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Kormányrendeletek

A Kormány 315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés r) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. és az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
12.3., 12.4. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontjában és 62. § (1c) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állampolgársági kérelemhez mellékelni kell a személyazonosság igazolására bemutatott hatósági igazolvány
másolatát.”
(2) Az R1.
a)
13/C. § (2) bekezdésében az „okiratot, valamint” szövegrész helyébe az „okiratot, a magyar állampolgárság
megszűnése miatt bevont állampolgársági okiratot, valamint” szöveg,
b)
1. számú melléklet II. pontjában, VII. pontjában és 10. számú melléklet II. pontjában a „vonatokozó” szövegrész
helyébe a „vonatkozó” szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti az R1. 4. § (2) bekezdése.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § e) pontja.
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3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (13) bekezdésében a „gyakorolja a Ksztv.” szövegrész helyébe a „gyakorolja
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R2. 1. § (12) bekezdése.

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Hatályát veszti az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a)
10. § (3) bekezdésében az „Amennyiben az építésügyi hatóság függő hatályú döntést is hoz, az értesítést
a döntésbe foglalja.” szövegrész,
b)
11/A. § (2a) bekezdése,
c)
54. § (7a) bekezdésében és 55. § (5) bekezdésében az „a függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezések
tekintetében” szövegrész.

5. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Hatályát veszti az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet
a)
29. § (7) bekezdése,
b)
30. § (5) bekezdése.

6. A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes
szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban
közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
módosítása
6. §

(1) A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági
állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének
egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a a következő (3)–(8) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Az építésügyi hatóság az eljárás megindulását követő 5 napon belül a kérelem és mellékletei megküldésével
az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban:
ÉTDR) keresztül megkeresi a Kormányhivatal vezetőjét a szakkérdés elbírálására irányuló nyilatkozat kiadása iránt.
(4) A Kormányhivatal a szakkérdésben 60 napon belül nyilatkozik, figyelemmel az Étv. 57/C. § (2) bekezdésében
foglaltakra.
(5) Ha a szakkérdés vizsgálata során a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, vagy a Bizottságnak a véleménye
kialakításához kiegészítő adatok és információk szükségesek, a kérelmezőt közvetlenül a Kormányhivatal hívja fel
nyilatkozattételre, irat benyújtására vagy a kiegészítő adatok és információk megküldésére. A Kormányhivatal
a felhívásában tájékoztatást ad az ügyfél mulasztásának következményéről.
(6) A Kormányhivatal a kapcsolatot az ügyféllel az ÉTDR-ren kívül, de elektronikus ügyintézés keretében tartja.
A Kormányhivatal nyilatkozatát az ÉTDR-be tölti fel, az eljárása során keletkezett minden egyéb irattal együtt.
(7) A Kormányhivatal nyilatkozatának a tényállásra, a bizonyítékokra, a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint
az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást kell tartalmaznia.
(8) A Kormányhivatal és a Bizottság eljárásával kapcsolatos iratbetekintésre a szakkérdés elbírálására irányuló
nyilatkozat ÉTDR-be feltöltését megelőzően a Kormányhivatalnál kerülhet sor.”
(2) Az R3. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(3) Az R3. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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(4) Az R3.
a)
2. § (1) bekezdésében a „szakhatósági állásfoglalás kiadása” szövegrész helyébe a „szakkérdés vizsgálata” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdésében az „előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadása iránti kérelem adattartalmát” szövegrész
helyébe az „Étv. 57/C. § (1) bekezdésében foglalt építésügyi hatósági eljárás megindításához benyújtott
kérelem szakkérdés vizsgálatához szükséges adattartalmat” szöveg,
c)
3. alcím címében a „szakhatósági eljárás” szövegrész helyébe a „szakkérdés vizsgálatának” szöveg,
d)
3. § (1) bekezdésében a „szakhatósági állásfoglalást, illetve előzetes szakhatósági hozzájárulást” szövegrész
helyébe a „szakkérdésben tett nyilatkozatot” szöveg,
e)
1. melléklet címében az „Az előzetes szakhatósági hozzájárulás benyújtásához szükséges” szövegrész helyébe
az „A szakkérdés vizsgálatához szükséges” szöveg
lép.
(5) Hatályát veszti az R3.
a)
2. § (2) bekezdése,
b)
1. melléklet 5. pont a) és f )–i) alpontja.

7. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 21. §
(5) bekezdésében az „az Ákr.-ben” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.)” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R4. 3. § (5) bekezdése.

8. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint
az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
8. §

(1) Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)
a)
7. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében és 2. mellékletében a „Bölcsészettudományi Kutatóközpont”
szövegrész helyébe a „Nyelvtudományi Intézet” szöveg,
b)
8. § (1) bekezdésében a „Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szövegrészek helyébe a „Nyelvtudományi
Intézet” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az R5.
a)
6. § (1) bekezdés c) pontja,
b)
6. § (3) bekezdésében az „állami tisztviselője és” szövegrész.

9. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R6.)
a)
10. § (1) bekezdés c) pontjában a „nemű” szövegrész helyébe a „születési nemű” szöveg,
b)
10. § (1) bekezdés d) pontjában a „nemét” szövegrész helyébe a „születési nemét” szöveg,
c)
22. §-ában a „menekültként” szövegrész helyébe a „menekültként vagy oltalmazottként” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az R6. 7. §-a.

10. A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló
143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása
10. §

(1) A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R7.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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(2)

(3)

(4)

(5)

„2. § (1) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró hatóságként
az építmény fekvése szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: rendeltetésmódosítási hatóság)
jelöli ki.
(2) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró hatóságok feletti felügyeleti
szervként a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert jelöli ki.”
Az R7. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A rendeltetésmódosítási hatóság az Étv. 57/F. § (2) bekezdésében foglalt esetben az eljárás megindulásától
számított 5 napon belül megkeresi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal)
vezetőjét, szakkérdésben tett nyilatkozat kiadása céljából.
(2) A Kormányhivatal a szakkérdésben 60 napon belül nyilatkozik, figyelemmel az Étv. 57/C. § (2) bekezdésében
foglaltakra.
(3) Ha a szakkérdés vizsgálata során a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, vagy a Bizottságnak a véleménye
kialakításához kiegészítő adatok és információk szükségesek, a kérelmezőt közvetlenül a Kormányhivatal hívja fel
nyilatkozattételre, irat benyújtására vagy a kiegészítő adatok és információk megküldésére. A Kormányhivatal
a felhívásában tájékoztatást ad az ügyfél mulasztásának következményéről.
(4) A Kormányhivatal nyilatkozatának a tényállásra, a bizonyítékokra, a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint
az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást kell tartalmaznia.
(5) A Kormányhivatal és az Étv. 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott Bizottság eljárásával kapcsolatos
iratbetekintésre a szakkérdés elbírálására irányuló nyilatkozat kiadását megelőzően a Kormányhivatalnál kerülhet
sor.”
Az R7. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek az egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. §-ának hatálybalépéséig első fokú rendeltetésmódosítási
hatósági feladatokat ellátó járásszékhely települési önkormányzat jegyzője, a fővárosi kerületi önkormányzat
jegyzője, valamint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző
a Módr. hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyek iratait az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján haladéktalanul megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
rendeltetésmódosítási hatósághoz.”
Az R7.
a)
1. § (1) bekezdés a) pontjában a „400 m2 vagy azt meghaladó” szövegrészek helyébe a „400 m2-nél nagyobb”
szöveg,
b)
1. § (1) bekezdés c) pontjában a „400 m2 vagy azt meghaladó” szövegrész helyébe a „400 m2-nél nagyobb”
szöveg,
c)
8. §-ában az „57/F. § (4)” szövegrész helyébe az „57/F. § (3)” szöveg
lép.
Hatályát veszti az R7. 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „eléri vagy” szövegrész.

11. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 46. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 208/A. § (2) bekezdése szerinti szabálysértési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt
jelöli ki.”

12. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R3. 1. melléklet 1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A kérelmező)
„d) vagy képviselőjének elektronikus elérhetősége.”

2. melléklet a 315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R3. 2. melléklete a következő 14–18. ponttal egészül ki:
„14. a kereskedelmi építmény közlekedési kapcsolataira vonatkozó műszaki tervek, a tervezett kapcsolatok forgalmi
méretezése, közúti biztonsági hatásvizsgálat és közúti biztonsági audit;
15. a közlekedési hatásvizsgálatnak ki kell térnie a kereskedelmi építmény közlekedési kapcsolatainak
megvalósításához tartozó értékelemzés bemutatására és részletes költség-haszon elemzésre;
16. a közlekedési hatásvizsgálatnak ki kell terjednie a kereskedelmi építmény működésével kapcsolatos közúti
forgalomból származó, a közutak műszaki állapotára, a közlekedésre gyakorolt hatására, és annak függvényében
a közutak felújítására, illetve fejlesztésére;
17. a közlekedési hatásvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy hogyan biztosítják a biztonságos gyalogos
és a kerékpáros megközelíthetőséget, továbbá a környezetkímélő közösségi közlekedési eszközzel történő
megközelítést;
18. a közlekedési kapcsolatok által érintett állami és önkormányzati tulajdonú területeken megvalósítandó
közvilágítás kiépítésére vonatkozó tervek, illetve a közvilágítás üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségvállalási
nyilatkozat.”

A Kormány 316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségbiztosítási
tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k), l) és r) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„p) keresőtevékenység: a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint
egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.”
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(2) Az R1. 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 38/A. § (1) és (3) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, a 49. § (2) bekezdésében, a 49/A. §-ában,
valamint az Ebtv. 72. § (2) bekezdésében, 77. § (3) bekezdésében, 81. § (1) és (2) bekezdésében foglalt esetekben
a kormányhivatalok mint kifizetőhelyek, valamint a Tbj. 2. melléklet 6–8. pontja szerinti szervek kifizetőhelyei
tekintetében a Központ jár el.”
2. §

(1) Az R1. 12/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a jogosultsági ellenőrzésnek alávetett személynek az ellenőrzés eredménye alapján a NEAK nyilvántartása
szerint érvényes a TAJ-a, azonban rendezetlen a jogviszonya, illetve a Tbj. 46. § (2) bekezdése alapján érvénytelen
a TAJ-a, akkor az ellenőrzést végző szolgáltató a NEAK honlapjáról letölthető értesítést átadja az érintett személynek.”
(2) Az R1. 12/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az ellenőrzés eredménye nem érinti
a) az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét az érvényes TAJ-jal rendelkező személyek esetében,
valamint
b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § i) pontja szerinti sürgős szükség esetén nyújtott ellátás és
mentés biztosításának kötelezettségét a Tbj. 46. § (2) bekezdése alapján érvénytelen TAJ-jal rendelkező személyek
esetében.”

