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Kormányrendeletek

A Kormány 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelete
az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
(A Megállapodás Magyarország tekintetében 1979. augusztus 18. napján lépett hatályba.)

1. Az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetése
1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv)
kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.
3. §

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

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben
történő kihirdetése
4. §		
A Kormány a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)
a Jegyzőkönyv szerinti módosítással egységes szerkezetben e rendelettel kihirdeti.
5. §

(1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–5. §, valamint az 1–4. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

7. §		
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a csatlakozási okirat letétbe helyezésekor a Megállapodáshoz a következő
fenntartást tette:
„A Magyar Népköztársaság nem tekinti magára nézve kötelezőnek a Megállapodás 11. cikkének a kötelező
döntőbíráskodásra vonatkozó rendelkezéseit.”
8. §		
E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelethez
JEGYZŐKÖNYV AZ 1957. SZEPTEMBER 30-ÁN LÉTREJÖTT, A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI
SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS (ADR) MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A jelen Jegyzőkönyv Szerződő Felei
Figyelemmel a Genfben 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) (a továbbiakban: Megállapodás) 6. Cikkének az országok megállapodáshoz való
csatlakozásának jogosultságára vonatkozó rendelkezéseire;
Elismerve, hogy az említett cikkel összhangban a Megállapodáshoz nem csak az Európai Gazdasági Bizottság
tagországai, valamint a Bizottság hatásköri szabályzatának 8. bekezdése értelmében a Bizottságban tanácskozási
joggal részt vevő országok csatlakozhatnak, hanem az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a Bizottságban nem
tag) azon tagországai is, amelyek részt vesznek a Bizottság tevékenységében a Bizottság hatásköri szabályzatának
11. bekezdésének alkalmazása szerint;
Figyelembe véve a Közgyűlésnek a Globális közúti biztonság javításáról szóló 2018. április 12-i 72/271. számú
határozatát, amely megerősíti az ADR szerepét és fontosságát, mint az Egyesült Nemzetek egyik fontos jogi eszköze,
amely hozzájárul a közútbiztonsághoz és arra ösztönzi a Tagországokat, hogy fontolják meg a szerződő felekké
válást, amennyiben ezt még nem tették meg;
Elismerve továbbá az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága Belső Szállítási Bizottság Veszélyes Áruk
Szállítása Munkacsoport véleményét, valamint Portugália Kormányának javaslatát, hogy a megállapodás címében
az „Európai” jelző említése nincs összhangban a nem európai államok részvételének a megállapodás 6. Cikkében
foglalt feltételeivel és akadályt jelenthetnek azon országok csatlakozása előtt, amelyek nem tagjai a Bizottságnak;
Megállapodnak a következőkben,

1. Cikk
A Megállapodás címének módosítása
A Megállapodás címe a következőre változik: „a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás”.
Az „ADR” betűszó változatlan marad.

2. Cikk
Hatálybalépés
1. Az 1. Cikk szerinti módosítás abban az esetben tekintendő elfogadottnak, amennyiben egyetlen Szerződő Fél sem
nyújt be írásbeli kifogást a Főtitkárnál attól a naptól számított hat hónapon belül, amelyen a Főtitkár az elfogadott
Jegyzőkönyvet továbbította.
2. A Főtitkár valamennyi Szerződő Felet a lehető leghamarabb tájékoztatja, amennyiben a javasolt módosítással
kapcsolatban az értesítés időpontjától számított hat hónapon belül kifogás érkezik. Amennyiben ezen időszak alatt
kifogás érkezik a javasolt módosítással kapcsolatban, a módosítás nem tekintendő elfogadottnak és semmilyen
tekintetben nem hatályos.
3. Amennyiben ezen időszak alatt nem érkezik ilyen kifogás, a módosítás a Megállapodás valamennyi Szerződő Felére
nézve 2021. január 1-én hatályba lép.
4. Bármely olyan állam, amely az 1. Cikkben említett hat hónapos időszak lejártát követően, de a jelen Jegyzőkönyv
hatálybalépését megelőzően az ADR szerződő felévé válik, a jelen Jegyzőkönyv szerződő felévé válik annak
hatálybalépésekor. Bármely olyan államra nézve, amely a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépését követően
az ADR szerződő felévé válik, a jelen Jegyzőkönyv szerint módosított ADR kötelező érvénnyel bír.

3. Cikk
A jelen Jegyzőkönyv eredeti példányát, amely angol és francia nyelveken egyaránt hiteles, letétbe kell helyezni
a szerződés letétkezelőjénél.
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2. melléklet az 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelethez
PROTOCOL AMENDING THE TITLE OF THE EUROPEAN AGREEMENT OF 30 SEPTEMBER 1957
CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)
The Parties to the present Protocol,
Having considered the provisions of article 6 of the European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road (ADR), done at Geneva on 30 September 1957 (hereafter referred to as “the Agreement”),
relating to the eligibility of a country for accession to the agreement;
Noting that, in accordance with such article, the Agreement is open for accession not only to countries members
of the Economic Commission for Europe and countries admitted to the Commission in consultative capacity under
paragraph 8 of the Commission’s mandate, but also to countries members of the United Nations (not members of
the Commission) that participate in the Commission’s work, in application of paragraph 11 of the Commission’s
mandate;
Taking into account the General Assembly Resolution 72/271 of 12 April 2018 on Improving global road safety,
reaffirming the role and importance of ADR as one of the main United Nations legal instruments contributing to
road safety and encouraging Member States that have not yet done so to consider becoming contracting parties;
Noting further the views of the Working Party on the Transport of Dangerous Goods of the Inland Transport
Committee of the United Nations Economic Commission for Europe and the proposal from the Government of
Portugal, that the mention “European” in the title of the agreement is not consistent with the conditions for the
participation of non-European States stipulated on its article 6 and may represent an obstacle for accession to the
agreement of States that are not members of the Commission;
Agree as follows,

ARTICLE 1
Amendment to the title of the Agreement
The title of the Agreement shall be amended to read “Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road”. The acronym “ADR” remains unchanged.

ARTICLE 2
Entry into force
1. The amendment in Article 1 shall be deemed to be accepted provided that none of the Parties have given the
Secretary-General written objection to it within six months from the date on which the Secretary-General circulates
the adopted Protocol.
2. The Secretary-General shall notify all Parties as soon as possible whether an objection to the proposed amendment
has been expressed within the six months following the date of notification. If an objection to the proposed
amendment has been expressed during that period, the amendment shall be deemed not to have been accepted
and shall be of no effect whatsoever.
3. If no such objection has been expressed during that period, the amendment shall enter into force for all Parties to
the Agreement on 1 January 2021.
4. Any State that becomes a party to the ADR following the expiry of the six months period mentioned in paragraph 1
above but before the entry into force of this Protocol, shall become party to this Protocol upon its entry into force.
Any State that becomes a party to the ADR after the entry into force of the Protocol shall be bound by the ADR, as
amended by this Protocol.

ARTICLE 3
The original of this Protocol, which is authentic in English and French, shall be deposited with the depositary of the
treaty.
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3. melléklet az 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelethez
VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS (ADR)
SZERZŐDŐ FELEK
ÓHAJTVA a nemzetközi közúti szállítások biztonságának növelését
MEGÁLLAPODTAK a következőkben:

1. Cikk
Ennek a Megállapodásnak értelmében
a)
„jármű” a gépkocsi, a nyergesvontató, a pótkocsi és a félpótkocsi – mint azt az 1949. évi szeptember 19-én
kelt Közúti Közlekedési Egyezmény 4. Cikke meghatározza –, kivéve a valamely Szerződő Fél fegyveres
erőinek tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló járműveket;
b)
„veszélyes áru” olyan anyag és tárgy, amelynek nemzetközi közúti szállítását az A. és B. Melléklet tiltja, vagy
csak bizonyos feltételek mellett engedi meg;
c)
„nemzetközi szállítás” minden olyan szállítás, amelyet az a) pontban meghatározott járművekkel legalább két
Szerződő Fél területén hajtanak végre.

