra felhasznált földgázteljesítményét.
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(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt, a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését
eredményező körülmény fennállása vonatkozásában – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. Fejezete hatálya alá tartozó felhasználó kérelmére –
a felhasználó telephelye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági bizonyítványt ad ki.
A felhasználó a hatósági bizonyítvány egy eredeti példányát köteles minden év május 31-ig a földgázkereskedőhöz,
földgázkereskedő hiányában minden év június 30-ig a vele jogviszonyban álló földgázelosztó vagy szállítási
rendszerüzemeltető részére eljuttatni.
(4) Az I–V. kategóriákba sorolt felhasználónak, valamint az engedélyesnek ki kell dolgoznia a korlátozás végrehajtására
vonatkozó intézkedési tervét és szabályzatát, amelyet legalább évenként aktualizálni kell.
(5) A felhasználó a (4) bekezdés szerinti intézkedési tervet és szabályzatot köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény alapján fennálló kárenyhítési kötelezettségével összhangban kialakítani.
(6) Az a (2) bekezdés c) pontja szerinti felhasználó, amelynek a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges
földgázteljesítménye nem a (2) bekezdés szerinti kategóriába került besorolásra, köteles a Hivatalnál kezdeményezni
a nem korlátozható kategóriába sorolást. A Hivatal a kezdeményezés vagy hatósági észlelés alapján egyaránt köteles
a korlátozási besorolás módosításának szükségességét hivatalból vizsgálni, és annak megalapozottsága esetén
a korlátozási besorolást hivatalból módosítani.
(7) A szigetüzemben vételező felhasználók korlátozását a szállítási rendszerirányító a szigetüzemben bekövetkezett
zavar esetén rendeli el.
(8) A szállítási rendszerirányító a korlátozási besorolásban – a felhasználó rendszerirányító részére benyújtott egyedi
kérelmére – az egyes korlátozási kategóriákban meghatározott, a korlátozás végrehajtására rendelkezésre
álló időtartam maximális tartamát az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően – de legfeljebb 72 órai
időtartamban – is megállapíthatja, ha a korlátozás (1) bekezdés szerinti időtartamban történő végrehajtása
helyrehozhatatlan technológiai károkozással, környezetszennyezéssel, illetve környezetveszélyeztetéssel járna.
(9) A felhasználó a korlátozási besorolástól való eltérést alátámasztó indok fennállását az egyedi kérelemhez mellékelt,
a)
helyrehozhatatlan technológiai károkozás lehetősége esetén az adott vállalkozás műszaki felügyeletét ellátó
hatóság felhasználó telephelye szerint illetékes helyi szerve által, vagy
b)
környezetszennyezés, illetve környezetveszélyeztetés lehetősége esetén a felhasználó telephelye szerint
illetékes környezetvédelmi hatóság által
kiadott, egy évnél nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(10) A szállítási rendszerirányító a felhasználó (8) bekezdés szerinti egyedi kérelmét a felhasználó által alkalmazott
technológiára és a nemzetgazdaság működésében betöltött szerepére figyelemmel bírálja el.
14. §

(1) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a korlátozási sorrendhez szolgáltatott adatokat
folyamatosan naprakészen tartani, és azokat korlátozás esetén a korlátozással kapcsolatos eljárásrend alapján
felhasználni.
(2) A felhasználóval kötött hálózathasználati szerződésnek – a Get. végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
rögzítetteken túlmenően – tartalmaznia kell:
a)
a szerződött teljesítményt korlátozási kategóriánként,
b)
a korlátozás esetén alkalmazandó felhasználói önkorlátozás kötelezettségét,
c)
a csatlakozó rendszerüzemeltető engedélyes beavatkozásának lehetőségét és a végrehajtás módját,
beleértve a célvezetéken ellátott felhasználó földgázteljesítményének korlátozását is,
d)
azon felhasználók esetében, amelyek földgázvételezésének korlátozása az emberi életet vagy egészséget,
továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné, azt
a hőmérsékleti határértéket, amely alatt a káros anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető, valamint
e)
a felhasználó adatváltozás-bejelentésre vonatkozó kötelezettségét.