3. §		
Az R1. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti
táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta – az erre
rendszeresített nyomtatványon – elszámolást nyújt be a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalhoz.
Az elszámolást a kormányhivatal mint kifizetőhely, valamint a Tbj. 2. melléklet 6–8. pontja szerinti szervek
kifizetőhelyei a Központhoz nyújtja be. Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is.
A kormányhivatal és a Központ az elszámolást – a beérkezésétől számított nyolc napon belül – felülvizsgálja, és
az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik az átutalásról.”
4. §		
Az R1. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tájékoztatóban foglaltak betartását a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok mint kifizetőhelyek és
a Tbj. 2. melléklet 6–8. pontja szerinti szervek kifizetőhelyei tekintetében a Központ ellenőrzi.”
5. §		
Az R1. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tbj. 6. § (1) bekezdés d), e), f ), h) és i) pontjában, (2) bekezdésében, valamint 87. § (1) bekezdésében
meghatározott személy által elszenvedett balesetet – bejelentése alapján – a balesetet szenvedett személy
lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal kivizsgálja, és felveszi az üzemi baleseti jegyzőkönyvet. Szükség esetén
a munkavégzés helye szerinti kormányhivatal a vizsgálatban közreműködik.”
6. §		
Az R1.
a)
12/A. § (9) bekezdésében a „Tbj. 16. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 22. §-a” szöveg,
b)
12/A. § (12) bekezdésében a „Tbj. 5. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. §-a” szöveg,
c)
26. §-ában a „Tbj. 5. § (1) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. § (1) bekezdés c) pontjában”
szöveg,
d)
31. § (1) és (2) bekezdésében a „pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot” szövegrész helyébe
a „társadalombiztosítási járulékalapot” szöveg,
e)
31. § (1a) bekezdésében a „Tbj. 5. § (1) bekezdés g) pontja” helyébe a „Tbj. 6. § (1) bekezdés f ) pontja” szöveg,
f)
31/A. §-ában a „Tbj. 5. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. §-a” szöveg,
g)
32. § (1) bekezdésében az „A Tbj. 15. §-ának (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „A Tbj. 21. §-a
szerinti” szöveg,
h)
32. § (2) bekezdésében a „Tbj. 15. § (2) bekezdésének d) pontjában” helyébe a „Tbj. 21. § d) pontjában” szöveg
lép.
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2. Az egészségbiztosítási szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az egészségbiztosítási szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.rendelet 4. §-a a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5c) Ha az ellátott egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága azért nem áll fenn, mert az egészségügyi
szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét nem teljesítette, és az ebből keletkező hátralék összege meghaladta
az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát, akkor az ellátás igénybevételét követően
az egészségügyi ellátásra való jogosultság utólag nem igazolható.”

3. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló
340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában külföldi gyógykezelésre jogosult az a személy, aki a kérelem benyújtásának
időpontjától az ellátás külföldi igénybevételének időpontjáig
a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
(a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a alapján biztosított,
b) a Tbj. 22. § (1) bekezdése alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult, ide nem értve a Tbj. 22. § (1) bekezdés
u) pontja szerinti jogosultat.”

4. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 8. § (3) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki)
„c) a Tbj. 2. melléklet 1. pontjában”
(foglalt feladatok ellátására.)
(2) Az R3. 8. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki)
„h) a Tbj.
ha) 45. § (6) és (7) bekezdésében,
hb) 49. §-ában,
hc) 59. § (3) bekezdésében,
hd) 60–61. §-ában,
he) 66. § (3) bekezdésében,
hf ) 67. § (8) és (9) bekezdésében,
hg) 84. § (2) bekezdés a) pontjában,”
(foglalt feladatok ellátására.)

10. §		
Az R3. 7. § (5) bekezdés d) pont de) alpontjában az „1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 44/C. § szerinti”
szövegrész helyébe a „2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 69. §-a szerinti” szöveg lép.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges
kormányrendelet-módosításokról
A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) és e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)–h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés e), g), i) és j) pontjában,
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés s) pontjában és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosítása
1. §

(1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 4. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Járművet az vezethet, aki)
„a) a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes vezetői engedéllyel vagy az engedélynyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik,”
(2) A KRESZ 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedélyt, ha azt külföldi hatóság állította ki, a vezetőnek vezetés
közben magánál kell tartania.”

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr1.) 12. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartást kezelő szerv hatósági jogkörében)
„g) törli az Nytv. 11. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a nyilvántartott ujjnyomatot.”
(2) A Vhr1. 19. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a magyar állampolgár hatósági igazolványa a (2) bekezdés a) pontja alapján a külföldi letelepedési szándék
bejelentésének nyilvántartásba vételére tekintettel érvénytelen, az érvénytelen hatósági igazolvány leadható
a) személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal
kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnál vagy konzuli tisztviselőnél, vagy
b) személyes megjelenés nélkül, postai úton a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás
megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak vagy konzuli tisztviselőnek címezve.
(9) Ha a polgár hatósági igazolványa a lakcímbejelentése vagy a magyar állampolgár magyarországi letelepedés
szándékával külföldről történő hazatérése elektronikus úton történő bejelentésének nyilvántartásba vételére
tekintettel érvénytelen, az érvénytelen hatósági igazolvány leadható
a) személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján bármely járási hivatalnál, vagy
b) személyes megjelenés nélkül, postai úton az eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak
címezve.”
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(3) A Vhr1. 21. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján akkor
teljesíthető, ha
a) a 40. §-ban foglalt feltételek teljesülnek, és
b) a polgár a személyi és lakcím adatokat igazoló okiratokat, valamint az (1a) bekezdés szerinti esetben a külföldi
okiratot és a személyes nyilatkozatot digitalizált formában egyidejűleg csatolja.
(1c) Az (1b) bekezdés szerinti elektronikus bejelentést tárolni és az Nytv. általános szabályai szerinti ideig őrizni kell,
valamint a bejelentésről az Nytv. általános szabályai szerint teljesíthető adatszolgáltatás.”
(4) A Vhr1. 21. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A jegyző, a járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal, a konzuli tisztviselő, valamint a büntetés-végrehajtási intézet
a polgár Nytv. 11. § (5) bekezdése szerinti kérelmét haladéktalanul továbbítja a nyilvántartást kezelő szerv részére.”
(5) A Vhr1. „(Az Nytv. 26. §-ához)” alcíme a következő 40. §-sal egészül ki:
„40. § (1) A bejelentő akkor teljesítheti elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján
a lakcímbejelentést, ha
a) a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy annak egyedüli haszonélvezője,
b) a szállásadó a lakcímbejelentéshez az Nytv. 27/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján elektronikus azonosítást
követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult,
c) az Nytv. 27/A. § (3) bekezdésében meghatározott okiratot csatolja, vagy
d) közös tulajdon esetén csatolja a szállásadó nyilatkozatát a tulajdonostársak hozzájárulásáról.
(2) Elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján a lakcímbejelentés akkor is benyújtható, ha
a szállásadó a szállásadói hozzájárulását a rendelkezési nyilvántartásban tette meg. A bejelentő a benyújtáskor erről
nyilatkozni köteles.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti elektronikus eljárás során a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
a) a polgár a bejelentést bármely járási hivatalnál teljesítheti, az ügyben az a járási hivatal jár el, amely felé
a bejelentés megtörtént,
b) a járási hivatal a lakcímbejelentésről hatósági igazolványt állít ki,
c) a lakcímbejelentési kötelezettséget a bejelentő, illetve a meghatalmazott vagy a törvényes képviselő teljesíti,
a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – csatolni
szükséges,
d) a lakcímbejelentést a 3a. számú mellékletben előírt adattartalommal kell teljesíteni,
e) a kérelmet el kell utasítani, ha
ea) a bejelentett lakcím nem valós,
eb) a szállásadó Nytv. 27/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulása hiányzik, vagy a szállásadó
nyilatkozattételi jogosultsága nem áll fenn,
ec) a bejelentés egyéb okból nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek,
f ) a járási hivatal átvezeti a nyilvántartáson a lakcímbejelentés adatait, valamint a kiadott hatósági igazolványt
a polgár választása szerint személyesen adja át, vagy hivatalos iratként kézbesíti,
g) a lakcímbejelentés időpontja a bejelentés benyújtásának napja,
h) a 36. § (4) bekezdése szerinti lakóhely nem jelenthető be.
(4) A tartózkodási hely újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetésére irányuló eljárást a járási hivatal
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus
döntéshozatali eljárás útján folytatja le.
(5) Ha a járási hivatal a lakcímbejelentés elfogadása után állapítja meg a (3) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel
fennállását, akkor a 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(6) A lakcímbejelentés (3) bekezdés e) pontja szerinti elutasítása, illetve a lakcím érvénytelenségének megállapítása
esetén a járási hivatal a 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(7) A kiskorú gyermek lakóhelye érvénytelenségének megállapítása vagy „fiktív” jelzéssel szerepeltetése esetén
a járási hivatal a 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(8) A törvényes képviselő a kiskorú kérelmező lakcímbejelentéséhez hozzájáruló nyilatkozatot elektronikus
azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is tehet, vagy az ilyen nyilatkozatát csatolhatja.
(9) A járási hivatal a törvényes képviselő elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében
megtett hozzájáruló nyilatkozatát a rendelkezési nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi.
(10) Az elektronikus lakcímbejelentést tárolni és az Nytv. általános szabályai szerinti ideig őrizni kell, valamint
a bejelentésről az Nytv. általános szabályai szerint teljesíthető adatszolgáltatás.”
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(6) A Vhr1. 48. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A nyilvántartást kezelő szerv vezetőjének megbízásából a fővárosi és megyei kormányhivatal adatfeldolgozást
végezhet.”
(7) A Vhr1. 48/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/D. § 2020. július 1. napját követően az eljáró hatóság a lakcímbejelentés során az átadott személyazonosító
igazolvány tároló elemén – amennyiben nem, vagy hibásan szerepel rajta – rögzíti a polgár személyi azonosítóját és
lakcímét.”
3. §		
A Vhr1. az 1. melléklet szerinti 3a. számú melléklettel egészül ki.
4. §		
A Vhr1.
a)
3. § (2) bekezdésében az „a a járási” szövegrész helyébe az „a járási” szöveg,
b)
19. § (4) bekezdésében a „szervnek az” szövegrész helyébe a „szervnek, az” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti a Vhr1. 39. § (3) bekezdése.

3. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr2.) 1. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet határozza meg:)
„d) a külpolitikáért felelős miniszter által kiadott útlevelek kiadásának és kezelésének részletes szabályait,
e) az adatkezelő szerv (a továbbiakban: útiokmány-nyilvántartó szerv) kijelölését.”
(2) A Vhr2. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A járási hivatal közreműködői feladatai körében
a) ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, átveszi a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati útlevél
és a hajós szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) ellenőrzi a kérelmező családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja születési
családi és utónevét, nemét, állampolgárságát (a továbbiakban együtt: személyi adatok),
c) szükség esetén hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet,
d) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
e) a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton megküldi az általános hatáskörű útlevélhatóságnak,
f ) az új úti okmány személyes átvétele esetén, illetve ha a postai úton továbbított úti okmányt az ügyfél nem
vette át, gondoskodik az úti okmány ügyfélnek történő átadásáról és e tény útiokmány-nyilvántartásban történő
rögzítéséről,
g) gondoskodik a postai úton továbbított és át nem vett úti okmányok megőrzéséről, majd az általános hatáskörű
útlevélhatóságnak történő megküldéséről,
h) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről, selejtezéséről, megsemmisítésre történő előkészítéséről és
az általános hatáskörű útlevélhatóság részére történő megküldéséről,
i) jogszabályok keretei között gondoskodik az érvénytelenített okmányok visszaadásáról,
j) erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,
k) a járási hivatalnál történő bejelentés esetén rögzíti az úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése,
megrongálódása és találása tényét az útiokmány-nyilvántartásban,
l) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag megőrzéséről, és jogszabályban meghatározott esetben
az ebből történő adatszolgáltatásról.
(4) A konzuli tisztviselő közreműködői feladatai körében:
a) ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, átveszi a magánútlevél, második magánútlevél, a diplomata- és
a külügyi szolgálati útlevél kiállítására irányuló kérelmet,
b) ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és magyar állampolgárságát,
c) szükség esetén hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet,
d) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

e) a kérelmet és mellékleteit a magánútlevél és a második magánútlevél esetében az általános hatáskörű
útlevélhatóságnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős miniszternek küldi
meg elektronikus úton,
f ) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történő átadásáról, és az átadás tényéről elektronikus úton
magánútlevél és második magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságot, a diplomata- és a külügyi
szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős minisztert értesíti,
g) gondoskodik az át nem vett úti okmányok megőrzéséről, majd magánútlevél és második magánútlevél esetében
az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért
felelős miniszternek történő megküldéséről,
h) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről, selejtezéséről, megsemmisítésre történő előkészítéséről,
magánútlevél és második magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, diplomata és külügyi
szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős miniszternek történő megküldéséről,
i) jogszabályok keretei között gondoskodik az érvénytelenített okmányok visszaadásáról,
j) az előtte tett bejelentés esetén rögzíti az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása
és találása tényét az útiokmány-nyilvántartásban,
k) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag megőrzéséről és jogszabályban meghatározott esetben
az ebből történő adatszolgáltatásról.”
A Vhr2. 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a külpolitikáért felelős miniszter, a járási hivatal
vagy a konzuli tisztviselő – az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás kivételével – a kérelemnek megfelelő
adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely tartalmazza)
„b) az állampolgár arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen
vagy írástudatlan, továbbá – az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás, illetve ezen adat rendelkezésre
bocsátásának átmeneti vagy végleges képtelensége kivételével – a második biometrikus adatát,”
A Vhr2. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelemben a kérelmezőnek meg kell jelölnie, hogy hazautazás vagy
külföldön való további tartózkodás, illetve továbbutazás céljából igényli az ideiglenes magánútlevelet, továbbá meg
kell jelölnie hazautazás esetén, hogy Magyarországra, illetve a szokásos tartózkodási helyére szeretne hazatérni,
valamint hogy továbbutazás esetén mely ország az úticélja.”
A Vhr2. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az úti okmány iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az illetékekről szóló törvényben
meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetését.
Az ideiglenes magánútlevél kérelem benyújtásakor a konzuli díj megfizetését kell igazolni. A kérelmező birtokában
lévő előző, le nem járt érvényességi idejű, valamint a visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes
átvételekor a 25. § (6) bekezdése szerint érvényteleníteni kell, illetve a 25. § (3) bekezdésében meghatározott
esetben az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni vagy postai úton eljuttatni.”
A Vhr2. 17. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Ha csak az egyik szülő van személyesen jelen a kérelem benyújtásakor, vizsgálni kell, hogy a másik szülő tett-e
az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatot. A hozzájáruló nyilatkozat az annak megtételétől számított
15 napig vehető figyelembe.”
A Vhr2. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a kérelmező a második biometrikus adatot véglegesen képtelen rendelkezésre bocsátani, ennek bizonyítása
csak orvosi igazolással lehetséges. Nincs szükség orvosi igazolásra, ha a második biometrikus adat rendelkezésre
bocsátására való végleges képtelenség igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.”
A Vhr2. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az útlevélhatóság a magánútlevelet és a második magánútlevelet soron kívüli eljárás keretében öt napon belül
kiállítja.”
A Vhr2. 23. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a kérelem benyújtásakor a 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem került sor az okmány
eltulajdonítására, elvesztésére vagy megsemmisülésére vonatkozó nyilatkozat megtételére és az új okmány
átvételekor a korábbi okmány nem kerül leadásra, akkor a korábbi okmányt elveszettként kell feltüntetni
a nyilvántartásban.”
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7. §		
A Vhr2.
a)
13. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében a „konzuli tisztviselő – az egészségi állapot miatti
meghatalmazotti eljárás kivételével – a kérelemnek” szövegrész helyébe a „konzuli tisztviselő a kérelemnek”
szöveg,
b)
17. § (2a) bekezdésében az „arcképmása (igazolványképe) is” szövegrész helyébe az „arcképmása
(igazolványképe) és a jogszabály által meghatározott esetekben aláírása is” szöveg,
c)
17. § (3) bekezdésében a „megszűnését, illetve szünetelését” szövegrész helyébe a „megszűnését,
megszüntetését, vagy szünetelését” szöveg,
d)
17. § (7) bekezdésében az „állampolgárságára vonatkozó” szövegrész helyébe az „állampolgárságára, valamint
a gyermek születésének hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem benyújtására vonatkozó” szöveg,
e)
19. § (8) bekezdésében az „Az általános hatáskörű útlevélhatóság” szövegrész helyébe az „Az eljáró hatóság”
szöveg,
f)
21. § (1) bekezdésében az „állítja ki” szövegrész helyébe az „állítja ki, ha az ideiglenes magánútlevél kiállítására
a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 5. §-a értelmében kerül sor” szöveg,
g)
25. § (6) bekezdésében a „hamis vagy meghamisították” szövegrész helyébe a „hamis vagy meghamisították,
illetve selejtezésre került” szöveg,
h)
25. § (7) bekezdésében a „küldi meg a további intézkedések megtétele” szövegrész helyébe a „küldi meg
megsemmisítés” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti a Vhr2.
a)
17. § (1) bekezdésében az „A kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője
nyújtja be és írja alá.” szövegrész,
b)
27. §-a,
c)
31. § (1) bekezdésében a „15. § (2) bekezdése” szövegrész.

4. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló
167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 16. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező atomerőmű engedélyesének a 14. § c) pontjában meghatározott
kötelezés alapján a lakosság riasztását és tájékoztatását biztosító rendszer működőképességének fenntartása
érdekében annak időszakos felújításához, karbantartásához pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania.”

5. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
10. §

(1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr3.) 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az üzemeltető a belső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében
évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente
olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja. A gyakorlatok tervezése során
figyelembe kell venni az évszakokhoz, napszakokhoz kapcsolódó üzemeltetési körülményeket, üzemállapotokat.
A gyakorlatok időpontját ennek megfelelően, a hatósággal egyeztetve kell kijelölni. Az üzemeltető a belső védelmi
tervben foglaltak gyakoroltatásának időpontjáról a hatóságot a gyakorlat előtt legalább 30 nappal értesíti.
Az üzemeltető a gyakorlatok tartásával kapcsolatos tapasztalatokat jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet a hatóság
területi szerve részére a gyakorlat végrehajtását követő 30 napon belül megküld.”
(2) A Vhr3. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kat. 33. § (1) bekezdése szerinti katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem esetén a hatóság az üzemeltető
által benyújtott, védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentést és a biztonsági jelentés 8. § (5) bekezdése
szerinti kivonatát, azok kézhezvételét követő 10 napon belül küldi meg a polgármesternek és a hatóság helyi
szervének. A polgármester a biztonsági jelentés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon
belül hirdetményt tesz közzé a 10. melléklet 6. pontjában felsoroltaknak megfelelően.”

4394

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 157. szám

(3) A Vhr3. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján 21 napig – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény alapján kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított beruházások esetén 15 napig – hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt az érintett
nyilvánosság azokhoz észrevételeket tehet.”
(4) A Vhr3. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A közmeghallgatáson elhangzottakról a polgármester jegyzőkönyvet készít, amelyet a közmeghallgatást
követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a hatóság területi szervének megküld. A hatóság
a jegyzőkönyvben foglaltakat a döntésének meghozatalakor mérlegeli.”
(5) A Vhr3. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hatóság az üzemeltetőtől kapott adatszolgáltatás kézhezvételét követően a veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemben, vagy a küszöbérték alatti üzemben bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról
– annak egy másolati példánya megküldésével – tájékoztatja a veszélyeztetett település polgármesterét.”
(6) A Vhr3. 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hatóság a kézhezvételtől számított 8 napon belül a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben
vagy a küszöbérték alatti üzemben bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről és
a következmények csökkentésére tett intézkedésekről tájékoztatja a veszélyeztetett település polgármesterét.”
(7) A Vhr3 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzemeltető a súlyos káresemény elhárítási tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi.
Ennek érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely részét,
valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja. A gyakorlatok
tervezése során figyelembe kell venni az évszakokhoz, napszakokhoz kapcsolódó üzemeltetési körülményeket,
üzemállapotokat. A gyakorlatok időpontját ennek megfelelően, a hatósággal egyeztetve kell kijelölni.”
11. §

(1) A Vhr3. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A Vhr3. 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. §		
A Vhr3.
a)
19. § (4) bekezdésében és 35. § (6) bekezdésében a „munkavállalókat felkészíti” szövegrész helyébe
a „munkavállalókat évente, dokumentáltan felkészíti” szöveg,
b)
21. § (5) bekezdésében a „hatóság helyi szerve” szövegrész helyébe a „hatóság területi szerve” szöveg,
c)
22. § (3) bekezdésében a „hatóság helyi szervének” szövegrész helyébe a „hatóság területi szervének” szöveg,
d)
12. melléklet 8. pontjában az „R-mondatok” szövegrész helyébe a „H-mondatok” szöveg
lép.