2. Cikk
1. Azok a veszélyes áruk, amelyeknek szállítását az A. melléklet megtiltja, a 4. Cikk 3. pont rendelkezéseinek fenntartása
mellett nemzetközi szállítás tárgyát nem képezhetik.
2. Egyéb veszélyes áruk nemzetközi szállítása megengedett, ha:
a)
a szóban forgó árura, különösképpen annak csomagolására és bárcázására az A. Mellékletben előírt
feltételeket és
b)
a szóban forgó árut szállító jármű szerkezetére, felszerelésére és közlekedésére a B. Mellékletben előírt
feltételeket a 4. Cikk 2. pont rendelkezéseinek fenntartása mellett
teljesítették.

3. Cikk
Ennek a Megállapodásnak a mellékletei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

4. Cikk
1. A Szerződő Felek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy veszélyes árunak a saját területükre belépését, a szállítás
biztonságán kívül, egyéb okokból is szabályozhassák vagy megtilthassák.
2. Azok a járművek, amelyek ennek a Megállapodásnak a hatálybalépésekor valamely Szerződő Fél területén üzemben
voltak vagy amelyek a hatálybalépést követő két hónapon belül kerültek forgalomba, veszélyes áruk nemzetközi
szállítására a hatálybalépés napjától számított három évig akkor is használhatók, ha szerkezetük és felszerelésük
nem felel meg teljesen a szóban forgó szállításra a B. Mellékletben előírt követelményeknek. A B. Melléklet
különleges rendelkezései azonban ennél rövidebb határidőt is megállapíthatnak.
3. A Szerződő Felek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy két vagy többoldalú külön megállapodással
megegyezzenek abban, hogy területükön egyes veszélyes áruk – amelyek nemzetközi szállítását a jelen
Megállapodás megtiltja –, meghatározott feltételek mellett nemzetközi szállítás tárgyát képezzék, vagy
– amelyeknek nemzetközi szállítását a jelen Megállapodás csak különleges feltételek mellett engedi meg –,
a Megállapodás mellékletei által előírt feltételeknél kevésbé szigorú feltételek mellett képezhessék nemzetközi
szállítás tárgyát. Az e pontban említett két- vagy többoldalú külön megállapodásokat közölni kell az Egyesült
Nemzetek Szervezetének Főtitkárával, aki azokat közli azokkal a Szerződő Felekkel, amelyek nem részesei ezeknek
a megállapodásoknak.

5. Cikk
A Megállapodás hatálya alá tartozó szállításokra a közúti közlekedést, a nemzetközi közúti szállítást, illetőleg
a nemzetközi kereskedelmet általában érintő belföldi és nemzetközi előírások továbbra is érvényesek.
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6. Cikk
1. Az Európai Gazdasági Bizottság tagországai, valamint e Bizottság hatásköri szabályzatának 8. §-a értelmében
a Bizottságban tanácskozási joggal részt vevő országok a Megállapodásban oly módon válhatnak Szerződő Felekké,
hogy
a)
a Megállapodást aláírják,
b)
a Megállapodást megerősítik, azt követően, hogy azt a megerősítés fenntartásával írták alá,
c)
a Megállapodáshoz csatlakoznak.
2. Azok az országok, amelyek az Európai Gazdasági Bizottság hatásköri szabályzata 11. §-a alkalmazásaként e Bizottság
bizonyos tevékenységében részt vehetnek, a Megállapodás hatálybalépése után csatlakozással Szerződő Felekké
válhatnak.
3. A Megállapodás 1957. december 15-ig aláírásra nyitva áll. Ez időpont után a Megállapodáshoz csatlakozni lehet.
4. A megerősítés vagy a csatlakozás az erről szóló okmánynak az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál való
letétbe helyezésével történik.

7. Cikk
1. Ez a Megállapodás azt a napot követő egy hónap elteltével lép hatályba, amelyen a 6. Cikk 1. pontjában említett
– a Megállapodást a megerősítés fenntartása nélkül aláíró vagy a megerősítésről vagy csatlakozásról szóló okmányt
letétbe helyező – országok száma az ötöt eléri. A Megállapodás mellékleteit azonban csak a Megállapodás
hatálybalépését követő hat hónap eltelte után alkalmazzák.
2. Az olyan ország tekintetében, amely ezt a Megállapodást azt követően erősíti meg vagy csatlakozik hozzá, amikor
a 6. Cikk 1. pontjában említett országok közül öt a Megállapodást a megerősítés fenntartása nélkül már aláírta,
illetőleg a megerősítésről vagy csatlakozásról szóló okmányt letétbe helyezte, a Megállapodás azt a napot követő
egy hónap elteltével lép hatályba, amikor ez az ország a megerősítésről vagy csatlakozásról szóló okmányt letétbe
helyezte. A Megállapodás mellékletei erre az országra – ha a mellékletek ezen a napon már hatályban vannak –,
ugyanebben az időpontban válnak érvényessé, vagy – ennek hiányában – azon a napon, amikor a mellékletek
a jelen cikk 1. pontjának rendelkezései értelmében érvényessé válnak.

8. Cikk
1. Ezt a Megállapodást bármelyik Szerződő Fél az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárához intézett értesítéssel
felmondhatja.
2. A felmondás attól a naptól számított tizenkét hónap elteltével válik hatályossá, amikor a Főtitkár az erről szóló
értesítést megkapta.

9. Cikk
1. Ez a Megállapodás hatályát veszti, ha a hatálybalépése után tizenkét egymást követő hónapon át a Szerződő Felek
száma ötnél kevesebb.
2. Amennyiben a veszélyes áruk szállításának szabályozása tárgyában az egész világra kiterjedő megállapodás jön
létre, a jelen Megállapodásnak minden olyan rendelkezése, amely a világmegállapodás valamely rendelkezésével
ellentétes, ennek a megállapodásnak hatálybalépése napjával a jelen Megállapodásban részes azon Szerződő Felek
közötti jogviszonyban, amelyek a világmegállapodásnak is Szerződő Feleivé váltak, automatikusan érvénytelenné
válik, és helyébe a világmegállapodás megfelelő rendelkezése lép.

10. Cikk
1. Bármely ország a Megállapodásnak a megerősítés fenntartása nélkül történő aláírásakor, a megerősítésről vagy
csatlakozásról szóló okmány letétbehelyezésekor vagy bármely későbbi időpontban az Egyesült Nemzetek
Szervezete Főtitkárához intézett bejelentéssel közölheti, hogy melyek azok az általa nemzetközi síkon képviselt
területek vagy területrészek, amelyekre ennek a Megállapodásnak a hatálya kiterjed. A Megállapodás és mellékletei
a bejelentésben említett területre, illetőleg területekre nézve attól a naptól számított egy hónap eltelte után válnak
alkalmazhatóvá, amikor a Főtitkár a bejelentést megkapta.
2. Minden ország, amely a jelen cikk 1. pontjának megfelelően nyilatkozatot tett, amelynek folytán ennek
a Megállapodásnak a hatálya olyan területre is kiterjed, amelyet nemzetközi síkon ez az ország képvisel,
a Megállapodást erre a területre nézve a 8. Cikknek megfelelően külön felmondhatja.
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11. Cikk
1. A Megállapodásnak értelmezése vagy alkalmazása tekintetében két vagy több Szerződő Fél között keletkezett
minden vitát lehetőség szerint a vitában részes Felek közötti tárgyalás útján kell rendezni.
2. A tárgyalás útján nem rendezett vitás kérdést a vitában részes Szerződő Felek bármelyikének kívánságára
választottbírósági eljárásnak kell alávetni és egy vagy több választottbíró elé kell terjeszteni, akiket a vitában
részt vevő Felek kölcsönös megegyezéssel választanak. Ha a vitában részt vevő Felek a választottbírósági eljárásra
irányuló kívánság kinyilvánításának napjától számított három hónapon belül a választottbíró vagy választottbírák
kiválasztásában nem tudnak megegyezni, a vitában részes bármely Fél kérheti az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Főtitkárát, hogy egyetlen bírót jelöljön ki; a vitás ügyet döntés végett ahhoz a bíróhoz kell terjeszteni.
3. A 2. pont rendelkezései szerint választott vagy kijelölt bíró, illetőleg bírák döntése a vitában részes Szerződő Felekre
kötelező.