7. A korlátozás elrendelése
15. §

(1) A felhasználói korlátozást a Get. 98/A. § (1) bekezdése alapján a szállítási rendszerirányító rendeli el és irányítja
a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, egyben szükség esetén javaslatot tesz további intézkedések megtételére.
(2) A korlátozás a 13. § (1) bekezdésében meghatározott valamely korlátozási kategóriába tartozó összes
földgázteljesítményre vagy annak százalékban meghatározott hányadára – a kategóriák növekvő sorrendjében –
rendelhető el.
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(3) A szállítási rendszerirányító az intézkedések arányosságának és fokozatosságának elve alapján egy adott korlátozási
kategória korlátozásának elrendelésekor vizsgálja a százalékban meghatározott részleges korlátozás lehetőségét,
és amennyiben ez a lehetőség fennáll, akkor az adott korlátozási kategóriába tartozó összes földgázteljesítmény
korlátozását megelőzően köteles törekedni a részleges korlátozásra.
(4) Ha a felhasználót a korlátozás során a földgázellátásból részlegesen vagy teljes mértékben kizárták, a részére
a betáplálási pontokon szerződés szerint rendelkezésre álló és a korlátozás életbe léptetésekor nominált
földgázmennyiséget a szállítási rendszerirányító által megadott ütemezés szerint a szállítási rendszerüzemeltető
a korlátozás időtartama alatt, a szükséges mértékben, egyensúlyozó földgázként jogosult átvenni. Az átvétel
módját, valamint az így átvett földgázmennyiség igénybevételére és elszámolására vonatkozó szabályokat az ÜKSZ
határozza meg.
(5) A 13. § (1) bekezdése szerinti I–IV. kategóriába sorolt felhasználókat a velük jogviszonyban álló rendszerüzemeltető
a rájuk vonatkozó korlátozás elrendeléséről haladéktalanul szóban és elektronikus úton értesíti. A 13. §
(1) bekezdése szerinti korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az elektronikus üzenet elküldésének
időpontjától kell számítani.
(6) A 13. § (1) bekezdése szerinti V–VII. kategóriákba sorolt felhasználókat a korlátozás elrendeléséről a szállítási
rendszerirányító a nemzeti hírügynökség útján értesíti. A korlátozást a nemzeti hírügynökség útján történő első
értesítéstől számított, a 13. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül végre kell hajtani.
16. §

(1) Korlátozás elrendelésekor a rendszerhasználó köteles a nem korlátozott felhasználók tervezett vételezésének
megfelelő forrásokat biztosítani.
(2) Ha a Get. 98/D. § (2) bekezdése szerinti rendeletben a földgázellátáshoz kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági
árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb ára nem kerül meghatározásra, a Get. 98/C. §
(1) bekezdése alapján a szállítási rendszerirányítónak felajánlott földgáz eladási ára a beszerzési áron kívül legfeljebb
a keletkezett indokolt költségeket tartalmazhatja. A Hivatal jogosult az eladási árat, valamint a felajánlott forrásokat
és azok igénybevételét a korlátozás teljes időtartama alatt ellenőrizni.
(3) A korlátozás során a szállítási rendszerirányító által igénybe vett földgáznak az érintett rendszerhasználóval történő
elszámolása a szállítási rendszerirányító feladata.
(4) Földgázellátási válsághelyzet esetén a válsághelyzet következtében felmerült földgáz rendszerhasználati díjakat
tartalmazó rendelet szerinti esetleges pótdíj megfizetése alól – a kiegyensúlyozási pótdíj kivételével – a díjfizetésre
kötelezett mentesül.

8. A földgázvételezés elrendelt korlátozásának végrehajtása
17. §

(1) Ha a földgázvételezés elrendelt korlátozását a felhasználó nem hajtja végre, az érintett szállítási rendszerüzemeltető
vagy földgázelosztó köteles – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – az érintett felhasználót az elzáró szerelvény
zárt állapotában történő rögzítésével, rögzíthetőség hiányában a vezetékes kapcsolat megszüntetésével
a földgázellátásból kizárni. A korlátozást be nem tartó felhasználó felel a mulasztásából eredő valamennyi kárért,
különösen azokért a károkért, amelyek a nem korlátozott kategóriába tartozó felhasználóknál merülnek fel amiatt,
hogy a kizárásra irányuló műszaki intézkedés más műszaki megoldás hiányában rájuk is kiterjed.
(2) Ha a kizárásra irányuló műszaki intézkedés más műszaki megoldás hiányában olyan, nem korlátozható kategóriába
sorolt felhasználói földgázteljesítményeket érintene, amelyek elvonása esetén az emberi életet vagy egészséget,
továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető, akkor a korlátozást be
nem tartó felhasználó földgázvételezését a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig
fizikailag korlátozni kell. A korlátozás végrehajtásával egyidejűleg a korlátozást végrehajtó rendszerüzemeltető
írásban hívja fel a korlátozást be nem tartó felhasználó figyelmét a fennmaradó földgázteljesítmény felhasználási
céljára, valamint a jogszerűtlen felhasználás következményeire. A jogszerűtlen felhasználásból eredő valamennyi
kárért a korlátozást be nem tartó felhasználó felel.
(3) A felhasználó kizárásának műszaki és egyéb körülményeit a rendszerüzemeltető köteles írásban rögzíteni,
feltüntetve a korlátozás elrendelésének és a kizárásnak az időpontját, valamint az ezen idő alatt elfogyasztott
földgáz mennyiségét.
(4) A korlátozás megszüntetését követő 5 munkanapon belül a rendszerüzemeltető köteles a korlátozás végrehajtásáról
– személyes adatot nem tartalmazó – írásos jelentést, továbbá a műszaki kizárásokról tételes kimutatást készíteni,
és azt a szállítási rendszerirányítónak átadni. A korlátozás megszüntetését követően a rendszerüzemeltető köteles
a hálózathasználati szerződésben foglalt határidőben, de legfeljebb 5 munkanapon belül a földgázvételezésből
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történő műszaki kizárást megszüntetni, valamint jogosult a kizárás és a szolgáltatás visszaállításával kapcsolatosan
felmerült – az üzletszabályzatban meghatározott – költségeit az érintett felhasználóval megtéríttetni.