6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr4.) 1/C. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központi Okmányiroda kizárólagos illetékességi körében ellátja:)
„d) az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető, az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban
lefolytatandó közlekedési igazgatási ügyekkel, valamint”
(kapcsolatos feladatokat.)
(2) A Vhr4. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Magyarország területén történő járművezetéshez az e rendeletben meghatározott, magyar hatóság által
kiállított járművezetésre jogosító okmányt a járművezetőnek – a 113. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól
eltérően – vezetés közben nem szükséges magánál tartania abban az esetben, ha a járművezető az engedélynyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik.”
(3) A Vhr4. 36. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrző hatóság az intézkedés okának megjelölésével együtt az engedély jogosítottjának lakcíme szerint
illetékes közlekedési igazgatási hatóságot öt napon belül értesíti a vezetési jogosultság azonnali felfüggesztésének
tényéről, továbbá a helyszínen elvett vezetői engedélyt megküldi.”
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(4) A Vhr4. 96. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel és igazolólappal rendelkező jármű esetén
az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ellenőrző hatósági személy a helyszínen a forgalomban való részvétel
jogosultságának azonnali felfüggesztését a járműnyilvántartásba bejegyzi, és ezzel egyidejűleg – ha rendelkezésre
áll – az állandó forgalmi engedélyt vagy igazolólapot elveszi.”
(5) A Vhr4. 96. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrző hatósági személy a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint
a hatósági jelzés elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait, az engedély
számát és az elvétel okát. Az (1a) bekezdés alapján történő intézkedés esetén az átvételi elismervény a forgalomban
való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztése járműnyilvántartásba történt bejegyzésének tényét és
időpontját is tartalmazza. Az átvételi elismervény birtokában a járművel – az (1) bekezdés c) és f ) pontjában foglalt
kivétellel – a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni.
(6) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt, a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztése
járműnyilvántartásba történt bejegyzésének tényéről szóló értesítést, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt,
a hatósági jelzést, valamint az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenőrző hatóság
öt napon belül megküldi, az üzemben tartó lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.”
(6) A Vhr4. 97. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel vagy igazolólappal rendelkező jármű esetén
az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ellenőrző hatósági személy a helyszínen a forgalomban való részvétel
jogosultságának azonnali felfüggesztését a járműnyilvántartásba bejegyzi, és ezzel egyidejűleg – amennyiben
rendelkezésre áll – az állandó forgalmi engedélyt vagy igazolólapot elveszi. E rendelkezés az (1) bekezdés
a)–d) pontjában foglalt esetekben nem alkalmazható.”
(7) A Vhr4. 100. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonását, meghosszabbítását és forgalomba történő visszahelyezését
kizárólag a Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó kérheti.
A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes
forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő visszahelyezéséről.”
(8) A Vhr4. 100. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó a (2) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt kérelmezheti
a jármű forgalomba történő visszahelyezését. Ebben az esetben a közlekedési igazgatási hatóság a járművet
a járműnyilvántartásba tett bejegyzéssel visszahelyezi a forgalomba. A jármű a forgalomba történő visszahelyezés
nyilvántartásba való bejegyzésének napjától vehet részt a közúti forgalomban, feltéve hogy a forgalomban
tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek fennállnak.”
(9) A Vhr4. 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamát a forgalmi engedély helyszíni
elvételének időpontjától kell számítani. Az időtartam meghatározása szempontjából helyszíni elvételnek kell
tekinteni, ha az arra jogosult hatóság a jármű forgalomban való részvétele jogosultságának azonnali felfüggesztését
a helyszíni ellenőrzés során a járműnyilvántartásba bejegyezte.”
(10) A Vhr4. 113. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járművezető köteles a jogszabályban meghatározottakon túl
a közúti ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult hatóságnak átadni)
„bb) a forgalmi engedélyt, kivéve a magyar hatóság által kiállított forgalmi engedélyt, ha a jármű szerepel
a járműnyilvántartásban.”
14. §		
A Vhr4.
a)
32. § nyitó szövegrészében az „Az ellenőrzésre jogosult szerv (a továbbiakban: ellenőrző hatóság)
nevében eljáró személy (a továbbiakban: ellenőrző hatósági személy) az eljárása során a vezetői engedélyt
a helyszínen elveszi” szövegrész helyébe az „Az ellenőrzésre jogosult szerv (a továbbiakban: ellenőrző
hatóság) nevében eljáró személy (a továbbiakban: ellenőrző hatósági személy) az eljárása során a helyszínen
a vezetési jogosultság azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba bejegyzi, és – amennyiben
a vezetői engedélyt a járművezető magánál tartja – a vezetői engedélyt elveszi” szöveg,
b)
36. § (1) bekezdésében a „járművezetőként” szövegrész helyébe a „járművezetőként vagy járművezető
jelöltként” szöveg,
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c)

d)

e)

36. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a vezetői engedély helyszíni elvételének napjától” szövegrész
helyébe az „a vezetési jogosultság azonnali felfüggesztésének engedély-nyilvántartásba tett bejegyzésétől,
annak hiányában a vezetői engedély helyszíni elvételének napjától” szöveg,
36. § (3) bekezdés a) pontjában és d) pont db) alpontjában, a 41. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, a 41. §
(2) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában a „járművezető” szövegrész helyébe a „járművezető vagy
járművezető jelölt” szöveg,
36. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában és a 41. § (1) bekezdés d) pontjában a „járművezetőt” szövegrész
helyébe a „járművezetőt vagy a járművezető jelöltet” szöveg

lép.
15. §		
Hatályát veszti a Vhr4.
a)
96. § (2) bekezdése, valamint
b)
100. § (3), (4) és (7) bekezdése.

7. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,
valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 33. §
(2) bekezdésében a „2021. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2022. január 1-jén” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
(2) A 2. § (2), (3) és (5) bekezdése, a 3. § és az 5. §, a 14. § b), d) és e) pontja, valamint az 1. melléklet
2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 6. § (4) bekezdése, a 13. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 15. § 2021. március 1-jén lép hatályba.
(4) Az 1. §, a 13. § (2)–(6), valamint (9) és (10) bekezdése, továbbá a 14. § a) és c) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
„3a. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez

Az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján kezdeményezett
lakcímbejelentés adattartalma
1. A bejelentő
1.1. családi és utóneve,
1.2. születési családi és utóneve,
1.3. anyja neve,
1.4. születési helye és ideje,
1.5. állampolgársága,
1.6. személyi azonosítója,
1.7. nyilvántartásba bejegyzett és újonnan létesítendő lakcíme.
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2. A bejelentés következő jogcímei
2.1. lakóhely
2.1.1.
létesítése,
2.1.2.
megváltoztatása,
2.2. tartózkodási hely
2.2.1.
létesítése,
2.2.2.
megváltoztatása,
2.2.3.
megszüntetése,
2.2.4.
megújítása,
2.2.5.
lakóhely megváltoztatása és tartózkodási hely újabb tartózkodási hely létesítése nélküli
megszüntetése.
3. A szállásadó neve, lakcíme, szállásadói minősége a 40. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel.
4. A bejelentés dátuma.
5. A feldolgozáshoz szükséges technikai jellegű adatok.”

2. melléklet a 317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
		 A Vhr3. 3. melléklet 1. pont 1.8.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8.4. Az elvégzett veszélyazonosítás és kockázatelemzés eredményei alapján az üzemeltető kialakítja, felülvizsgálja
és szükség szerint kiegészíti a biztonsági irányítási rendszer normáit: kidolgozza, kiegészíti és alkalmazza
a biztonságos üzemre vonatkozó technológiai leírásokat, utasításokat és más szabályzókat, figyelembe véve
a vonatkozó legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban rendelkezésre álló információkat. A normák kialakításába
– az őket érintő területeken és mértékben – a végrehajtó személyzetet is bevonja. Részükre a megfelelő feltételeket
és felkészítést biztosítja. A normarendszerben figyelembe veszi a normálüzemi technológiákat, a leállításokat,
az indításokat, a berendezések karbantartását és a technológiai veszélyhelyzetek jelzését és kezelését is, külön
figyelmet fordít az alvállalkozói rendszerben végzett tevékenységekre. A normarendszer részeként az üzemeltető
a rendszerhiba kockázatának csökkentése céljából, az üzemben lévő, a biztonsági jelentésben rögzített veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti eseménysorokhoz rendelhető technológiai berendezések, tároló edények
elhasználódásával és a korrózióval járó kockázatok kezelése és ellenőrzése érdekében kidolgozza ezen technológiai
berendezések, tárolóedények állapotának nyomon követésére és ellenőrzésére szolgáló stratégiát és módszertant,
gondoskodik a megfelelő utókövetési intézkedések és az esetlegesen szükséges ellenintézkedések megtételéről.
A biztonsági irányítási rendszer normáit megismerteti a fenti tevékenységekben érintett személyekkel is.”

3. melléklet a 317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
		 A Vhr3. 7. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában szereplő táblázat B. sora helyébe a következő sor lép:
(Az építmény jellege

B.

Munkahely, parkoló

Kivételek)

1. Ha 200 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű a parkoló vagy más
létesítmények tartoznak hozzá, a C. kategóriába kell sorolni.
2. A 100 főnél több személyt befogadó, vagy 3 szintesnél magasabb kereskedelmi
vagy ipari épületet, munkahelyet, vagy mozgássérülteknek készült ipari vagy
kereskedelmi építményeket, munkahelyeket a C. kategóriába kell sorolni.
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A Kormány 318/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A bejelentéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.”
(2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az engedély megadása iránti kérelemhez csatolni kell
a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot,
b) a szakmai vezető szakmai vezetésre való alkalmasságát igazoló, egyetemi vagy főiskolai végzettségét és
pedagógiai vagy andragógiai szakképzettségét bizonyító oklevél másolatát,
c) a vagyoni biztosítékkal való rendelkezést bizonyító, az 1. § (4) bekezdése szerinti szerződést és
d) a felnőttképző nyilatkozatát arról, hogy
da) nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok,
db) rendelkezik az e rendeletben meghatározott minőségirányítási rendszerrel, és
dc) biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket.”
(3) A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a bejelentést, illetve az engedély
megadása iránti kérelmet a szakképzési centrum nyújtja be a felnőttképzési államigazgatási szervhez.”