12. Cikk
1. Bármelyik Szerződő Fél e Megállapodásnak aláírása, megerősítése vagy az ahhoz történő csatlakozás alkalmával
kijelentheti, hogy a 11. Cikk rendelkezéseit nem tekinti magára nézve kötelezőnek. A 11. Cikk rendelkezései a többi
Szerződő Felet sem kötik azokkal a Szerződő Felekkel szemben, amelyek ilyen fenntartással éltek.
2. Az a Szerződő Fél, amely a jelen cikk 1. pontjának megfelelően fenntartással élt, ezt a fenntartást az Egyesült
Nemzetek Szervezetének Főtitkárához intézett értesítéssel bármikor visszavonhatja.

13. Cikk
1. A Megállapodás hatálybalépését követő három év után, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárához intézett
jegyzékben, bármely Szerződő Fél a Megállapodás szövegének felülvizsgálására értekezlet összehívását kérheti.
A Főtitkár a kérelemről a Szerződő Feleket értesíti és ha értesítése keltétől számított négy hónapon belül a Szerződő
Feleknek legalább egynegyede közli, hogy ehhez a kérelemhez hozzájárul, a Főtitkár összehívja az értekezletet.
2. Az értekezletnek az 1. pontban foglaltak szerinti összehívásáról a Főtitkár a Szerződő Feleket értesíti és felkéri,
hogy három hónapon belül terjesszék elő azokat a javaslatokat, amelyeknek tárgyalását kívánják az értekezleten.
A Főtitkár, legalább három hónappal az értekezlet megnyitásának napja előtt a Szerződő Feleknek megküldi
az értekezlet ideiglenes napirendjét és ezeknek a javaslatoknak a szövegét.
3. A Főtitkár a jelen cikknek megfelelően összehívott értekezletre meghívja a 6. Cikk 1. pontjában említett országokat,
valamint azokat az országokat, amelyek a 6. Cikk 2. pontjának alkalmazása folytán Szerződő Felekké váltak.

14. Cikk
1. A Megállapodás mellékleteihez bármelyik Szerződő Fél – a 13. Cikkben foglalt felülvizsgálati eljárástól függetlenül –
módosítást javasolhat. A módosítás szövegét az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárának kell megküldeni.
A mellékleteknek a veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó más nemzetközi megállapodásokkal való egyeztetése
érdekében a Főtitkár maga is javasolhat módosításokat.
2. A Főtitkár az 1. pontnak megfelelően előterjesztett javaslatot valamennyi Szerződő Félnek megküldi és a 6. Cikk
1. pontjában jelzett többi országnak is tudomására hozza.
3. A mellékletekhez javasolt minden módosítást elfogadottnak kell tekinteni, hacsak a Szerződő Feleknek legalább
egyharmada, vagy – ha a harmadrész ötnél több – közülük legalább öt attól a naptól számított három hónapon
belül, amelyen a Főtitkár a módosítást továbbította, nem közölte írásban a Főtitkárral, hogy a módosító javaslatot
ellenzi.
Ha a módosító javaslatot elfogadottnak kell tekinteni, akkor az valamennyi Szerződő Fél tekintetében további
három hónap eltelte után lép hatályba az alábbi esetek kivételével:
a)
mindazokban az esetekben, amikor az 1. Cikkben említett más nemzetközi megállapodások is hasonlóan
módosultak, vagy feltehetően módosulnak, az említett módosítás a Főtitkár által oly módon meghatározott
határidő eltelte után lép hatályba, hogy ez a módosítás és más megállapodások már elhatározott vagy
várható módosítása lehetőség szerint egyidejűleg léphessen hatályba, az ilyen határidő azonban egy
hónapnál rövidebb nem lehet;
b)
a Szerződő Fél az általa javasolt módosítás előterjesztésének alkalmával indítványozhatja a módosítás
hatálybalépését 3 hónapnál hosszabb időtartamra.
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4. A Főtitkár a lehető legrövidebb időn belül közli a Szerződő Felekkel és a 6. Cikk 1. pontjában említett országokkal
mindazokat az ellenvetéseket, amelyeket a Szerződő Felektől a javasolt módosítással szemben kapott.
5. Ha a mellékletekhez javasolt módosítás nem tekinthető elfogadottnak, azonban legalább egy olyan Szerződő Fél,
amely nem volt a módosító javaslat előterjesztője, a Főtitkárral írásban közölte, hogy a javaslattal egyetért, a Főtitkár
a Szerződő Felek és a 6. Cikk 1. pontjában említett valamennyi ország részvételével – a jelen cikk 3. pontjában
a javaslattal szembeni ellenvetés megtételére előírt három havi határidőt követő három hónapon belül –
értekezletet hív össze. A Főtitkár erre az értekezletre meghívja:
a)
a fuvarozási kérdésekben illetékes nemzetközi kormányközi szervezetek,
b)
a veszélyes áruknak a Szerződő Felek területén végzett szállításával közvetlenül összefüggő tevékenységet
folytató nem kormányközi nemzetközi szervezetek
képviselőit.
6. Minden módosítás, amelyet az 5. pont értelmében összehívott értekezleten a Szerződő Feleknek több mint a felel
elfogadott, az értekezleten résztvevő Szerződő Felek többsége által elhatározott eljárásnak megfelelően lép
hatályba, mindegyik Szerződő Félre nézve.

15. Cikk
A 13. és 14. Cikkben előírt értesítéseken felül az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkár a 6. Cikk 1. pontjában
megjelölt országokat, valamint azokat az országokat, amelyek a 6. Cikk 2. pontja értelmében váltak Szerződő Féllé,
értesíti;
a)
a 6. Cikknek megfelelően történt előírásról, megerősítésről és csatlakozásról,
b)
azokról az időpontokról, amelyekben ez a Megállapodás és annak mellékletei a 7. Cikk értelmében hatályba
lépnek,
c)
a 8. Cikknek megfelelő felmondásról,
d)
a Megállapodás hatályának a 9. Cikk szerint történő megszűnéséről,
e)
a 10. Cikknek megfelelően kapott értesítésről és felmondásról,
f)
a 12. Cikk 1. és 2. pontjának megfelelően kapott nyilatkozatról és közlésről,
g)
a 14. Cikk 3. és 6. pontjának megfelelően javasolt módosítások elfogadásáról és hatályba lépésük
időpontjáról.

16. Cikk
1. A jelen Megállapodás Aláírási Jegyzőkönyvének érvénye, hatálya és érvényességi időtartama a Megállapodáséval
azonos, azt a Megállapodás elválaszthatatlan részének kell tekinteni.
2. A Megállapodáshoz csak az Aláírási Jegyzőkönyvben felsorolt, és a 12. Cikk szerinti fenntartások tehetők.

17. Cikk
A jelen Megállapodás eredeti példányát 1957. december 15-e után az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál
kell letétbe helyezni, aki a Megállapodás hitelesített másolatát a 6. Cikk 1. pontban megjelölt mindegyik országnak
megküldi.
ENNEK HITELÉÜL alulírottak, akik szabályszerű meghatalmazással rendelkeznek, a Megállapodást aláírták.
KELT Genfben, ezerkilencszázötvenhét évi szeptember hó 30. napján és készült egy példányban, a Megállapodás
szövege angol és francia nyelven és a mellékletek szövege francia nyelven; a Megállapodás mindkét szövege
egyaránt hiteles.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárát felkérik, hogy készítse el a mellékletek hivatalos angol nyelvű
fordítását és azt mellékelje a 17. Cikkben említett hitelesített másolatokhoz.
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4. melléklet az 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelethez
AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)
THE CONTRACTING PARTIES,
DESIRING to increase the safety of international transport by road,
HAVE AGREED as follows:

Article 1
For the purpose of this Agreement,
(a)
the term “vehicle” shall mean motor vehicles, articulated vehicles, trailers and semi-trailers, as defined in
article 4 of the Convention on Road Traffic of 19 September 1949, other than vehicles belonging to or under
the orders of the armed forces of a Contracting Party;
(b)
the term “dangerous goods” shall mean those substances and articles the international carriage by road of
which is prohibited by, or authorized only on certain conditions by, Annexes A and B;
(c)
the term “international transport” shall mean any transport operation performed on the territory of at least
two Contracting Parties by vehicles defined in (a) above.