9. A biztonsági földgázkészlet igénybevételére vonatkozó szabályok
18. §

(1) A biztonsági földgázkészletnek az igénybevételre jogosult földgázkereskedőknek (a továbbiakban: Igénybevevő)
történő átadására a Szövetség és az Igénybevevő köteles megállapodást kötni.
(2) A biztonsági földgázkészletnek az Igénybevevő részére történő átadására a Szövetség a készletet tároló
engedélyessel kötött szerződésével összhangban álló mintaszerződést köteles kidolgozni, amelyet a tagokkal
köteles egyeztetni. A tagokkal egyeztetett – és a Szövetség honlapján közzétett – mintaszerződésnek megfelelő
tartalmú szerződést a biztonsági földgázkészlet felszabadításától számított legkésőbb 24 órán belül meg kell kötni.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződés hiányában a földgázkereskedő nem jogosult a biztonsági földgázkészlet
igénybevételére.

19. §

(1) A felhasználható biztonsági készlet a szervezett földgázpiacon vagy a kereskedési platformon nem értékesíthető.
(2) A felhasznált biztonsági készletet az Igénybevevőnél kell elszámolni az ÜKSZ-ben meghatározott nominálási
tűréshatár figyelembevételével.
(3) A rendszerüzemeltetők a nomináltnál vagy a ténylegesen felhasznált mennyiségnél több biztonsági készletet
nem számolhatnak el az Igénybevevőnek. A biztonsági készletből felhasznált földgáz pénzügyi elszámolása
az Igénybevevő és a Szövetség között a tárolói jegyzőkönyv alapján történik, a Szövetség és az Igénybevevő közötti
értékesítési szerződés és teljesítés figyelembevételével.
(4) A Szövetség által kötött értékesítési szerződésekben a teljesítés helye mindenkor a biztonsági készletet tároló föld
alatti gáztároló kiadási pontja, így a rendszerhasználati díjat az Igénybevevő fizeti.
(5) A biztonsági készlet tekintetében a szállítási rendszerüzemeltető a miniszter által engedélyezett mennyiség feletti
nominálást az engedélyezett készletfelhasználás mértékéig csökkenti.
(6) Az Igénybevevő köteles nyilvántartásában a biztonsági készletből értékesített földgáz árát, mennyiségét és az erre
eső rendszerhasználati díjakat elkülönítve feltüntetni és elszámolni.

10. Záró rendelkezések
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
21. §		
A korlátozási besorolás 12. § szerinti jóváhagyásáig az e rendelet hatálybalépésekor alkalmazott korlátozási
besorolást kell alkalmazni.
22. §		
Ez a rendelet a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
23. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
74. § (3) bekezdés f ) pontjában a „korlátozási besorolását” szövegrész helyébe a „korlátozási, védett felhasználói,
szolidaritási alapon védett felhasználói besorolását” szöveg lép.
24. §		
Hatályát veszti a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint
a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelete
az egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 2–6. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 7. § tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában,
a 8–11. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,
a 12. § és 13. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 14. § és 15. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 16. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés
d) pontjában,
a 17. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
(VII. 31.) Korm. rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet] 4. § (2c) és (2d) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(2c) Ha az NFK tudomással bír arról, hogy a (2b) bekezdés alá tartozó földrészlet természetbeni állapota eltér
az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágtól vagy a földrészlet értéknövelő beruházással érintett, azt
köteles az értékbecslés megrendelésekor jelezni.
(2d) Ha a (2c) bekezdésben foglalt jelzés alapján vagy az értékbecslés készítése során egyéb módon a szakértő
tudomására jut, hogy a földrészlet természetbeni állapota úgy tér el az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett
művelési ágtól, hogy az a természetben nem kizárólag szántó, rét, legelő alrészletet tartalmaz, vagy a földrészlet
értéknövelő beruházással érintett, a (2b) bekezdés nem alkalmazható.”
3. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7/A. § (3) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:
(Az értékesítési pályázati kiírás a pályázati felhívásban foglalt adatokon túl tartalmazza)
„18. az értékesítésre kerülő földrészletre vonatkozó 20 éves visszavásárlási jogra, valamint elidegenítési és terhelési
tilalomra vonatkozó utalást.”
4. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet „A pályázati eljárás eredményének közlése és a szerződés megkötése” című
alcíme a következő 23/C. §-sal egészül ki:
„23/C. § Értékesítési pályáztatás esetén a 29. § (6)–(8) bekezdésében és a 33/A. §-ban foglaltakat megfelelően
alkalmazni kell.”
5. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
a)
4/B. § (1) bekezdésében az „árverés” szövegrész helyébe a „versenyeztetés” szöveg,
b)
4/B. § (2) bekezdésében az „Árverés” szövegrész helyébe a „Versenyeztetés” szöveg
lép.
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6. §		
Hatályát veszti a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése.

3. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 4/A. alcíme a következő
4/C. §-sal egészül ki:
„4/C. § A NÉBIH halgazdálkodási igazgatási feladatai körében
a) működteti az Országos Halgazdálkodási Adattárat,
b) honlapján közzéteszi az állami horgászvizsga bizonyítvány, az állami horgászjegy, a turista állami horgászjegy,
az állami halászvizsga bizonyítvány, a halász fogási napló és a horgász fogási napló, az állami halászjegy, a halőri
vizsgabizonyítvány, a halőri továbbképzés vizsgabizonyítványa, a halőri eskü szövege, a hivatásos halőr és
társadalmi halőr szolgálati naplójának kötelező adattartalma, az állami horgászvizsga követelményrendszere,
valamint a halőri szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény leírását,
c) közreműködik a hivatásos halőrök és a társadalmi halőrök vizsgaanyagának elkészítésében,
d) ellátja a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 18. § (3) bekezdése szerinti vízélettani
laboratórium működtetésével járó feladatokat,
e) fertőző halbetegség gyanúja esetén elvégzi a vízből, a haltetemből és szükség szerint a takarmányból vett minták
laboratóriumi vizsgálatát, valamint
f ) ellátja az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által kialakított, a kékúszójú tonhal
fogásainak nyilvántartására szolgáló Electronic Bluefin Catch Document (eBCD) rendszer kapcsolattartói feladatait.”

4. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek
kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről
szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet] 5. § i) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kincstár a NÉBIH szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:)
„i) a tejkvóta-nyilvántartással, valamint a hízottbika-tartás, az anyatehén-tartás, a tejhasznú tehéntartás,
az anyajuh-tartás és anyakecske-tartás támogatásával, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzéséhez nyújtandó támogatással,
valamint a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatással kapcsolatos, az élelmiszerláncfelügyeleti információs rendszerhez (FELIR) kapcsolódó adatszolgáltatás és azok alapján elvégzett – kereszt vagy
adminisztratív – ellenőrzés;”
9. §		
A 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Kincstár szakértő közreműködését veheti igénybe a fehér cukor magántárolásának támogatása esetében
a helyszíni ellenőrzés során vett minta laboratóriumi vizsgálatához.”
10. §		
A 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. § n) pontjában a „TIR” szövegrész helyébe a „Tenyészet Információs Rendszer”,
az „ENAR” szövegrész helyébe az „Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer” szöveg lép.
11. §		
Hatályát veszti a 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
a)
4. § a), b) és e) pontja,
b)
5. § a), d)–f ), h), p) és t)–v) pontja, valamint
c)
6. § a)–e) és l) pontja.

5. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2017. (X. 31.)
Korm. rendelet] 15. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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[Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) és a nemzeti
intézkedések tekintetében a (2) bekezdés szerinti irányítási hatáskörében]
„e) szakmai értekezletet, egyeztetést tart, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet javaslattételre,
véleményezésre felkéri, amely javaslattétel, illetve véleményezés kiterjed a Közös Agrárpolitika 2021–2027 tervezési
dokumentációjára is;”
(2) A 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA)
tekintetében a (2) bekezdés szerinti irányítási hatáskörében]
„e) szakmai értekezletet, egyeztetést tart, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet javaslattételre,
véleményezésre felkéri, amely javaslattétel, illetve véleményezés kiterjed a Közös Agrárpolitika 2021–2027 tervezési
dokumentációjára is;”
13. §		
A 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kincstár feladatkörébe tartozik)
„c) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9. § 17. pontja szerinti mezőgazdasági célú csekély
összegű támogatások nyilvántartási rendszerének,”
(működtetése.)
14. §		
A 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A Kormány az EMVA-ból, az EMGA-ból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó,
elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis maior
eset a kérelemben jelzett területen és időpontban bekövetkezett-e –,]
„e) az ügyfél növényállományának, illetve az ügyfél által termesztett gombafajoknak egy részét vagy teljes egészét
sújtó fertőzés, illetve károsító járványos szintű előfordulásából eredő kártétel tekintetében a károkozás helye szerint
illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt”
(szakhatóságként jelöli ki.)
15. §		
A 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „szakhatóságként” szövegrész helyébe
a „végrehajtásban közreműködő szervként” szöveg lép.

6. A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás,
nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és
ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (1) bekezdése szerinti információkat az erdészeti
hatóság állítja össze és – a miniszter összeállított információkról történő tájékoztatását követően – teszi elérhetővé
az Európai Bizottság számára.”

7. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése.

8. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1979
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1. melléklet a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A Tv. 14/A. § (1) bekezdésének, valamint 23. § (1) és (2) bekezdésének megsértése esetén
alkalmazandó szorzók
A

B

C
Az Szt. hatálya alá

Az Szt. hatálya alá
1.

Jogsértés

nem tartozó eljárás
alá vont személy

tartozó, 500 millió

D
Az Szt. hatálya alá tartozó,
500 millió forintot

forintot meg nem
haladó éves nettó
árbevétellel rendelkező
eljárás alá vont személy

meghaladó éves nettó
árbevétellel rendelkező
eljárás alá vont személy

2.

A Tv. 14/A. § (1) bekezdésének megsértése

5

8

15

3.