2. §		
A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A felnőttképzők nyilvántartása – az Fktv.-ben meghatározott adatok mellett – tartalmazza
a) – annak megléte esetén – a felnőttképző felnőttképzési tevékenységgel közvetlenül érintett telephelyének címét,
továbbá a felnőttképző levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
b) a felnőttképző adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát, köznevelési intézmény,
szakképző intézmény és felsőoktatási intézmény esetében az oktatási azonosító számát is,
c) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését,
d) a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba vételi számát
és a nyilvántartásba vétel időpontját,
e) a felnőttképző adataiban bekövetkezett változást, a változás időpontjának megjelölésével,
f ) a felnőttképző nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát.
(2) A felnőttképzési államigazgatási szerv a bejelentés, illetve az engedély megadásáról szóló határozat alapján
a Szolg. tv.-ben meghatározott határidőn belül a felnőttképzőt felveszi a felnőttképzők nyilvántartásába.
(3) A felnőttképzők nyilvántartását úgy kell vezetni, hogy
a) abban a felnőttképző külön nyilvántartásba vételi számon szerepeljen, ha a felnőttképzési tevékenységet
bejelentés és engedély alapján folytatja, és
b) az tartalmazza a nyilvántartott adatokban – az adatok bejegyzési időpontjától kezdődően – bekövetkezett összes
változást és azok időpontját.
(4) A felnőttképzők nyilvántartása – a Szolg. tv. 26. § (2a) bekezdésében és 27. § (3) bekezdésében meghatározott
adatok mellett – az (1) bekezdés d)–f ) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági
nyilvántartásnak minősül.”
3. §		
A Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli a felnőttképzőt, ha
a felnőttképző
a) jogutód nélkül megszűnt, vagy az egyéni vállalkozó meghalt, vagy
b) bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a Szolg. tv. 28. § a) vagy b) pontjában, engedélyhez
kötött felnőttképzési tevékenység esetén a Szolg. tv. 26. § (3) bekezdésében meghatározott eset bekövetkezett.
(2) A 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a felnőttképzőt a felnőttképzők nyilvántartásából csak annak
a nyilvántartásba vételi számát érintően lehet törölni, amelyik tekintetében a törlés jogszabályban meghatározott
feltételei bekövetkeznek.
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(3) Ha jogszabály a képzés megszervezését bejelentéshez vagy engedélyhez köti, a felnőttképzési államigazgatási
szerv a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásából való törlését elrendelő, véglegessé vált határozat
megküldésével tájékoztatja a bejelentés, illetve az engedély tekintetében hatáskörrel rendelkező szervet arról, hogy
a felnőttképző felnőttképzési tevékenység végzésére a továbbiakban nem jogosult.”
4. §		
A Korm. rendelet 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A felnőttképzési szakértők nyilvántartásában a felnőttképzési szakértő szakterületét a képzési területek
egységes osztályozási rendszere szerint kell nyilvántartani.”
5. §		
A Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vizsga tematikáját, időpontját és a vizsgaszabályzatot a felnőttképzési államigazgatási szerv állapítja meg, és
a vizsga tematikáját és a vizsgaszabályzatot évente, a vizsga időpontját a vizsgát megelőző legalább harminc nappal
a honlapján közzéteszi.”
6. §		
A Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési szakértőt törli a felnőttképzési szakértők
nyilvántartásából, ha
a) a felnőttképzési szakértő
aa) bejelenti, hogy felnőttképzési szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, vagy
ab) meghalt,
b) a felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési szakértőt az Fktv. 8. § (2) bekezdése alapján
a felnőttképzési szakértői tevékenységtől eltiltotta.”
7. §

(1) A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felnőttképzési szerződés tartalmazza)
„h) a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit,”
(2) A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A felnőttképzési szerződés tartalmazza)
„i) a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit.”

8. §		
A Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A tanúsítvány tartalmazza
a) a tanúsítvány sorszámát,
b) a felnőttképző megnevezését és nyilvántartásba vételi számát,
c) a képzésben részt vevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és születési idejét, anyja
születési családi és utónevét,
d) a képzés megnevezését, időpontját és óraszámát,
e) az arra való utalást, hogy
ea) a tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít, és
eb) a tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben
jogosít,
f ) a tanúsítvány kiállításának helyszínét és időpontját,
g) a tanúsítvány kiállítójának nevét és beosztását.
(2) A tanúsítványt olyan minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni, amelyet
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján bizalmi
szolgáltató nyújt. Ennek hiányában a tanúsítványt annak kiállítója papír alapon saját kezűleg írja alá.
(3) A tanúsítványt évente újrakezdődő sorszámozással és a tárgyév megjelölésével kell ellátni.”
9. §		
A Korm. rendelet 12. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) A képzéshez kapcsolódóan a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján – személyazonosításra
alkalmatlan módon – biztosítani kell a képzésben részt vevő személy részére a képzéssel kapcsolatos
elégedettségének felmérése céljából kérdőív önkéntes kitöltését, legkésőbb a képzés befejezésének időpontját
követő harmincadik napig.
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(2) A kérdőív a munkaerőpiaci előrejelző rendszer és a pályakövetési rendszer általi adatelemzési feladatok
ellátásának alapjául szolgáló legalább kilenc és legfeljebb tizenöt, a felnőttképzési tevékenységre és a képzésre
vonatkozó általános kérdésből állhat.
(3) A kérdőívet felnőttképzőnként, képzésenként és kérdésenként a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere
kiértékeli és – a kerekítési szabályok szerint – megállapítja a két tizedesjegyig számított átlageredményt.
(4) A kérdőív kiértékelését a felnőttképző számára a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében elérhetővé
kell tenni és a kérdőív kiértékelését követő tizenötödik napig lehetőséget biztosítani a felnőttképző számára
a kiértékeléssel kapcsolatos szöveges vélemény kifejtésére.”
10. §		
A Korm. rendelet a következő 13/A. alcímmel egészül ki:
„13/A. Az Fktv. 15. §-ához
25/A. § (1) A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és
a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.
(2) Az oktatási azonosító szám kiadására és a változásbejelentésre a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 14. § (2)–(5) bekezdését, 15. § (2) bekezdését és 16. §-át
kell alkalmazni, azzal, hogy köznevelési intézmény és nevelési-oktatási intézmény alatt a felnőttképzőt, KIR alatt
a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerét, miniszter alatt a felnőttképzésért felelős minisztert, tanuló alatt
a képzésben részt vevő személyt kell érteni.
(3) Ha a felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki rendelkezik
oktatási azonosító számmal, a képzésben részt vevő személy oktatási azonosító számát az Oktatási Hivatal
a képzésben részt vevő természetes személyazonosító adatainak megadása alapján a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerén keresztül elektronikus úton közli a felnőttképzővel.”
11. §		
A Korm. rendelet a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. Fejezet
MUNKAERŐ-PIACI ELŐREJELZŐ RENDSZER
14/A. Az Fktv. 21/B. §-ához
26/A. § (1) A munkaerőpiaci előrejelző rendszer egy olyan előrejelző és elemző rendszer, amely összerendeli
a munkaerőpiaci keresleti és kínálat információkat, és képes a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési
kibocsátási követelmények meghatározására.
(2) A Kormány a munkaerőpiaci előrejelző rendszer működéséért felelős szervként a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatalt jelöli ki.”
12. §		
A Korm. rendelet a következő III/B. Fejezettel egészül ki:

„III/B. Fejezet
A FELNŐTTKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
14/B. Az Fktv. 24. § (1) bekezdés d) pontjához
26/B. § (1) Az iparügyekért felelős miniszter a Kormány adott ágazatért felelős tagja véleményének kikérésével
pályázati kiírásban – a kiválasztás szempontjai mellett – meghatározza az olyan képzések körét és követelményeit,
valamint az azokhoz kapcsolódó munkaerőpiaci célokat, amelyek
a) a munkavállalók és az álláskeresők számára új kompetenciák megszerzését biztosítják,
b) – a 26/A. § szerinti elemzés alapján – releváns munkaerőpiaci igényhez kapcsolódnak, vagy előre nem tervezhető
helyzetek kezeléséhez szükséges munkaerő biztosítását szolgálják,
c) a gazdaság nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű egy vagy több ágazatát érintik, és a gazdaság
egy vagy több ágazatában az információs technológiák és az automatizálás révén a gyártási módszerek alapvető
megváltozását vagy az arra való felkészülést segítik elő, illetve
d) megszervezéséhez és megvalósításához kiemelt közérdek fűződik, vagy hosszú távon hozzájárulnak
Magyarország gazdasági növekedéséhez.
(2) A felnőttképző által szervezett képzés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésként való
megszervezésére a felnőttképző nyújthat be pályázatot az iparügyekért felelős miniszternek, ha
a) a felnőttképző szerepel a felnőttképzők nyilvántartásában és a kérelem benyújtásának időpontjában
a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
b) a képzés a pályázati kiírásban meghatározott követelményekhez kapcsolódik, és munkaerőpiaci cél eléréséhez
hozzájárul.
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(3) A pályázatban részletesen be kell mutatni
a) a képzésnek a pályázati kiírásban meghatározott követelményeihez való kapcsolódását és munkaerőpiaci cél
eléréséhez való hozzájárulását,
b) a képzés bemeneti és kimeneti követelményeit, a programkövetelményhez kapcsolódóan megszervezett képzés
esetében a kimeneti követelmények tekintetében a kapcsolódó programkövetelményre való utalással,
c) a képzés részletes tartalmát, a képzési program csatolásával,
d) a képzésben részt vevő személyek tervezett létszámát és célcsoportját, az életkor, nem, előzetes képzettség és
az országon belüli területi megoszlásuk szerinti bontásban, valamint
e) a képzési díj összegét és meghatározásának szempontjait.
(4) A pályázatról az iparügyekért felelős miniszter a Kormány adott ágazatért felelős tagja véleményének
kikérésével dönt.
(5) A nyertes pályázóval az iparügyekért felelős miniszter együttműködési megállapodást köt. A nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű képzések körét és az erre tekintettel együttműködési megállapodással rendelkező
felnőttképző nevét és elérhetőségét az iparügyekért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján
közzéteszi.
(6) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés ilyen minősítése az együttműködési
megállapodásban meghatározott képzés megszervezésének, de legkésőbb az együttműködési megállapodás
hatálybalépését követő harmadik év utolsó napjáig hatályos. Megszűnik a minősítés, ha a felnőttképzőt
a felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli, vagy az együttműködési
megállapodás bármely okból megszűnik.
(7) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés tekintetében
a) a képzési program felnőttképzési szakértő általi előzetes minősítését az iparügyekért felelős miniszternek
a Kormány adott ágazatért felelős tagja véleményének kikérésével meghozott döntése pótolja,
b) a felnőttképzőnél szakmai vezetőként a képzéshez kapcsolódó szakirányú végzettséggel és ötéves szakmai
gyakorlattal rendelkező személy is kijelölhető, és a szakmai vezető megbízási jogviszonyban is foglalkoztatható,
c) a képzésben részt vevő személy képzési hitelt legfeljebb hétszázötvenezer forint mértékig igényelhet, azzal,
hogy a képzési hitelt nyújtó szervvel megkötött több hitelszerződés esetén a felvett hitelek együttes teljes összege
legfeljebb harmincötmillió forint lehet, és a törlesztési idő legfeljebb tízéves időtartamban állapítható meg,
d) a képzésben részt vevő személy számára ösztöndíj a 26/C. § (2) bekezdése szerinti mértékben nyújtható,
e) a felnőttképző minőségirányítási rendszerének külső értékelését az együttműködési megállapodás pótolja,
f ) a felnőttképző ellenőrzésénél szakértői bizottságot nem kell kijelölni, és csak dokumentumalapú ellenőrzés
folytatható, amely tekintetében jogkövetkezményként a felnőttképzőt az Fktv. 20. § (4) bekezdése alapján minden
esetben figyelmeztetni kell,
g) a felnőttképzővel szemben pénzbírság kiszabása helyett a minősítés visszavonása kezdeményezhető.
14/C. Az Fktv. 25. § b) pontjához
26/C. § (1) A felnőttképző
a) az Fktv. 2/A. § (2) bekezdése szerinti, legalább ötven óra képzési időt elérő képzéshez vagy
b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez
kapcsolódóan fizethet ösztöndíjat a képzésben részt vevő személynek, ha képzési hitelre nem jogosult, vagy
képzési hitelt nem igényelt. A képzésben részt vevő személy a képzés befejezésének napjáig, de legfeljebb a képzés
megkezdését követő két évig jogosult ösztöndíjra. Nem nyújtható ösztöndíj az olyan képzéshez kapcsolódóan,
amelyet a képzésben részt vevő személy munkaerőpiaci képzésként végez, vagy amelyre tekintettel a képzésben
részt vevő személy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül.
(2) Az ösztöndíj legfeljebb a felnőttképzési szerződés megkötésének napján érvényes, a legalább középfokú
iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére
alapbérként megállapított garantált bérminimum hetvenöt százalékának, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű képzés esetében kéthavi összegének megfelelő havonkénti mértékben nyújtható.
(3) A képzésben részt vevő személy az ösztöndíj teljes összegét köteles a felnőttképző számára visszafizetni, ha
a képzést nem fejezi be, vagy szakmai képzés esetén nem szerez szakképesítést.”
13. §		
A Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakértői bizottság vezetője vagy az általa kijelölt bizottsági tag (a továbbiakban: kijelölt bizottsági
tag) a folyamatban lévő képzés szakértői vizsgálata keretében olyan elméleti órát, illetve gyakorlati képzési
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részt tartalmazó képzés esetén gyakorlati képzést látogathat, amelynek szakmai tartalmához kapcsolódóan
szakképzettsége alapján megfelelő szakértelemmel rendelkezik. A kijelölt bizottsági tag a látogatás keretében
megvizsgálja, hogy
a) a kontaktóra tartalmában a képzési program megvalósulását szolgálja-e, és
b) az oktató által alkalmazott módszerek a szakmai, a pedagógiai és az andragógiai követelményeknek
megfelelnek-e.”
14. §		
A Korm. rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § A felnőttképzési államigazgatási szerv az Fktv. 20. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
jogkövetkezményt alkalmazza, ha
a) a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a felnőttképző
aa) nem tett eleget a felnőttképzési tevékenységgel összefüggő bejelentési kötelezettségének, vagy
ab) – az Fktv.-ben meghatározott kivétellel – nem teljesítette a felnőttképzési tevékenységgel összefüggő
adatszolgáltatási kötelezettségét, vagy nem a valóságnak megfelelő adatot szolgáltatott,
b) az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a felnőttképző
ba) nem tett eleget a felnőttképzési tevékenységgel összefüggő bejelentési kötelezettségének,
bb) nem teljesítette a felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségét, vagy nem
a valóságnak megfelelő adatot szolgáltatott,
bc) az ellenőrzés vagy szakértői vizsgálat során nem bocsátott az ellenőrzést vagy a szakértői vizsgálatot végző
személy rendelkezésére jogszabályban előírt dokumentumot,
bd) nem teljesítette az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségét, vagy a képzési tevékenységére vonatkozó
hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját nem az Fktv.-nek megfelelően alakította ki,
be) nem biztosította az előzetes tudásmérést,
bf ) nem működtet ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert,
bg) nem rendelkezik felnőttképzési minőségirányítási rendszerrel, vagy nem végeztette el annak külső értékelését,
bh) nem rendelkezik az e rendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal, vagy
bi) nem vezeti vagy hiányosan vezeti a képzés megvalósításának az Fktv.-ben és az e rendeletben előírt
dokumentumait.”
15. §		
A Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felnőttképző jogszabálysértő tevékenysége súlyosabban minősül, ha az engedélyhez kötött felnőttképzési
tevékenység esetén a felnőttképző
a) nem rendelkezik képzési programmal, vagy felnőttképzési tevékenységét nem a képzési programnak
megfelelően folytatja,
b) nem köt felnőttképzési szerződést, vagy annak feltételei, tartalma nem felel meg a jogszabályban és a képzési
programban foglaltaknak,
c) a képzés befejezését követően és a képzés díjának teljes körű megfizetése ellenére hatvan napot meghaladó
késedelemmel adja ki a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt,
d) az Fktv. 15. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, vagy
e) az Fktv. 17. §-ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségeinek nem tesz eleget.”
16. §		
A Korm. rendelet
a)
12. § (1) bekezdés c) pontjában a „szakértői szakterületen” szövegrész helyébe a „szakértőként” szöveg,
b)
16. § (3) bekezdésében a „kötelezettségét nem érinti” szövegrész helyébe a „kötelezettségének időtartamába
nem számít bele” szöveg,
c)
21. § (1) bekezdés a) pontjában a „megnevezését,” szövegrész helyébe a „megnevezését és óraszámát,” szöveg,
d)
21. § (1) bekezdés d) pontjában a „módját, a” szövegrész helyébe a „módját, valamint ha a képzéshez
jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a” szöveg,
e)
30. § (2) bekezdésében a „végleges döntéstől” szövegrész helyébe a „döntés véglegessé válásától” szöveg,
f)
31. § a) pontjában a „összegének tízszeresétől” szövegrész helyébe az „összegétől annak” szöveg
lép.
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17. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
1.
3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „faxszámát,” szövegrész,
2.
3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „faxszámát,” szövegrész,
3.
4. §-a,
4.
6. § (2) bekezdése,
5.
13. § (3) bekezdés c) pontja,
6.
13. § (3) bekezdés d) pontjában az „– a kérelmen – illetékbélyeggel történő lerovását vagy elektronikus úton
benyújtott kérelem esetén az általános tételű eljárási illeték átutalással történő” szövegrész,
7.
14. § (1) bekezdés a) pontja,
8.
15. § (7) bekezdése,
9.
18. § (1) bekezdése,
10.
10. alcíme,
11.
21. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetében a hozzáférés
biztosításának kezdő és záró időpontját,” szövegrész,
12.
23. § (3) bekezdés d) pont db) alpontjában a „gyűjtésére és” szövegrész,
13.
26. § (2) bekezdés b) pontja,
14.
26. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „és konzultáció” szövegrész,
15.
28. § (3) bekezdés b) pont bf ) alpontja,
16.
28. § (6) bekezdése,
17.
18. alcíme,
18.
1. melléklete.
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
19. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 1–3. pontjában és (2) bekezdés 2., 4., 6., 8–11., 13–15., 23., 27.,
36., 40., 42., 45. és 46. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 23. § 33. pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 23. § 34. pontja tekintetében az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult, ingyenesen biztosítja)
„e) – az e rendeletben meghatározott kivétellel – ugyanazon évfolyam megismétlését.”
(2) A Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szakképző intézmény ingyenesen biztosítja a tanuló, illetve – a 4. § (2a) bekezdésében meghatározott
eltéréssel – a képzésben részt vevő személy számára a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a képzésben
részt vevő személy által felhasznált szakmai anyagokat.”

4404

2. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 157. szám

(1) A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképző intézmény térítési díj ellenében biztosítja)
„b) a felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam megismétlését és”
(2) A Korm. rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szakképző intézmény – az olyan képzésben részt vevő személy kivételével, aki közfoglalkoztatási
jogviszonyban áll vagy foglalkoztatást elősegítő képzésben vesz részt – dönthet úgy, hogy térítési díj ellenében
biztosítja a képzésben részt vevő személy számára a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a képzésben
részt vevő személy által felhasznált szakmai anyagokat. A térítési díj összegét a szakképző intézmény a képzésben
részt vevő személy számára visszafizeti, ha a képzésben részt vevő személy szakmát vagy szakképesítést szerez,
illetve annak megszerzése a képzésben részt vevő személy számára fel nem róható okból nem lehetséges.”