Article 2
1. Subject to the provisions of article 4, paragraph 3, dangerous goods barred from carriage by Annex A shall not be
accepted for international transport.
2. International transport of other dangerous goods shall be authorized subject to compliance with:
(a)
the conditions laid down in Annex A for the goods in question, in particular as regards their packaging and
labelling, and
(b)
the conditions laid down in Annex B, in particular as regards the construction, equipment and operation of
the vehicle carrying the goods in question, subject to the provisions of article 4, paragraph 2.

Article 3
The Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof.

Article 4
1. Each Contracting Party shall retain the right to regulate or prohibit, for reasons other than safety during carriage, the
entry of dangerous goods into its territory.
2. Vehicles in service on the territory of a Contracting Party at the time of entry into force of this Agreement or brought
into service on such territory within two months after its entry into force shall be allowed, for a period of three years
from such entry into force, to perform the international transport of dangerous goods even if their construction
and equipment do not entirely conform to the requirements laid down in Annex B for the transport operation in
question. Under special clauses of Annex B, however, this period may be reduced.
3. The Contracting Parties shall retain the right to arrange, by special bilateral or multilateral agreements, that certain
of the dangerous goods which under this Agreement are barred from all international transport may, subject
to certain conditions, be accepted for international transport on their territories, or that dangerous goods which
under this Agreement are acceptable for international transport only on specified conditions may be accepted for
international transport on their territories under conditions less stringent than those laid down in the Annexes to
this Agreement. The special bilateral or multilateral agreements referred to in this paragraph shall be communicated
to the Secretary-General of the United Nations, who shall communicate them to the Contracting Parties which are
not signatories to the said agreements.

Article 5
The transport operations to which this Agreement applies shall remain subject to national or international
regulations applicable in general to road traffic, international road transport and international trade.
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Article 6
1. Countries members of the Economic Commission for Europe and countries admitted to the Commission in
a consultative capacity under paragraph 8 of the Commission’s terms of reference may become Contracting Parties
to this Agreement.
(a)
by signing it;
(b)
by ratifying it after signing it subject to ratification;
(c)
by acceding to it.
2. Such countries as may participate in certain activities of the Economic Commission for Europe in accordance
with paragraph 11 of the Commission’s terms of reference may become Contracting Parties to this Agreement by
acceding to it after its entry into force.
3. The Agreement shall be open for signature until 15 December 1957. Thereafter, it shall be open for accession.
4. Ratification or accession shall be effected by the depositing of an instrument with the Secretary-General of the
United Nations.

Article 7
1. This agreement shall enter into force one month after the date on which the number of countries mentioned in
article 6, paragraph 1, which have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments
of ratification or accession has reached a total of five. However, the Annexes thereto shall not apply until six months
after the entry into force of the Agreement itself.
2. For any country ratifying or acceding to this Agreement after five of the countries referred to in article 6, paragraph
1, have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession,
this Agreement shall enter into force one month after the said country has deposited its instrument of ratification
or accession and the Annexes thereto shall apply for the said country either on the same date, if they are already in
force by that date, or, if they are not in force by that date, on the date on which they apply under the provisions of
paragraph 1 of this article.

Article 8
1. Any contracting Party may denounce this Agreement by so notifying the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect twelve months after the date of receipt by the Secretary-General of the notification of
denunciation.

Article 9
1. This Agreement shall cease to have effect if, after its entry into force, the number of Contracting Parties is less than
five during twelve consecutive months.
2. In the event of the conclusion of a worldwide agreement for the regulation of the transport of dangerous goods,
any provision of this Agreement which is contrary to any provision of the said worldwide agreement shall, from
the date on which the latter enters into force, automatically cease to apply to relations between the Parties to this
Agreement which become parties to the worldwide agreement, and shall automatically be replaced by the relevant
provision of the said worldwide agreement.

Article 10
1. Any country may, at the time of signing this Agreement without reservation of ratification or of depositing its
instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare by notification addressed to the SecretaryGeneral of the United Nations that this Agreement shall extend to all or any of the territories for the international
relations of which it is responsible. The Agreement and the annexes thereto shall extend to the territory or territories
named in the notification one month after it is received by the Secretary-General.
2. Any country which has made a declaration under paragraph 1 of this article extending this Agreement to any
territory for whose international relations it is responsible may denounce the Agreement separately in respect of the
said territory in accordance with the provisions of article 8.
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Article 11
1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this
Agreement shall so far as possible be settled by negotiation between them.
2. Any dispute which is not settled by negotiation shall be submitted to arbitration if any one of the Contracting
Parties in dispute so requests and shall be referred accordingly to one or more arbitrators selected by agreement
between the Parties in dispute. If within three months from the date of the request for arbitration the Parties in
dispute are unable to agree on the selection of an arbitrator or arbitrators, any of those Parties may request the
Secretary-General of the United Nations to nominate a single arbitrator to whom the dispute shall be referred for
decision.
3. The decision of the arbitrator or arbitrators appointed under paragraph 2 of this article shall be binding on the
Contracting Parties in dispute.

Article 12
1. Each Contracting Party may, at the time of signing, ratifying, or acceding to, this Agreement, declare that it does
not consider itself bound by article 11. Other Contracting Parties shall not be bound by article 11 in respect of any
Contracting Party which has entered such a reservation.
2. Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph 1 of this article may at any time
withdraw such reservation by notifying the Secretary-General of the United Nations.

Article 13
1. After this Agreement has been in force for three years, any Contracting Party may, by notification to the SecretaryGeneral of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing the text of the
Agreement. The Secretary-General shall notify all Contracting Parties of the request and a review conference shall
be convened by the Secretary-General if, within a period of four months following the date of notification by the
Secretary-General, not less than one-fourth of the Contracting Parties notify him of their concurrence with the
request.
2. If a conference is convened in accordance with paragraph 1 of this article, the Secretary-General shall notify all the
Contracting Parties and invite them to submit within a period of three months such proposals as they may wish
the Conference to consider. The Secretary-General shall circulate to all Contracting Parties the provisional agenda
for the conference, together with the texts of such proposals, at least three months before the date on which the
conference is to meet.
3. The Secretary-General shall invite to any conference convened in accordance with this article all countries referred
to in article 6, paragraph 1, and countries which have become Contracting Parties under article 6, paragraph 2.