A Tv. 23. § (1) bekezdésének megsértése

3

5

10

4.

A Tv. 23. § (2) bekezdésének megsértése

2,5

3

4
”

A Kormány 112/2020. (IV. 14.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha kormányhatározat operatív program prioritására maximális kötelezettségvállalási szintet állapít meg,
akkor a (3) bekezdéstől eltérően a Kormány projektenkénti, illetve felhívásonkénti előzetes jóváhagyására csak
akkor van szükség, ha a kötelezettségvállalás a prioritásnak e kormányhatározatban megállapított maximális
kötelezettségvállalási szintjét meghaladná.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1980
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A Kormány 113/2020. (IV. 14.) Korm. rendelete
a HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
13/2016. (II. 9.) 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 kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2016. (II. 9.) 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 Szikszó közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerint Szikszó külterület 047/3, 049/4, 049/6, 051/5, 051/7, 051/8, 051/9 és 055 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások végleges befejezését
követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő üzem és az ahhoz kapcsolódó építmények,
infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.”
2. §		
Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 113/2020. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. § (1) bekezdését
a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1981
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1151/2020. (IV. 14.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról
A Kormány
1. 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 14. Egyes
települési önkormányzatok támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő
kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása
érdekében – elrendeli 1 181 299 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi
önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 14. Egyes települési önkormányzatok támogatása cím 1. melléklet szerinti
alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben
meghatározott támogatási célokra, 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
támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1151/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz
Alcím szám

1.
2.
3.
4.
5.

Alcím név

Ács Város Önkormányzata működési
feladatainak támogatása
Kisvárda Város Önkormányzata
működési feladatainak támogatása
Pócspetri Község Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása
Szikszó Város Önkormányzata
infrastrukturális fejlesztéseinek
támogatása
Tarhos Község Önkormányzata
működési feladatainak támogatása

Támogatási összeg
(forint)

291 000 000
438 747 000
60 307 000

Támogatási cél

a működőképesség megőrzése
érdekében tartozás rendezése
önkormányzati kötelező feladatok
támogatása
általános iskola tetőszerkezetének
felújítása

371 245 000

Szikszó-Dél iparterület infrastrukturális
fejlesztése

20 000 000

önkormányzati kötelező feladatok
támogatása

1982

2. melléklet az 1151/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államháztartási Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító
IX.

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Egyes települési önkormányzatok támogatása
Ács Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
384684
2
Kisvárda Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
384695
3
Pócspetri Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
384706
4
Szikszó Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
384717
5
Tarhos Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
2
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073
1
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
384673

14

1

Államháztartási Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

forintban
Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/határozat száma
évre
áthúzódó
hatása

291 000 000
438 747 000
60 307 000
371 245 000
20 000 000
-1 181 299 000
forintban

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/határozat száma
évre
áthúzódó
hatása

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

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

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
1 181 299 000

II. n.év
1 181 299 000

III.n.év

IV.n.év
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A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/határozat száma
évre
áthúzódó
hatása
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1983

A Kormány 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív
támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről
A Kormány
1. elfogadja a 2014–2020 programozási időszak operatív programjaiban az egyes prioritások – árfolyamváltozással és
operatív program módosítással változtatott – indikatív támogatási keretösszegeit, az 1. melléklet szerint;
2. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, az innovációért és technológiáért felelős minisztert mint az európai uniós források felhasználásáért
felelős minisztert, valamint a pénzügyminisztert mint az államháztartásért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak
a 2. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa szerinti összegeknek megfelelő kötelezettségvállalásról
a 2014–2020 programozási időszakban a Magyarország rendelkezésére álló európai uniós források teljes
felhasználása érdekében;
Felelős:
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmények esetében a felmerülés ütemében, minden
egyéb esetben 2020. december 31.
3. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy gondoskodjanak a 2. pont szerinti kötelezettségvállalás oly módon történő megtételéről, hogy
szükség esetén az annak eredményeként teljesített kifizetések a 2021–2027 programozási időszak forrásai terhére is
elszámolhatóak legyenek;
Felelős:
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, az innovációért és technológiáért felelős minisztert mint az európai uniós források felhasználásáért
felelős minisztert, valamint a pénzügyminisztert mint az államháztartásért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak
a 2. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti összegeknek megfelelő kötelezettségvállalások megtételéhez
szükséges éves fejlesztési keret módosításáról oly módon, hogy az igények a következő sorrend szerint kerüljenek
kielégítésre:
a)
a projektek végrehajtása során felmerült költségnövekmények támogatása,
b)
a közbeszerzéssel vagy feltételes közbeszerzéssel rendelkező projektek támogatása,
c)
a túljegyzett felhívások keretösszegének emelése,
d)
a tartaléklistákon szereplő projektek támogatása;
Felelős:
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. június 30.
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak
az 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa és a 2. mellékletben foglalt táblázat D és E oszlopa szerinti összegek
felülvizsgálatáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
minden év március 31-ig vagy szükség szerint

1984
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6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy ha az 5. pont
szerinti felülvizsgálat tapasztalatai azt indokolják, akkor tegyenek javaslatot a Kormány részére az 1. mellékletben
foglalt táblázat D oszlopa és a 2. mellékletben foglalt táblázat D és E oszlopa szerinti összegeknek a felülvizsgálat
eredménye szerinti módosítására;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
az 5. pont szerinti felülvizsgálat lezárását követő 30 napon belül
7. visszavonja a 2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről szóló
1135/2019. (III. 18.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

	
  

	
  
	
  

A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegek

A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegek

A
1.

