MAGYAR KÖZLÖNY

128. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2020. május 29., péntek

Tartalomjegyzék

251/2020. (V. 29.) Korm. rendelet

A Bolgár Köztársaságból történő határátlépésről

3132

229/2020. (V. 29.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

3133

230/2020. (V. 29.) KE határozat

Rektori megbízásról

3134

231/2020. (V. 29.) KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

3134

1265/2020. (V. 29.) Korm. határozat

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról

3135

Bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek egyházi személyeinek
kiegészítő jövedelempótlékáról

3137

A koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak enyhítése
érdekében a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság kezelésébe tartozó egyes tőkealapok módosításáról

3138

1266/2020. (V. 29.) Korm. határozat

1267/2020. (V. 29.) Korm. határozat

3132

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 128. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 251/2020. (V. 29.) Korm. rendelete
a Bolgár Köztársaságból történő határátlépésről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre.

2. A Magyarországra történő belépés szabályai
2. §		
A Bolgár Köztársaság állampolgára – az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása
érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaitól eltérően – Magyarország területére beléphet, ha a határátlépés során
hitelt érdemlően – különösen meghívólevél, hivatalos útlevél vagy munkaszerződés bemutatásával – valószínűsíti,
hogy Magyarország területén való tartózkodásának célja
a)
hivatali kötelezettség ellátása,
b)
nemzetközi szervezet tevékenységében való közreműködés,
c)
üzleti utazás,
d)
humanitárius tevékenység végzése,
e)
hozzátartozó látogatása.
3. §

(1) A magyar állampolgár a Bolgár Köztársaság területéről Magyarország területére – a Korm. rendelet szabályaitól
eltérően – beléphet, ha utazásának a 2. § a)–e) pontjában foglalt célja volt.
(2) A magyar állampolgár – a Korm. rendelet szabályaitól eltérően – a Román Köztársaság területéről beléphet
Magyarország területére, ha valószínűsíti, hogy a 2. § a)–e) pontjában foglalt célú kiutazásának végcélja a Bolgár
Köztársaság volt.

4. §		
A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt
a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

3. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 229/2020. (V. 29.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–brit kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája, a magyar nyelv és kultúra iránti elkötelezettsége,
valamint a skót kulturális örökség magyarországi megismertetésében vállalt szerepe elismeréseként
Iain Ferrier Lindsay, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának budapesti nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
a II. világháború idején a magyar haza védelmében, valamint a szovjet hadifogság megpróbáltatásai során
tanúsított bátor helytállása elismeréseként
Nagy Sándor, a marosvásárhelyi székhelyű Magyar Királyi 27. Székely Honvéd Könnyű Hadosztály veterán honvédje
részére,
a II. világháború idején a magyar haza védelmében, valamint a szovjet hadifogság megpróbáltatásai során
tanúsított bátor helytállása elismeréseként
Szövérfi Árpád II. világháborús veterán katona, légvédelmi tüzér részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. május 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. május 25.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02085-2/2020.
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A köztársasági elnök 230/2020. (V. 29.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben
tett javaslatára – a Kodolányi János Egyetemen Dr. Szabó Péter Ottó főiskolai tanárt a 2020. augusztus 16. napjától
2025. augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2020. május 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. május 15.
Dr. Palkovics László s. k.,

		
		

innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/01924-2/2020.

A köztársasági elnök 231/2020. (V. 29.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja és 81. §-a alapján
– a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy dr. Garamvölgyi László címzetes rendőr dandártábornok hivatásos szolgálati
viszonya 2020. július 31-ei hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével megszűnik.
Budapest, 2020. május 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. május 25.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01951-2/2020.
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A Kormány 1265/2020. (V. 29.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva
2 420 734 455 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi
Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3136

1. melléklet az 1265/2020. (V. 29.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

358506
343451
374873

Alcím
szám

24

Jogcím
csop.
szám

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

40

K8

48
XLII.

Kiemelt
előir.
szám

K3

43

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

2 408 691 000
12 043 455
-2 420 734 455

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

XX.
358506
343451

Cím
szám

20

Alcím
szám

24
48

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

40

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

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

2 408 691 000
12 043 455

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
2 420 734 455

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

2 420 734 455

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1266/2020. (V. 29.) Korm. határozata
bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek egyházi személyeinek kiegészítő jövedelempótlékáról
A Kormány
1. támogatja, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet
5. mellékletében meghatározott bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik egyházi személyei – függetlenül
a szolgálati helynek minősülő magyarországi település lakosságszámától – kiegészítő jövedelempótlékban
részesüljenek, annak érdekében, hogy egyházi szolgálatukat Magyarország teljes területén végezhessék;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott feladat megvalósulása érdekében 1 575 787 500 forint összegű költségvetési forrás
biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú
központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok támogatása jogcím
javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. július 31.
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott feladat megvalósulása érdekében 2021. évtől bázisba épülő jelleggel
2 625 000 000 forint összegű költségvetési forrás biztosításáról – első alkalommal – a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi
közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
adott évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy
a)
vizsgálja meg az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka – Bevett egyházak fejezeti kezelésű előirányzat felosztására vonatkozó jogi szabályozást,
valamint a kapcsolódó, korábbi megállapodásokat, és
b)
készítsen előterjesztést a felosztás és elszámolás új szabályaira vonatkozóan
annak érdekében, hogy az 1. pontban meghatározott új feladat költségvetési finanszírozása a jövőben
céltámogatásként legyen biztosítható.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1267/2020. (V. 29.) Korm. határozata
a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a Széchenyi Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezelésébe tartozó egyes tőkealapok módosításáról
A Kormány egyetért a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai vállalkozások
likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által kezelt tőkealapok feltételeinek módosításával az alábbiak szerint:
1. A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és
versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat]
a)
1. pont nyitó szövegrészében az „a hazai kis- és középvállalkozások” szövegrész helyébe az „az elsősorban
hazai kis- és középvállalkozások” szöveg,
b)
1. pont d) alpontjában az „a hazai kis- és középvállalkozások Kárpát-medencei” szövegrész helyébe
az „az elsősorban hazai kis- és középvállalkozások határon átnyúló” szöveg
lép.
2. A Kormány visszavonja az 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
a)
1. pont nyitó szövegrészében az „a Kárpát-medencei” szövegrészt,
b)
1. pont a) alpontjában a „befektetési időszakának 2025. december 31-ig,” szövegrészt.
3. A 2007–2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések
végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat 6. pontjában az „a kis- és
középvállalkozások” szövegrész helyébe az „elsősorban kis- és középvállalkozások” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