Article 14
1. Independently of the revision procedure provided for in article 13, any Contracting Party may propose one or more
amendments to the Annexes to this Agreement. To that end it shall transmit the text thereof to the SecretaryGeneral of the United Nations. The Secretary-General may also propose amendments to the Annexes to this
Agreement for the purpose of ensuring concordance between those Annexes and other international agreements
concerning the carriage of dangerous goods.
2. The Secretary-General shall transmit any proposal made under paragraph 1 of this article to all Contracting Parties
and inform thereof the other countries referred to in article 6, paragraph 1.
3. Any proposed amendment to the Annexes shall be deemed to be accepted unless, within three months from
the date on which the Secretary-General circulates it, at least one-third of the Contracting Parties, or five of them
if one-third exceeds that figure, have given the Secretary-General written notification of their objection to the
proposed amendment. If the amendment is deemed to be accepted, it shall enter into force for all the Contracting
Parties, on the expiry of a further period of three months, except in the following cases:
(a)
In cases where similar amendments have been or are likely to be made to the other international agreements
referred to in paragraph 1 of this article, the amendment shall enter into force on the expiry of a period the
duration of which shall be determined by the Secretary-General in such a way as to allow, wherever possible,
the simultaneous entry into force of the amendment and those that have been made or are likely to be made
to such other agreements; such period shall not, however, be of less than one month’s duration;
(b)
The Contracting Party submitting the proposed amendment may specify in its proposal, for the purpose of
entry into force of the amendment, should it be accepted, a period of more than three months’ duration.
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4. The Secretary-General shall, as soon as possible, notify all Contracting Parties and all the countries referred to
in article 6, paragraph 1, of any objection which may be received from the Contracting Parties to a proposed
amendment.
5. If the proposed amendment to the Annexes is not deemed to be accepted, but if at least one Contracting Party
other than the Contracting Party which proposed the amendment has given the Secretary-General written
notification of its agreement to the proposal, a meeting of all the Contracting Parties and all the countries referred
to in article 6, paragraph 1, shall be convened by the Secretary-General within three months after the expiry of the
period of three months within which, under paragraph 3 of this article, notification must be given of objection to
the amendment. The Secretary-General may also invite to such meeting representatives of:
(a)
intergovernmental organizations which are concerned with transport matters;
(b)
international non-governmental organizations whose activities are directly related to the
transport of dangerous goods in the territories of the Contracting Parties.
6. Any amendment adopted by more than half the total number of Contracting Parties at a meeting convened in
accordance with paragraph 5 of this article shall enter into force for all Contracting Parties in accordance with the
procedure agreed at such meeting by the majority of the Contracting Parties attending it.

Article 15
In addition to the notifications provided for in articles 13 and 14, the Secretary-General of the United Nations shall
notify the countries referred to in article 6, paragraph 1, and the countries which have become Contracting Parties
under article 6, paragraph 2, of
(a)
signatures, ratifications and accessions in accordance with article 6;
(b)
the dates on which this Agreement and the Annexes thereto enter into force in accordance with article 7;
(c)
denunciations in accordance with article 8;
(d)
the termination of the Agreement in accordance with article 9;
(e)
notifications and denunciations received in accordance with article 10;
(f )
declarations and notifications received in accordance with article 12, paragraphs 1 and 2;
(g)
the acceptance and date of entry into force of amendments in accordance with article 14, paragraphs 3 and 6.

Article 16
1. The Protocol of Signature of this Agreement shall have the same force, effect and duration as the Agreement itself,
of which it shall be considered to be an integral part.
2. No reservation to this Agreement, other than those entered in the Protocol of Signature and those made in
accordance with article 12, shall be permitted.

Article 17
After 15 December 1957, the original of this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations, who shall transmit certified true copies thereof to each of the countries referred to in article 6, paragraph 1.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.
DONE at Geneva, this thirtieth day of September one thousand nine hundred and fifty-seven, in a single copy, in the
English and French languages for the text of the Agreement proper, and in the French language for the Annexes,
each text being equally authentic for the Agreement proper.
The Secretary-General of the United Nations is requested to prepare an authoritative translation of the Annexes in
the English language and attach it to the certified true copies referred to in article 17.
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint
az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)
alapvető feladatai ellátása érdekében szolgáltatandó információk (a továbbiakban: adatszolgáltatások)
és az adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek (a továbbiakban: adatszolgáltató) körét, valamint
az adatszolgáltatások gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet
tartalmazza.
(3) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket az MNB
e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján teszi közzé.

2. §		
Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
3. §

(1) Az adatszolgáltató a jegybanki információs rendszerhez a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyes
adatokra vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet
[a továbbiakban: 32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet] szerinti, 2021. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó
adatszolgáltatás teljesítése során a 32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.
(2) Az adatszolgáltató a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet
[a továbbiakban: 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet] szerinti, 2021. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó
adatszolgáltatás teljesítése során a 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.
(3) Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 41. sora szerinti F96 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatást első alkalommal a 2020-ról elkészített beszámolók mérleg- és eredménykimutatás-adataira
vonatkozóan teljesíti.

4. §		
Hatályát veszti
1.
a 32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet,
2.
a 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–3. melléklet a 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–3. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_20_251_41MNB_1_3melleklet.pdf fájlnév alatt található.
Az MNB rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 8017/1–8017/573. oldalait képezik.

8018

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 251. szám

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1816/2020. (XI. 18.) Korm. határozata
a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat
keretösszegének megemeléséről
A Kormány
1. egyetért a VNT-2020-1 azonosító számmal rendelkező, a versenyképesség-növelő támogatásról szóló Pályázati
Felhívás alapján 2020. szeptember 1-jén, határidőn belül beérkezett túligénylések teljesítése céljából történő
keretemeléssel;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – az 1. pont szerinti
cél megvalósításához gondoskodjon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 39. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő
támogatás jogcímcsoport javára – a jelenlegi keretösszegen felül – 2 513 614 575 forint többletforrás biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő,
valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról
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
a)
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 4. Tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel és az 1. Tőkeemelések jogcímcsoporttal,
b)
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének
a 6. HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcímmel,
c)
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. A Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímének a 2. A Magyar
Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
jogcímcsoporttal,
d)
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása címének az 1. Nemzeti
Foglalkoztatási Alap támogatása alcímmel,
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e)

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap címének a 36. Költségvetési támogatás
alcímmel
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet,
32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások alcím, 2. PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése jogcímcsoportot a 2. A PTNM
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoportra módosítja;
Felelős:
pénzügyminiszter
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 297 228 225 683 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím
(a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak az 1. pont szerinti átcsoportosítás
alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 297 228 225 683 forinttal
történő túlteljesülését;
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 6 096 033 793 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 17 423 344 031 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi
tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2021. december 31.
az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 739 467 367 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni
Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
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8. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 399 774 480 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el, az 5. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke
Határidő:
azonnal
9. a Kvtv. 5. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 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, 9. A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok fenntartása jogcím
kiadási előirányzatának 750 000 000 forinttal történő növelését;
10. a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat 2. pontjában
meghatározottaktól eltérően úgy dönt, hogy a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítésének finanszírozása
érdekében szükséges többletforrás a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 14. Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
tevékenységével összefüggő feladatok jogcímcsoport javára kerüljön átcsoportosításra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

263212

Jogcím
csop.
szám

30

380028

43

358951

78

359506

80

XII.

004415

388295

K3
K5
K8
K3
K5
K8
K8

K6
K7
K3
K6

20

25

349562
XVII.

K3
K8

4

347762
XV.

Kiemelt
előir.
szám

K3
K8

8

XIV.

383106

7

28

295146

004338

Jogcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

20

1

5

32

56

7

53
54

K3

K8

K8
K3
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Agrárminisztérium
Ménesgazdaságok
Beruházások
Felújítások
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Dologi kiadások
Beruházások
Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Nagyvállalati beruházási támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Repülőterek fejlesztése
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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1. melléklet az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozathoz

17 384
17 868 706 099
29 020
32 131 000
25 908 000
2 070 490
286 608 000
3 854 372 000
603 576 213
135 650
271 300 000

17 930 000
40 000 000
27 900 000
113 400 000

9 344 418 347

80 000 000 000

2 002 185 678
374 813
749 625 187

8021

7

297346

1

3

375817

32

385517

39

334484

XX.

359839

K8

K1
K2
K3
22

24

358606

26
271445
343451

27

K3
K6

54

2

K8

10

48
XXI.

20

360239

21
388940
XLIII.

1

1

3

2

278501
379940

5

1

K5
K3

11

K3
K8

1

3

K6

1

K3
K6

29
31

K6
K6
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XLV.