3. §		
A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakma azonosítására szolgáló alapadatokon kívül a programtanterv tartalmazza)
„b) az egyes tananyagegységek
ba) évfolyamonkénti ajánlott megoszlását,
bb) oktatójának képesítési követelményeit és
bc) alkalmazott képzési módszereit,”
4. §		
A Korm. rendelet 61. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A többcélú szakképző intézmény alapító okiratában a szakképzési alapfeladat mellett fel kell tüntetni az általa
ellátott köznevelési alapfeladat jogszabály szerinti megjelölését is.”
5. §		
A Korm. rendelet 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. § (1) A szakképzési centrum és a költségvetési szervként működő szakképző intézmény a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri OM azonosítójának megállapítását. A szakképzési
centrumnak és a költségvetési szervként működő szakképző intézménynek a szakképzési államigazgatási szerv által
vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges adatait a kincstár továbbítja a szakképzési államigazgatási
szervnek. A szakképzési államigazgatási szerv a szakképzési centrum, illetve a költségvetési szervként működő
szakképző intézmény nyilvántartásba vételét és OM azonosítójának megállapítását követően a szakképzési centrum
és a költségvetési szervként működő szakképző intézmény OM azonosítóját a kincstár útján közli.
(2) A nem költségvetési szervként működő szakképző intézmény OM azonosítóját a szakképzési államigazgatási
szerv a nem költségvetési szervként működő szakképző intézmény nyilvántartásba vétele keretében állapítja meg.”
6. §		
A Korm. rendelet 81. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A főigazgató
1. gyakorolja a munkáltatói jogkört
a) a főigazgató-helyettes,
b) – a munkaviszony, illetve a megbízási jogviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos jogok
kivételével – az igazgató, valamint
c) az Szkt. 40. § (1) bekezdés e) pontja szerinti munkakörben a szakképzési centrum szervezeti és működési
szabályzata alapján a főigazgató feladatainak segítésére foglalkoztatott alkalmazottak
tekintetében,
2. gyakorolja a munkaviszony, illetve a megbízási jogviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos
jogokat
a) – az igazgató egyetértésével – az igazgatóhelyettes és
b) az Szkt. 40. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak
tekintetében azzal, hogy a munkabér, illetve a megbízási díj megállapítására a kancellár egyetértésével jogosult.”
7. §		
A Korm. rendelet 83. § 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kancellár)
„8. munkáltatói jogkört gyakorol – az e rendeletben meghatározott eltéréssel – az Szkt. 40. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak felett,
9. gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, valamint a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai
kompetencia biztosításáról,”
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8. §		
A Korm. rendelet 33. alcíme a következő 91/A. §-sal egészül ki:
„91/A. § Az oktatásért felelős miniszter a szakképzésért felelős miniszter által az állam nevében alapított állami
szakképző intézmény fenntartója lehet, amely tekintetében a 94. § (1) bekezdés b), d), f ) és g) pontjában és
(2) bekezdésében meghatározott fenntartói irányítási hatásköröket a tankerületi központ útján látja el.”
9. §		
A Korm. rendelet 92. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A fenntartói megállapodást úgy kell megkötni, hogy a szakképző intézményenként, illetve szakképzési
alapfeladatot ellátó többcélú köznevelési intézményenként meghatározott képzési szerkezet a fenntartói
megállapodás hatálya alatt egyik tanévben se haladja meg a középtávú képzési szerkezetre vonatkozó javaslat
országos szintű kumulált mutatóit.”
10. §		
A Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fenntartó a fenntartói megállapodás felülvizsgálatát – a területileg illetékes gazdasági kamara tájékoztatása
mellett – a fenntartói megállapodásban részes feleknél kezdeményezi, ha
a) az abban rögzített adatokban – a tanulói létszám változása kivételével – vagy a fenntartói megállapodás
megkötésének alapjául szolgáló valamely feltétel tekintetében változás következett be, a változás bekövetkeztétől
vagy
b) a szakképző intézmény, illetve a szakképzési alapfeladatot ellátó többcélú köznevelési intézmény átalakításáról
dönt, a döntéstől
számított tizenöt napon belül. Ha a fenntartó az e bekezdésben meghatározott esetben nem kezdeményezi
a fenntartói megállapodás felülvizsgálatát, az érintett szakképző intézmény, illetve a szakképzési alapfeladatot ellátó
többcélú köznevelési intézmény működési engedélyét a szakképzési államigazgatási szerv visszavonja.”
11. §		
A Korm. rendelet 48. alcíme a következő 123/A. §-sal egészül ki:
„123/A. § A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézményben az Szkt. 40. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti munkakör kizárólag a szakképzési centrum központi szervezeti egységében hozható létre.”
12. §		
A Korm. rendelet XX. Fejezete a következő 48/A. alcímmel egészül ki:

„48/A. Az Szkt. 43. §-ához
123/B. § A szakképző intézmény – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény estében
a szakképzési centrum és a szakképző intézmény – munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottja a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti utazási igazolványra
és az az alapján igénybe vehető utazási kedvezményre jogosult.”
13. §		
A Korm. rendelet 126. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„126. § Az intézményvezető munkaideje felhasználását és beosztását, a kötelező foglalkozások megtartásán
kívül maga, a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény igazgatója esetében a főigazgató
egyetértésével jogosult meghatározni. Az intézményvezető számára az e rendeletben meghatározott feladatai
mellett a fenntartó, szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató hetente
legalább kettő, de legfeljebb nyolc foglalkozás megtartását rendelheti el.”
14. §		
A Korm. rendelet 256. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak
a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása,
illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja
az ágazati alapvizsga követelményeit. Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét – az ágazati alapvizsga
eredményének figyelmen kívül hagyásával – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított
súlyozásának megfelelően kell megállapítani.”
15. §		
A Korm. rendelet 288. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„288. § A szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb huszonháromezer forintnak az adott szakma ágazatához
kapcsolódóan a 332/A. §-ban, illetve a 4/A. mellékletben meghatározott súlyszorzóval számított összege.”
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(1) A Korm. rendelet 298. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképzésért felelős miniszter
a) a szakképzés szakmai és módszertani fejlesztése keretében
aa) kidolgozza és gondozza a képzési és kimeneti követelmények elkészítésének és módosításának egységes
alapelveit,
ab) a szakképzéssel összefüggő regionális és országos kutatásokat végez, valamint elemzési és értékelési feladatokat
lát el,
ac) működteti és fejleszti a Magyar Képesítési Keretrendszer szakképzéshez kapcsolódó területeit a hazai és
nemzetközi képesítések összehangolásával, az Európai Képesítési Keretrendszer követelményeinek megfelelően és
az oktatási területekkel együttműködve,
ad) ellátja a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését a szakmajegyzékben meghatározott szakmák vonatkozásában,
ae) részt vesz az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer alapján a felsőoktatásba átvihető kreditrendszer
egységes alapelveinek kidolgozásában és gondozásában,
b) a szakképzési tankönyvekkel, a digitális tananyagokkal és az egyéb tanulmányi segédletekkel összefüggésben
ba) koordinálja és ellátja a szakképzési tankönyvek, a digitális tananyagok és az egyéb tanulmányi segédletek
tartalomelemei kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,
bb) gondoskodik a szakképzési tankönyvek, a digitális tananyagok és az egyéb tanulmányi segédletek kiadásáról és
forgalmazásáról,
bc) ellátja a kiadvány-előkészítő feladatokat és működteti a nyomdát,
bd) végzi a szakképzés szakfolyóiratainak és egyéb kiadványainak a kiadását,
be) működteti a szakképzési és munkaügyi könyvtárat,
c) az oktatók továbbképzésével összefüggésben kidolgozza a továbbképzés struktúráját, továbbá gondoskodik
a továbbképzések és más szakmai fórumok lebonyolításáról,
d) a szakképzés együttműködési rendszerével összefüggésben fejleszti az Európai Unió tagállamainak
szakképzésben részt vevő intézményeivel történő együttműködését, részt vesz hazai és nemzetközi szakképzési
kutatásokban, közreműködik nemzetközi fejlesztési projektek lebonyolításában.”
(2) A Korm. rendelet 298. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakképzésért felelős miniszter az Szkt.
a) 96. § (1) bekezdés e) pontjában és azzal összefüggésben
aa) az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
ab) az (1) bekezdés b) pont bb)–be) alpontjában meghatározott feladatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal,
b) 96. § g) pontjában meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,
c) 96. § h) pontjában és azzal összefüggésben az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában és d) pontjában
meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
d) 96. § i) pontjában meghatározott feladatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
e) 125. § (10) bekezdésében meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
útján végzi. E feladatok ellátásában a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az IKK Innovatív
Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a szakképzésért felelős miniszter megbízása
alapján és utasításai szerint kizárólagos joggal vesz részt.”

17. §		
A Korm. rendelet XLI. Fejezete a következő 109/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

„109/A. Az Szkt. 107. § (2) bekezdéséhez
332/A. § (1) A szakirányú oktatás arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összege a szakirányú
oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó
súlyszorzó szorzataként számított mértéke. A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a (2) bekezdés szerinti
szakmaszorzó és a (3) bekezdés szerinti évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni.
(2) A szakmaszorzó
1. a bányászat és kohászat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
2. az egészségügyi technika ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,
3. az egészségügy ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
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4. az elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakmák esetében
a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
5. az élelmiszeripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
6. az építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
7. az épületgépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
8. a fa- és bútoripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
9. a gazdálkodás és menedzsment ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
10. a gépészet ágazatba tartozó szakmák esetében
a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
11. a honvédelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
12. az informatika és távközlés ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
13. a kereskedelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
14. a környezetvédelem és vízügy ágazatba tartozó szakmák esetében
a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
15. a közlekedés és szállítmányozás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
16. a kreatív ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
17. a mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartozó szakmák esetében
a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
18. a rendészet és közszolgálat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
19. a specializált gép- és járműgyártás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,
20. a sport ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
21. a szépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
22. a szociális ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
23. a turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
24. a vegyipar ágazatba tartozó szakmák esetében
a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4.
(3) Az évfolyami szorzó, ha a szakirányú oktatás képzési ideje
a) legfeljebb 1 év, 1,00,
b) legfeljebb 2 év
ba) az első évfolyamon 1,20,
bb) a második évfolyamon 0,80,
c) legfeljebb 3 év
ca) az első évfolyamon 1,20,
cb) a második évfolyamon 1,00,
cc) a harmadik évfolyamon 0,80.
332/B. § A 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések
kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzóját a 4/A. melléklet szerint kell figyelembe venni.
332/C. § A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti duális képzés esetén az alapnormatíva alkalmazandó
súlyszorzója
a) a szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,60,
b) a műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen 4,81.”
18. §

(1) A Korm. rendelet 336. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből – erre irányuló támogatási kérelem alapján – támogatás
nyújtható
a) szakirányú oktatási célt szolgáló tanműhely létesítéséhez, ha az képzőközpontként való működésre irányuló
szándékhoz kapcsolódik, illetve
b) képzőközpont szakirányú oktatási célt szolgáló meglévő tanműhelyében folytatott szakirányú oktatás tárgyi
feltételeinek fejlesztéséhez.”
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(2) A Korm. rendelet 336. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatás mértékét az alapján kell meghatározni, hogy
a) a beruházás milyen mértékben járul hozzá a szakirányú oktatásban alkalmazott technológia modernizálásához,
innovatív eszközök alkalmazásához,
b) a képzőközpont a szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanulók, illetve képzésben részt vevők
létszámának növelésére vonatkozóan mekkora létszámot vállalt, amelyet legalább három tanév átlagában fenntart,
c) a beruházással érintett tanműhely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett
településen van-e,
d) a beruházás elősegíti-e a képzőközpont vállalati kapcsolatainak, magyarországi jelenlétének erősítését vagy
terjeszkedését
azzal, hogy a támogatás mértéke szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanulónként, illetve
képzésben részt vevőnként a tízezer eurónak megfelelő forintösszeget, kedvezményezettenként a két és félmillió
eurónak megfelelő forintösszeget nem haladhatja meg.”
(3) A Korm. rendelet 336. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A fenntartási időszak alatt a tárgyi eszköz termelési célra történő használatából származó bevételt
a kedvezményezett köteles az általa folytatott szakirányú oktatás céljaira fordítani a támogató által meghatározott
módon.”
19. §