Program
végrehajtásáért felelős
minisztérium

B
Program

C

D

Prioritás

Indikatív
támogatási
keretösszeg
(milliárd Ft)*

2.

EFOP-1 – Együttműködő társadalom

336,5

3.

EFOP-2 – Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében

189,2

EFOP-3 – Gyarapodó tudástőke

311,7

EFOP-4 – Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

162,3

EFOP-5 – Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint
társadalmi innováció és transznacionális együttműködések

11,9

RSZTOP-1 – Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára

19,6

RSZTOP-2 – Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

2,1

RSZTOP-3 – Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők csoportjába tartozók számára

4,2

RSZTOP-4 – Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint
rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára

10,2

11.

RSZTOP-5 – Technikai segítségnyújtás

0,3

12.

GINOP-1 – Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

453,2

13.

GINOP-2 – Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció

487,4

14.

GINOP-3 – Infokommunikációs fejlesztések

132,2

15.

GINOP-4 – Energia

59,8

GINOP-5 – ESZA – Foglalkoztatás

517,8

Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív
Program

4.
5.
6.
7.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

8.

Rászoruló
Személyeket
Támogató Operatív
Program

9.
10.

16.
17.

Pénzügyminisztérium

Gazdaságfejlesztési
és Innovációs
Operatív Program

GINOP-5 – YEI – Foglalkoztatás

33,6

18.

GINOP-6 – Versenyképes munkaerő

142,9

19.

GINOP-7 – Turizmus

118,5

20.

GINOP-8 – Pénzügyi eszközök

687,3
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1. melléklet
az 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz
	
  

1985

	
  

	
  
21.

TOP-1 – Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

354,9

22.

TOP-2 – Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

148,1

23.

TOP-3 – Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
prioritási tengely

201,4

TOP-4 – A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

61,7

TOP-5 – Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
együttműködés

83,3

26.

TOP-6 – ERFA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

381,7

27.

TOP-6 – ESZA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

39,8

28.

TOP-7 – ERFA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (clld) prioritási tengely

25,5

29.

TOP-7 – ESZA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (clld) prioritási tengely

13,1

30.

VEKOP-1 – Vállalkozások versenyképességének javítása

19,9

31.

VEKOP-2 – Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

33,8

32.

VEKOP-3 – Infokommunikációs fejlesztések

6,3

VEKOP-4 – Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések

10,6

VEKOP-5 – Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása

33,2

24.

Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program

25.

33.

Versenyképes
Közép-Magyarország
Operatív Program

34.

27,1

VEKOP-7 – Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok

37,9

37.

VEKOP-8 – Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

42,9

38.

VEKOP-9 – Közigazgatás- és közszolgáltatás fejlesztés

59,6

39.

IKOP-1 – Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása

329,2

IKOP-2 – Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása

483,9

IKOP-3 – ERFA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

124,2

IKOP-3 – KA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

223,5

IKOP-4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása

115,2

40.
41.
42.
43.

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program
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VEKOP-6 – Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

36.

35.

1986

	
  
	
  

	
  

	
  
44.

KEHOP-1 – A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

342,6

45.

KEHOP-2 – Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

409,4

KEHOP-3 – Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

132,1

KEHOP-4 – Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések

33,1

48.

KEHOP-5 – Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

276,5

49.

KÖFOP-1 – Az adminisztratív terhek csökkentése

168,9

KÖFOP-2 – A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban

59,5

KÖFOP-3 – Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai
segítségnyújtás

73,8

Vidékfejlesztési
Program

–

1369,7

Magyar
Halgazdálkodási
Operatív Program

–

16,9

Környezet és
Energiahatékonysági
Operatív Program

46.
47.

50.

Miniszterelnökség

51.
52.
Agrárminisztérium
53.

Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztés Operatív
Program
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* minden program esetén egységes 332,16 HUF/EUR árfolyammal számolva

*minden program esetén egységes 332,16 HUF/EUR árfolyammal számolva

1987

	
  

	
  

1988

	
  
	
  

2. melléklet az 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz

Kötelezettségvállalási
szükséglet
a 2020.
február
december
közötti
időszakban
Kötelezettségvállalási
szükséglet
a 2020.
február15.
15.és
és 2020.
2020. december
31.31.
közötti
időszakban
A

1.

Program végrehajtásáért
felelős minisztérium

B

Program

C

D

E

Prioritás

Kötelezettség-vállalási
szükséglet
(milliárd Ft)

Maximális
kötelezettségvállalási szint
2020. december 31-ig
(milliárd Ft)

EFOP-1 – Együttműködő társadalom

60,50

404,42

3.