389062

K8

18

20

389084

K1
K3
K5
K8

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
Személyi juttatások
280 000 000
Dologi kiadások
20 000 000
Egyéb működési célú kiadások
2 000 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
47 700 000 000
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
35 000 000 000
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
70 000 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Személyi juttatások
122 303 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
22 475 231
Dologi kiadások
534 884 740
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása
Dologi kiadások
110 000 000
Beruházások
4 890 000 000
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
Egyéb felhalmozási célú kiadások
281 000 000
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok
Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Egyéb működési célú kiadások
85 000 000
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
Dologi kiadások
140 500
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Dologi kiadások
8 011 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
16 019 989 000
Központi kezelésű előirányzatok
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
Beruházások
1 527 000 000
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása
Dologi kiadások
1 615 000 000
A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Beruházások
400 000 000
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
Egyedi magasépítési beruházások
Gödi adatközpont beruházás előkészítése
Beruházások
626 364 000
Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelye komplex felújításának megvalósítása
Beruházások
1 000 000
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XVIII.

384551

2

K6

9

K6

XLVII.
385484

1
K5

Programszerű magasépítési beruházások
Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása
Beruházások
Sportpark beruházások megvalósítása
Beruházások
Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok
Egyéb működési célú kiadások

419 369 637
325 000 000

-297 228 225 683

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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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2

384240

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

263212
380028
295146
358951
359506
4338
004415

349562

383106
388295

297346
375817
385517
334484

359839

30

43
78
80
XII.

XIV.

347762

Jogcím
csop.
szám

XV.

XVII.

XVIII.

XX.

4
8
20

25

20

7

18
20

1

5

32

1

22
24

56

7

53
54

3
32
39

27

Jogcím
szám

7
28

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Modern Városok Program
Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása
Agrárminisztérium
Ménesgazdaságok
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Nagyvállalati beruházási támogatások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése
Repülőterek fejlesztése
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

17 868 723 483
58 068 020
4 143 050 490
603 576 213
271 435 650
57 930 000
141 300 000

9 344 418 347

80 000 000 000

2 002 185 678
750 000 000

50 000 000 000
35 000 000 000
70 000 000 000
679 663 665

5 000 000 000

8023

271445
343451

360239

26

XXI.

54
2

48
20

1

10

11

Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok
Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

8024

358606

281 000 000

85 000 000
140 500

16 028 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I. n. év

297 228 225 683

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

297 228 225 683

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító
303191

Fejezet
szám

IV.

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

30

32
376562
21

389906
XVIII.

7

241790
XX.

20

343451

1

7

4

4

24

48
XLII.

Jogcím
szám

43

Kiemelt
előir.
szám

K3
K6

277145

374873

Jogcím
csop.
szám

1

379295

XIV.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

20

14

2

K5

1

K6

1

11

K8

K5

2

K5
K3
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Dologi kiadások
Beruházások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás
Egyéb működési célú kiadások
Belügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tőkeemelések
Beruházások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Sportakadémiák támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

3 500 000
13 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozathoz

3 000 000 000

100 000 000

1 451 000 000

684 375 000

185 000 000
659 158 793
-6 096 033 793

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

8025

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

8026

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
303191

379295

241790

277145
343451

Fejezet
szám

IV.
XI.

XVIII.

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1
30

7

20

1

4

24

20

14

1

11

48

2

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Sportakadémiák támogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

16 500 000

3 000 000 000

684 375 000

185 000 000
659 158 793

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év

6 096 033 793

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

6 096 033 793

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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I. Országgyűlés
XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
303580
015558

XI.

Cím Alcím
szám szám

11

1

K6
1

335740
279012
14
20
379884
XXII.

21

297102
XLII.
263478

263145
379839

30

33
XVII.

LXV.

42

4
5

Kiemelt
előir.
szám

K5

12
30

227942

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

8

K5
K5
K3

66

4

2

10

1

K5

K5

K5
K8
K5
K8
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Közszolgálati hozzájárulás
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kutatási és fejlesztési feladatok
Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása
Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek részére
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működtetési célú kifizetések
Dologi kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

9 762 200 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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3. melléklet az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozathoz

33 617 310

22 500 000
8 500 000
5 496 242 226

659 564 495

-17 423 344 031

1 273 720 000
167 000 000
1 273 000 000
167 000 000
720 000

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

8027

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím Alcím
szám szám

2

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B1
B2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

8028

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 273 720 000
167 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító
015558

335740
279012
227942
379884

Fejezet
szám

XI.

XVII.

Cím Alcím
szám szám

12
30

1

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

30
33

14
20

66

8

10

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok támogatása
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kutatási és fejlesztési feladatok
Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása

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

Alcím
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

33 617 310

22 500 000
8 500 000
5 496 242 226
659 564 495

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I.n.év

17 423 344 031

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

17 423 344 031

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XX. Emberi Erőforások Minisztériuma
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító
002950
271734

Fejezet
szám

XX.
XLVI.

Cím
szám

Alcím
szám

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

Jogcím
szám

16

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

K3

1
K5

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

KIADÁSOK

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforások Minisztériuma
Nemzeti Népegészségügyi Központ

Dologi kiadások
Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

2 739 467 367

-2 739 467 367
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4. melléklet az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozathoz

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 Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító
002950

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

16

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforások Minisztériuma
Nemzeti Népegészségügyi Központ

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

2 739 467 367
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I. n.év

2 739 467 367

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

2 739 467 367

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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5. melléklet az /2020. (

XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
94
Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
368840
1 567 046 821
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
32
Központi kezelésű előirányzatok
5
A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2
A PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai
377106
K6
-1 567 046 821
Beruházások
XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
33
Hazai fejlesztési programok
030164
2
Hungaroring Sport Zrt. támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
-444 915 496
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484
18
Klebelsberg Központ
K3
Dologi kiadások
-31 614 884
XXI.
Miniszterelnöki Kabinetiroda
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
384140
26
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
K8
-900 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
21
Központi kezelésű előirányzatok
2
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
381406
2
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
K6
Beruházások
900 000 000
XXII.
Miniszterelnöki Kormányiroda
20
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888
1
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
K3
Dologi kiadások
-6 197 279
XLII.
A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42
Alapok támogatása
286089
1
Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
444 915 496
XLIII.
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
3
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278434
9
Egyéb vagyonkezelési kiadások
K3
Dologi kiadások
37 812 163
5
A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
379940
K5
Egyéb működési célú kiadások
450 000 000
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
XLV.
A Beruházási Ügynökség működésének támogatása
377240
3
K5
Egyéb működési célú kiadások
-450 000 000
XLVII.
Gazdaságvédelmi Alap
2
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
278778
2
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
K5
Egyéb működési célú kiadások
444 915 496
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
XI.

30

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

) Korm. határozathoz
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5. melléklet az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozathoz

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

1
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Fejezet
szám

XLVII.
199782

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

36

Kiemelt
előir.
szám

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Gazdaságvédelmi Alap
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Költségvetési támogatás

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

444 915 496

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

Államház-tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
368840

XVII.

030164

XX.

334484

384140

XXI.

XXII.

004888

Cím
szám

30

20

Alcím
szám

1

33

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

94

2

18
20

20

1

26

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Hungaroring Sport Zrt. támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Miniszterelnöki Kormányiroda
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

1 567 046 821
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Államháztartási
egyedi
azonosító

-444 915 496
-31 614 884

-900 000 000
-6 197 279

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

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

Összesen
3 399 774 480

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
3 399 774 480

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1818/2020. (XI. 18.) Korm. határozata
a Nemzeti Exportvédelmi Programhoz szükséges további források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy tovább szükséges támogatni a koronavírus-világjárvány miatt piacaikat vesztő magyar
vállalkozások fejlődését, piacaik visszaszerzését és újak megszerzését;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – az 1. pont szerinti
célkitűzés megvalósítására, valamint ezen támogatási eszköz működtetési költségeinek biztosítása érdekében
a 2020. évben gondoskodjon – a program lebonyolításához szükséges költségek fedezetével együtt –
50 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pontban biztosított forrás terhére – a HEPA Magyar
Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével – emelje meg
a Külpiaci Növekedési Támogatás keretösszegét.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 2. pontban foglalt forrás biztosítását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1819/2020. (XI. 18.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a győri Vízi élménypark megvalósítása, valamint az érintett terület
árvízi védelmének biztosítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 2. pont f ) alpontjára –
1. egyetért a Modern Városok Program keretében „A győri Vízi élménypark megvalósítása, valamint az érintett
terület árvízi védelmének biztosítása” (a továbbiakban: Beruházás) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) mint kedvezményezett általi megvalósításával és azzal, hogy a Modern Városok
Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4/A. §
alapján meghozott döntése alapján, a Beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat részére a 2018. és
2019. évekre a Beruházás előkészítésére biztosított mindösszesen 750 000 000 forint költségvetési támogatáson
felül további, legfeljebb 21 367 487 941 forint összegű költségvetési támogatás biztosításával valósuljon meg,
az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2020. évben 2 451 900 000 forint,
b)
a 2021. évben 7 482 488 494 forint,
c)
a 2022. évben 11 433 099 447 forint;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti költségvetési támogatás a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport
terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat mint kedvezményezett részére;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a)
a Beruházás megvalósításához az Önkormányzat támogatási kérelme alapján az 1. pontban meghatározott
költségvetési támogatás biztosítására, a költségvetési támogatás felhasználására, valamint elszámolásának
részletes feltételeinek meghatározására az Önkormányzat részére támogatói okiratot adjon ki, és
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b)

4.

5.

6.

7.

az 1. pont a) alpontja szerinti költségvetési támogatást a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport
terhére, az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a Modern Városok Program Bizottság támogató döntését követően
azonnal
a b) alpont tekintetében a támogatói okirat hatálybalépését követő 30 napon belül
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához legfeljebb 7 482 488 494 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,
2. Modern Városok Program jogcímcsoporton;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához legfeljebb 11 433 099 447 forint biztosításáról a 2022. évi központi költségvetés
Modern Városok Programot finanszírozó fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében
a 2021. és 2022. költségvetési évek kiadási előirányzata terhére legfeljebb 18 915 587 941 forint összegben éven túli
kötelezettséget vállaljon, az 1. pont szerinti ütemezéssel;
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházást finanszírozó támogatás nyújtása során
gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1820/2020. (XI. 18.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt megvalósításához szükséges
többlettámogatás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat 3. pont a) alpontjának megvalósítása
érdekében
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a szolnoki Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt (a továbbiakban:
Projekt) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint kedvezményezett általi
megvalósításával és azzal, hogy az eddig biztosított költségvetési támogatáson felül további 2 300 000 000 forint
költségvetési támogatás kerüljön biztosításra, az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2021. évben 2 291 394 973 forint,
b)
a 2022. évben 8 605 027 forint;
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2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Projekt megvalósítása érdekében a 2021. évben szükséges 2 291 394 973 forint biztosításáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet,
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2021. október 15.
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a Projekt
megvalósítása érdekében a 2022. évben szükséges 8 605 027 forint biztosításáról a 2022. évi központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a Projekt megvalósítása érdekében
a 2021. évi központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Modern Városok
Program jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére legfeljebb 2 291 394 973 forint összeg mértékéig,
a 2022. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet terhére legfeljebb 8 605 027 forint összeg mértékéig
éven túli kötelezettséget vállaljon;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadását követően
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Modern Városok Program Bizottság jóváhagyó döntését
követően
a)
a Projekt megvalósításának érdekében kiadott Támogatói Okiratot az 1. pont szerinti költségvetési
többlettámogatás biztosítása, valamint a támogatott tevékenység időtartamának 2022. július 31-ig való
meghosszabbítása érdekében módosítsa,
b)
a Támogatói Okirat módosítását követően a 2021. évi többletforrást az Önkormányzat részére támogatási
előlegként folyósítsa.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2021. évi forrás rendelkezésre állását követő harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozata
Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről
1. A Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy Szikszó és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése és fejlesztése keretében
sor kerüljön
a)
egy új ivóvíz-távvezeték és a hozzá kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyéb
kiegészítő elemek fejlesztésére,
b)
Szikszó város ivóvíz-ellátásbiztonságának fokozása érdekében a városi törzshálózat és a hozzá
kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek rekonstrukciós
fejlesztésére,
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c)

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
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egy új ipari és kommunális szennyvíztisztító telep és a hozzá kapcsolódó műtárgyak, tartozékok,
berendezések, egyéb kiegészítő elemek megépítésére és
d)
a meglévő ivóvíz-távvezeték és a hozzá kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyéb
kiegészítő elemek rekonstrukciójára;
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 XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímnek a 37. Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása
jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
egyetért – az 1.11. ponttal összhangban – az 1.1. pont a) alpontjában foglalt fejlesztések komplex
előkészítéséhez és megvalósításához, valamint az 1.1. pont b), c) és d) alpontja szerinti fejlesztések komplex
előkészítésével összefüggő feladatok elvégzéséhez szükséges összesen 11 805 900 000 forint biztosításával;
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
az 1.1. pont a) alpontjában foglalt fejlesztések komplex előkészítéséhez és megvalósításához, valamint
az 1.1. pont b), c) és d) alpontja szerinti fejlesztések komplex előkészítésével összefüggő feladatok elvégzése
érdekében gondoskodjon a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 37. Szikszó és térsége fejlesztésének
támogatása jogcímcsoport javára
a)
a 2020. évben 3 395 743 023 forint forrás biztosításáról,
b)
a 2021. évben 7 759 831 977 forint forrás biztosításáról,
c)
a 2022. évben 650 325 000 forint forrás biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont vonatkozásában azonnal
a b) alpont vonatkozásában a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
a c) alpont vonatkozásában a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és
technológiáért felelős miniszter az 1.1. pont a) alpontjában foglalt fejlesztések komplex előkészítéséhez és
megvalósításához, valamint az 1.1. pont b), c) és d) alpontja szerinti fejlesztések komplex előkészítésével
összefüggő feladatok elvégzése érdekében legfeljebb 11 800 000 000 forint kötelezettséget vállaljon;
az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 1.1. pont a) alpontjában foglalt
fejlesztések komplex előkészítéséhez és megvalósításához, valamint az 1.1. pont b), c) és d) alpontja
szerinti fejlesztések komplex előkészítésével összefüggő feladatok elvégzése érdekében a központi
költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
38. Egyéb feladatok alcím, 37. Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása jogcímcsoport terhére
vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját a 2021. évre 7 755 954 000 forint összegben, a 2022. évre
650 000 000 forint összegben állapítja meg;
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) – mint
kedvezményezett – a feladat teljes körű előkészítése keretében tervezési, mérnöki, műszaki ellenőri
feladatokat lássa el, az ehhez kapcsolódó beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokat folytassa le,
valamint a megvalósítás keretében az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: ÉRV Zrt.) és Szikszó Város Önkormányzata nevében és javára kivitelezési
(tervezés és kivitelezés) szerződéshez kapcsolódó beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokat folytassa le, és
az ezekhez kapcsolódó projektmenedzsment-feladatokat lássa el;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