EFOP-2 – Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés
erősítése érdekében

61,74

198,68

EFOP-3 – Gyarapodó tudástőke

0,93

319,05

EFOP-4 – Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke
érdekében

26,63

191,60

EFOP-5 – Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés
erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális
együttműködések

6,26

18,39

RSZTOP-1 – Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok
számára

2,06

21,44

RSZTOP-2 – Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes
családok számára

0,07

2,36

RSZTOP-3 – Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők csoportjába
tartozók számára

0,58

4,58

10.

RSZTOP-4 – Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló
megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű
időskorú személyek számára

1,16

11,16

11.

RSZTOP-5 – Technikai segítségnyújtás

0,02

0,33

Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív
Program

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Rászoruló
Személyeket
Támogató Operatív
Program
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2.

	
  

	
  
12.

GINOP-1 – Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

112,60

522,95

13.

GINOP-2 – Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció

96,43

568,15

14.

GINOP-3 – Infokommunikációs fejlesztések

32,93

145,97

GINOP-4 – Energia

52,91

65,83

GINOP-5 – ESZA – Foglalkoztatás

50,07

576,06

17.

GINOP-5 – YEI – Foglalkoztatás

0,00

33,59

18.

GINOP-6 – Versenyképes munkaerő

31,53

159,23

19.

GINOP-7 – Turizmus

11,28

135,00

20.

TOP-1 – Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás
elősegítésére

85,75

432,59

TOP-2 – Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

39,04

190,56

22.

TOP-3 – Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken prioritási tengely

21,46

234,82

23.

TOP-4 – A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi
együttműködés erősítése

14,15

72,66

TOP-5 – Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi együttműködés

10,94

94,64

25.

TOP-6 – ERFA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

43,48

418,37

26.

TOP-6 – ESZA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

0,69

42,17

27.

TOP-7 – ERFA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (clld)
prioritási tengely

9,63

26,36

28.

TOP-7 – ESZA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (clld)
prioritási tengely

8,95

13,12

Gazdaságfejlesztési
és Innovációs
Operatív Program

15.
16.

21.

24.

Pénzügyminisztérium

Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 74. szám

	
  
	
  

1989

	
  

	
  

1990

	
  
	
  
VEKOP-1 – Vállalkozások versenyképességének javítása

7,98

21,62

30.

VEKOP-2 – Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

0,00

47,97

31.

VEKOP-3 – Infokommunikációs fejlesztések

0,27

6,59

32.

VEKOP-4 – Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések

0,00

14,29

VEKOP-5 – Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a
megújuló energiák felhasználásának támogatása

1,47

35,01

VEKOP-6 – Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

0,00

29,73

35.

VEKOP-7 – Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést
támogató programok

0,51

39,87

36.

VEKOP-8 – Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

3,43

45,24

37.

VEKOP-9 – Közigazgatás- és közszolgáltatás fejlesztés

2,34

62,84

38.

IKOP-1 – Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása

0,00

599,14

IKOP-2 – Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása

13,07

566,64

IKOP-3 – ERFA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi
vasúti elérhetőség javítása

0,00

190,67

IKOP-3 – KA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi
vasúti elérhetőség javítása

0,00

282,36

IKOP-4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása

33,78

181,44

KEHOP-1 – A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

55,54

411,16

KEHOP-2 – Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás,
szennyvízkezelés fejlesztése

152,74

504,44

KEHOP-3 – Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos
fejlesztések

0,00

152,09

KEHOP-4 – Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések

3,39

37,43

KEHOP-5 – Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások
alkalmazása

0,00

311,80

Versenyképes
KözépMagyarország
Operatív Program

33.
34.

39.

Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Környezet és
Energiahatékonysági
Operatív Program
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29.

	
  

	
  
48.
49.

Miniszterelnökség

50.
51.
Agrárminisztérium
52.

Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztés Operatív
Program

KÖFOP-1 – Az adminisztratív terhek csökkentése

6,95

202,02

KÖFOP-2 – A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése
a közszolgálatban

2,93

64,12

KÖFOP-3 – Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok
végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás

0,00

78,64

Vidékfejlesztési
Program

–

71,40

1487,72

Magyar
Halgazdálkodási
Operatív Program

–

7,87

18,59
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1991

1992
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A Kormány 1153/2020. (IV. 14.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén keletkező
kezelt csapadékvizek továbbítására alkalmas hálózat kiépítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló
1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 5. pont c) alpontjára, valamint a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával
összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő
kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pont 3.2. és
3.3. alpontjára, továbbá a Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sorára figyelemmel
1. egyetért a Korm. határozat 3. pont 3.2. alpontjában biztosított támogatáson felül további költségvetési
többlettámogatás biztosításával a Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora szerinti KÖZMŰ-3
projektelem megvalósítása céljából;
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 15. Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak többlettámogatása címmel történő kiegészítését;
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében –
elrendeli 698 718 659 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános
feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 15. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak többlettámogatása cím
javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban
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
támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére
támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói
okirat alapján;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az Önkormányzat számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám
384728

380073

IX.