egyetért azzal, hogy az 1.1. pont a) alpontja szerinti fejlesztések megvalósítása és az 1.1. pont c) alpontja
szerinti fejlesztések komplex előkészítésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében az innovációért
és technológiáért felelős miniszter, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel
együttműködve, támogatási szerződést kössön az ÉRV Zrt.-vel és az NFP Nonprofit Kft.-vel mint
kedvezményezettekkel;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján intézkedjen az 1.11. pont szerinti intézkedéseknek megfelelően,
a víziközmű-hálózatokhoz kapcsolódó, az 1.1. pont a) alpontja esetében az infrastruktúra-fejlesztés keretében
megvalósuló vagyonnövekmények állami tulajdonba kerülése és az ÉRV Zrt. részére történő vagyonkezelésbe
adása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az 1.11. pont szerinti intézkedéseknek megfelelően, az 1.1. pont a) és c) alpontjában foglaltak
befejezését követően azonnal
egyetért azzal, hogy az 1.1. pont b) és d) alpontja szerinti fejlesztések komplex előkészítésével összefüggő
feladatok végrehajtása érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést
kössön Szikszó Város Önkormányzatával és az NFP Nonprofit Kft.-vel mint kedvezményezettekkel;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az innovációért és technológiáért
felelős miniszter és a pénzügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a Kormány részére az 1.1. pont b), c)
és d) alpontja szerinti fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekre és a hozzájuk kapcsolódó
költségvetési forrásigény biztosítására vonatkozóan;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. január 31.
a szikszói ipari fejlesztési területhez kapcsolódó villamos energia hálózatfejlesztés kormányzati
intézkedésekkel történő megvalósíthatóságának vizsgálata alapján egyetért azzal, hogy a szikszói ipari
fejlesztési területhez kapcsolódó villamos energia hálózatfejlesztés kormányzati intézkedésekkel kerüljön
megvalósításra 1 562 328 600 forint biztosításával, amelynek érdekében
a)
egyetért azzal, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatói okiratot adjon ki
Szikszó Város Önkormányzata részére,
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 1 563 109 764 forint biztosításáról
a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 37. Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1.1. és 1.12. pontban foglalt fejlesztések
komplex előkészítéséhez és megvalósításához vizsgálja meg az európai uniós források terhére történő
finanszírozás lehetőségeit, ideértve a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásait is,
és ennek eredményétől függően tegye meg a szükséges intézkedéseket az európai uniós finanszírozás
érdekében, ideértve a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések későbbi uniós elszámolását is.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
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2. A komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1050/2020. (II. 18.)
Korm. határozat
a)
4a. pontjában a „Komárom Város Önkormányzatával” szövegrész helyébe a „Komárom Város
Önkormányzatával, az ÉDV Zrt.-vel és az NFP Nonprofit Kft.-vel mint Kedvezményezettekkel” szöveg,
b)
6. pontjában az „az ÉDV Zrt.” szövegrész helyébe az „az ÉDV Zrt. és az NFP Nonprofit Kft. mint
Kedvezményezettek” szöveg
lép.
3. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről
szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1173/2020. Korm. határozat) 1. pont 1.12. alpontjában
a „DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: DMRV Zrt.)”
szövegrész helyébe a „DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
(a továbbiakban: DMRV Zrt.) és az NFP Nonprofit Kft.-vel mint Kedvezményezettekkel” szöveg lép.
4. A Kormány visszavonja az 1173/2020. Korm. határozat 1. pont 1.13. alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1822/2020. (XI. 18.) Korm. határozata
a Science Park Szeged területén kialakítandó inkubátorház fejlesztéséről
1. A Kormány a Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
végrehajtása érdekében
a)
egyetért a Science Park Szeged területén kialakítandó inkubátorház fejlesztés (a továbbiakban: Beruházás)
megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Szeged külterület 01392/27 helyrajzi számú ingatlanon,
azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Szegedi Tudományegyetem vagyonkezelésébe
kerüljenek;
b)
a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső
korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 2 213 396 375 forintban határozza meg;
c)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címét a 32. Science Park
Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósítása alcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
d)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjanak a b) alpont szerinti összeg 2021. évi részének részbeni
finanszírozása érdekében – a Szegedi Tudományegyetemnél a Beruházás céljára rendelkezésre álló –
750 000 000 forint átutalásáról, e részösszegnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül történő
rendelkezésre állása érdekében;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021. január 31.
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e)

felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a b) alpont szerinti összeg 2021. évi fennmaradó részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi
Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati
Magasépítési Beruházások címen belül.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
2. A Kormány visszavonja a Modern Városok Program keretében az „ELI” Science Park Szeged területén kialakítandó
Inkubátorház fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2013/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 3. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1823/2020. (XI. 18.) Korm. határozata
a magyar állam Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaságban fennálló
társasági részesedésének a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (3) bekezdésében meghatározott
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
1. az államnak a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaságban (cégjegyzékszáma:
06-10-000122; a továbbiakban: Társaság) fennálló társasági részesedése a Vtv. 36. § (2) bekezdés g) pontja alapján
ingyenesen a Szeged-Csanádi Egyházmegye (a továbbiakban: Egyházmegye) tulajdonába kerüljön, figyelemmel
az Egyházmegye által végzett, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 21. § c) pontjában meghatározott feladatok ellátására;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere
bevonásával − a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)
útján intézkedjen az állam társasági részesedésének ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződés (a továbbiakban:
szerződés) előkészítéséről és megkötéséről, azzal, hogy a szerződés – a társasági részesedés ingyenes átruházására
vonatkozó szerződésekre irányadó általános jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazza az alábbiakat:
a)
az Egyházmegye vállalja, hogy a Társaság jogutód nélküli, illetve jogutódlással történő megszűnéséről,
a társasági részesedés vonatkozásában harmadik személy részére bármilyen jog alapításáról, elidegenítéséről
– a szerződés hatálybalépését követő 15 éven belül – csak az MNV Zrt. előzetes, kifejezett jóváhagyását
követően dönthet,
b)
a társasági részesedést az Egyházmegye az 1. pontban meghatározott feladatainak ellátása érdekében és
a szerződésben megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani a szerződés megkötésétől
számított 15 évig,
c)
az Egyházmegye vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés
b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének
– a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően, de legfeljebb 15 éven keresztül – minden év
december 31. napjáig írásban tesz eleget,
d)
amennyiben az Egyházmegye a c) alpontban foglalt beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,
a társasági részesedés szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát, mint késedelmi kötbért
köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
e határozat közzétételét követő 3 hónapon belül
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1824/2020. (XI. 18.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00099 azonosító számú („Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban
ERFA” című) projekt összköltségének növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.4.1-16-2017-00099 azonosító számú, „Összefogás a romákért, telep program
Ötvöskónyiban ERFA” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti
növelésével,
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében meghatározott,
összesen legfeljebb 16 797 981 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség
– az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 6. Emberi Erőforrás Fejlesztési
OP (EFOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

EFOP-2.4.1-162017-00099

B
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1. melléklet az 1824/2020. (XI. 18.) Korm. határozathoz
C

D
Eredeti

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatás
(forint)

Összefogás a romákért,
telep program
Ötvöskónyiban ERFA

Ötvöskónyi
Község
Önkormányzat

198 802 155

E
Magyarország központi költségvetéséről szóló
törvényben meghatározott Uniós fejlesztések
fejezet terhére történő többlettámogatás
(forint)

16 797 981

F

G

Projekt megnövelt
összköltség

Projekt rövid bemutatása

(forint)

215 600 136

A projekt keretében 2 új építésű szociális
bérlakás és Csillag szolgáltatópont kerül
megépítésre, valamint felújításra kerül
5 szociális bérlakás, továbbá a Csillag
szolgáltatóház.
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A Kormány 1825/2020. (XI. 18.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17-2017-00112 azonosító számú („Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola infrastrukturális
fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-4.1.2-17-2017-00112 azonosító számú, a „Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti
növelésével,
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 15.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében meghatározott,
összesen legfeljebb 57 031 898 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1825/2020. (XI. 18.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

1.

H

(forint)
A Magyarország központi
Projekt azonosító

2.

G

Többlettámogatás legfeljebb

száma

Eredeti
Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatás
(forint)

költségvetéséről
Az EFOP keretében
finanszírozandó összeg

szóló törvényben
meghatározott Uniós
fejlesztések fejezete

Megnövelt
összköltség
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

terhére finanszírozni
tervezett összeg

3.

EFOP-4.1.217-2017-00112

Sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztése

Dunaújvárosi
Tankerületi
Központ

445 989 200

7 159 813

57 031 898

510 180 911

A projekt célja
a 7000 Sárbogárd,
József Attila utca 14. szám
alatti köznevelési intézmény
infrastrukturális fejlesztése.
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A miniszterelnök 105/2020. (XI. 18.) ME határozata
országos kórház-főigazgató kinevezéséről
Az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt
jogkörömben eljárva, az emberi erőforrások miniszterének javaslatára
Jenei Zoltánt
– 2020. november 18-ai hatállyal –
országos kórház-főigazgatóvá
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
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: Németh Balázs ügyvezető.