15
2

K8
1

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak többlettámogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/határozat száma
évre
áthúzódó
hatása

698 718 659

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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1. melléklet az 1153/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz

-698 718 659
forintban

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó
hatása

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/határozat száma
évre
áthúzódó
hatása

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
698 718 659

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

698 718 659

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

1993

1994
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A Kormány 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes
kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
aa)
1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott
vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
jogcímcsoport, 2. A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanokat
érintő beruházások jogcímet a 2. A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlanberuházások jogcímre,
ab)
1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott
vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport,
5. A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímet az 5. A Nemzeti
Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímre,
ac)
1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott
vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 3. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai jogcímcsoport,
6. Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése jogcímet a 6. Állami vagyon felmérése jogcímre,
ad)
2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Magyar Közút Zrt. tőkeemelése
jogcímcsoportot a 2. Magyar Közút Nonprofit Zrt. tőkeemelése jogcímcsoportra
módosítja;
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 1 993 549 437 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
c)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 521 673 722 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez
szükséges forrás biztosításáról szóló 1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1841/2017. (XI. 10.)
Korm. határozat] 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsenek előterjesztést a Kormány részére az 1. pont szerinti beruházás
megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény,
ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően”
3. Az 1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
a)
2. pontjában a „2018. év november hó 30. napjáig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig” szöveg,
b)
4. pontjában az „a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés
tudomásulvételét követő 15 napon belül” szövegrész helyébe az „a fel nem használt rész visszafizetése
tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapból biztosított forrás felhasználásának elszámolását követő
15 napon belül” szöveg
lép.

1995
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4. A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1128/2018. (III. 19.)
Korm. határozat] 8. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány, elismerve a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Magyarország
kulturális életében betöltött kiemelt szerepét,
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy)
„b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a 4. pont szerinti beruházás
megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény,
ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően”
5. Az 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat 4. pontjában a „2018. augusztus 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december
31-ig” szöveg lép.
6. A Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1774/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
7. pontjában az „565 000 000 forint” szövegrész helyébe az „588 000 000 forint” szöveg lép.
7. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi
Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában
a „974 464 000 forint tekintetében 2020. június 30.” szövegrész helyébe a „974 464 000 forint és a Versenysport
és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzat javára biztosított 100 000 000 forint tekintetében
2020. június 30.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1996

1. melléklet az 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXX. Gazdasági Versenyhivatal
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
303191

Fejezet
szám

IV.

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6

30
1
30

006057

3
K5
XX.

016357

4
K1
K2
K3
K6
20
23
6

298268

1
K5
24

358506

40
K8
XXX.

007065

1
K3
XLII.
42

263478

2

374873

K5

43

K5
LXV.
379839

5
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilás hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

30 123 877
5 201 172
3 000 000
30 000 000

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilás hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdasági Versenyhivatal
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Működtetési célú kifizetések
Egyéb működési célú kiadások

1 130 309 919

14 850 000
3 150 000
112 000 000
10 000 000

300 000 000

133 000 000

42 723 181

179 191 288
-1 993 549 437

179 191 288

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

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

B1

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

179 191 288

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

303191

006057
016357

IV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

XI.

30

XX.

4
20

1

23

30

3

6

298268

1
24

358506

40
XXX.

007065

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Gazdasági Versenyhivatal
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

68 325 049

1 130 309 919
140 000 000

300 000 000
133 000 000
42 723 181

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
1 993 549 437

II. n.év

III. n.év
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Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

IV. n.év

1 993 549 437

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

1997

1998

2. melléklet az 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.

227942

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

14

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

39 000 000
6 825 000
255 175 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978
2
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K5
Egyéb működési célú kiadások
343451
48
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3
Dologi kiadások
XV.
Pénzügyminisztérium
26
Központi kezelésű előirányzatok
2
Központi tartalékok
375739
4
Beruházás Előkészítési Alap
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
20

Módosítás
(+/-)

22

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

220 563 440
110 282

-521 673 722

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

227942

263978
343451

Fejezet
szám

XVII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

14
20

22
48

2

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

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

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

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

301 000 000

220 563 440
110 282

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

I. n.év
521 673 722

II. n.év
521 673 722

III. n.év

IV. n.év
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Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

1999
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A Kormány 1155/2020. (IV. 14.) Korm. határozata
az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi
beruházás forrásának biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Nyergesújfalu és Tát közötti nyílt ártéri Duna-szakaszon – az öblözet árvízvédelmi biztonságának
megteremtése érdekében – a nyergesújfalui ipari park bővítésével is összefüggő árvízvédelmi fejlesztések
(a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával és annak központi költségvetésből történő finanszírozásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Beruházás
a)
2020. évi feladatainak végrehajtása érdekében 1 519 034 360 forint többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára,
b)
2021. évi feladatainak végrehajtása érdekében 425 046 320 forint biztosításáról a központi költségvetés
Belügyminisztérium fejezet, Vízügyi Igazgatóságok cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezésekor
3. egyetért azzal, hogy a Beruházást az Országos Vízügyi Főigazgatóság valósítsa meg;
4. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejött árvízvédelmi létesítmény vagyonkezelője, fenntartója és
üzemeltetője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság legyen.
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