(1) A Korm. rendelet 342. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképzés információs rendszerében)
„a) a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer részeként kell nyilvántartani
aa) a szakképzési intézménytörzsnek a 343. § (1) és (2) bekezdése szerint kezelt adatait,
ab) a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásának az Onytv. 1/A. melléklet II. részében
meghatározott adatait,
ac) a korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszer adatait,
ad) az alkalmazotti nyilvántartásnak az Onytv. 1/A. melléklet III. részében meghatározott adatait,
ae) a szakképző intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdálkodási adatokat,
af ) a szakképző intézményt és fenntartóját érintő ellenőrzések eredményét,
ag) a tankönyvjegyzékkel és a tankönyvrendeléssel kapcsolatos adatokat,
ah) az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP) keretében a szakképző intézménytől
begyűjtött adatokat és
ai) az adatszolgáltatásra kötelezettekkel történő kommunikációra szolgáló felületet,”
(2) A Korm. rendelet 342. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképzés információs rendszerében)
„c) az elektronikus vizsgarendszer részeként kell nyilvántartani
ca) a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges adatokat, a szakmai vizsga alapján kiadott oklevelek, illetve
szakmai bizonyítványok adatait és a törzslapkivonatok adatait, valamint
cb) a képesítő vizsga lebonyolításához szükséges adatokat és a képesítő vizsga alapján kiadott képesítő
bizonyítványok adatait,”
(3) A Korm. rendelet 342. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A szakképzés információs rendszerében)
„d) a köznevelés információs rendszere részeként kell nyilvántartani az érettségi vizsga lebonyolításához szükséges
adatokat, valamint az érettségi vizsga alapján kiadott érettségi bizonyítványok és a törzslapkivonatok adatait.”
(4) A Korm. rendelet 342. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakképzés információs rendszeréből elektronikus adatkapcsolaton keresztül kell
a) a köznevelés információs rendszere számára átadni
aa) a szakképző intézményi felvételi eljárás lebonyolításához szükséges adatokat,
ab) az Szkt. 40. § (1) bekezdés d) pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott alkalmazott minősítéséhez szükséges
adatokat,
ac) a tanköteles gyermekek nyilvántartása működéséhez és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges
adatokat,
ad) az országos középiskolai tanulmányi versennyel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges adatokat,
ae) az Nkt. 80. §-a szerinti országos mérések-értékelések lebonyolításához szükséges adatokat,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 157. szám

4409

b) az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere számára a diákigazolvány és
a pedagógusigazolvány igényléséhez szükséges adatokat, valamint
c) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervnek átadni az oktatási azonosító szám kiadásával
összefüggésben
ca) a tanulónak az Onytv. 1/A. melléklet II. rész 1. pont a), d), e), g) és i) alpontja és
cb) az alkalmazottnak az Onytv. 1/A. melléklet III. rész 1. pont a)–l) alpontja
alapján kezelt adatait.”
(5) A Korm. rendelet 342. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Onytv.-ben meghatározottak szerint elektronikus adatkapcsolaton keresztül kell átadni a többcélú
köznevelési intézmény tekintetében a szakképzés információs rendszere, a többcélú szakképző intézmény
tekintetében pedig a köznevelés információs rendszere számára az érintett oktatási nyilvántartás vezetéséhez
szükséges adatokat.”
(6) A Korm. rendelet 342. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szakképző intézmény által ellátott felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan az Fktv.-ben előírt
adatszolgáltatási kötelezettséget a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a szakképzés információs
rendszeréből elektronikus adatkapcsolaton keresztül történő adatátadással kell teljesíteni.
(4) A szakképzés információs rendszerében tárolt valamennyi adat statisztikai célra vagy tudományos kutatás
céljára feldolgozható, és arra személyazonosításra alkalmatlan módon átadható. Az adatkérés módját és költségét
a szakképzési államigazgatási szerv határozza meg. A statisztikai céllal készült adatok a szakképzési államigazgatási
szerv honlapján megjeleníthetők.”
20. §		
A Korm. rendelet 345. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„345. § A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a) 14–18. §-át kell alkalmazni az oktatási azonosító szám kiadására és a változásbejelentésre,
b) 19. §-át és 20. §-át kell alkalmazni a pénzügyi és gazdasági adatok nyilvántartására,
c) 25. §-át és 26. §-át kell alkalmazni az egyes adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére
azzal, hogy köznevelési intézmény és a nevelési-oktatási intézmény alatt a szakképző intézményt, Oktatási Hivatal
alatt – az oktatási azonosító szám kiadása kivételével – a szakképzési államigazgatási szervet, KIR alatt a szakképzés
információs rendszerét, miniszter alatt a szakképzésért felelős minisztert, tanuló alatt a tanulót, illetve a képzésben
részt vevő személyt, pedagógus alatt az oktatót és a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottat kell
érteni.”
21. §		
A Korm. rendelet 360. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szakképző intézmények nyilvántartásába vételi kérelemhez – ha a fenntartó az Szkt. hatálybalépésekor
hatályos szakképzési megállapodással rendelkezik – a nem állami szakképző intézmény alapító okiratát
és a szakképzési megállapodást kell csatolni. Az eljárásban a szakképzésért felelős miniszter Szkt. 22. §
(4) bekezdése szerinti szakvéleményét megadottnak kell tekinteni az Szkt. hatálybalépésekor hatályos szakképzési
megállapodással rendelkező fenntartó által a szakképzési megállapodással érintett köznevelési intézmény
szakképző intézménnyé való átalakítása tekintetében. Az általános jogutóddal megszűnő köznevelési intézményt
a szakképző intézmények nyilvántartásába a köznevelési intézmény meglévő OM azonosítójával kell felvenni.
(4) A 61. §-nak a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR1.) történő módosítása nem érinti
a MódR1. hatálybalépésekor már kiadott alapító okiratok érvényességét, azonban az alapító okiratot az annak
a MódR1. hatálybalépését követő módosításánál e rendeletnek megfelelően módosítani kell.”
22. §		
A Korm. rendelet a következő 360/A. §-sal egészül ki:
„360/A. § (1) Az egyházi és nem állami fenntartót (a továbbiakban együtt: fenntartó) az Szkt. 127. §-a szerinti
átalakult intézményére (a továbbiakban: átalakult intézmény) tekintettel a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
37/C. §-a szerinti kérelme alapján a 37/F. §-a szerinti határozattal megállapított támogatások a 2019. október 1-jei
létszámadatok alapján 2020. július–augusztus hónapokra is megilletik. A 2020. január–augusztus hónapokra
megállapított támogatás egy hónapra jutó összegét a fenntartó átalakult intézményére tekintettel
2020. szeptember 1-jétől a kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatósága (a továbbiakban: igazgatóság)
külön határozat meghozatala nélkül előlegként folyósítja. Az átalakult intézményre tekintettel folyósított előleg és
a fenntartót megillető támogatás korrekcióját a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/C. § (4)–(5) bekezdése szerint
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pótigény és lemondás keretében kell rendezni a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/M. §-a szerinti igénybevételi
kamatfizetési kötelezettség nélkül. A fenntartó a kérelemhez csatolja a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/D. §
(3) bekezdése szerinti dokumentumokat.
(2) Ha az átalakulással párhuzamosan 2020. szeptember 1-jei fordulónappal fenntartóváltásra kerül sor, az átalakult
intézményt átadó fenntartó a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/C. §-a szerinti kérelme alapján a 37/F. §-a
szerinti határozattal megállapított 2020. július–augusztus havi támogatások megilletik. Az átadó fenntartó
2020. szeptember 1. napjától a támogatásról – a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/C. § (4)–(5) bekezdésétől
eltérően – 2020. július 31-éig köteles lemondani. Az átvevő fenntartó a 2020. július 31-éig benyújtott kérelme
alapján 2020. szeptember 1. napjától az átalakulással érintett átvett intézmény becsült 2020. október 1-jei
létszámadatai alapján jogosult időarányosan a támogatásokra, melyeket az igazgatóság első alkalommal külön
határozat meghozatala nélkül a 2020. szeptember havi támogatással együtt előlegként folyósít. Az átvevő
fenntartó kérelméhez csatolja a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/D. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat.
Az átalakult intézményre tekintettel folyósított előleg és a fenntartót megillető támogatás korrekcióját a 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 37/C. § (4)–(5) bekezdése szerinti pótigény és lemondás keretében kell rendezni.
(3) Ha az átalakulással párhuzamos fenntartóváltás a 2020. szeptember 1-jét megelőző időpontban valósul
meg, az átvevő fenntartó a 2020. július 31-éig benyújtott kérelme alapján a fenntartóváltást követő hónap első
napjától 2020. szeptember 1-je előtti időszakra az átalakulással érintett átvett intézmény 2019. október 1-jei
tényleges, 2020. szeptember 1-jét követő időszakra a 2020. október 1-jei becsült létszámadatai alapján jogosult
időarányosan a támogatásokra, melyeket az igazgatóság első alkalommal – külön határozat meghozatala nélkül –
a 2020. szeptember havi támogatással együtt előlegként visszamenőlegesen folyósít. Az átadó fenntartó e bekezdés
szerinti esetben a fenntartóváltást követő hónap első napjától nem jogosult az átalakítással érintett átadott
intézmény után támogatásra, amelyről a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/C. § (4)–(5) bekezdésétől eltérően
2020. július 31-éig köteles lemondani. Ha a fenntartóváltás adott hónap első napjától érvényes, arra a hónapra
az átadó fenntartó a támogatásra nem jogosult, illetve az átvevő fenntartót a támogatás megilleti. Az átvevő
fenntartó kérelméhez csatolja a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/D. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat.
Az átalakult intézményre tekintettel folyósított előleg és a fenntartót megillető támogatás korrekcióját a 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 37/C. § (4)–(5) bekezdése szerinti pótigény és lemondás keretében kell rendezni.
(4) A fenntartó az átalakult intézménye működési engedélyét legkésőbb 2020. szeptember 15-éig megküldi
az igazgatóság részére, ennek hiányában az igazgatóság a támogatás és az előleg folyósítását 2020. október 1-jével
felfüggeszti.
(5) A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/E. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti keretigényt a kincstár
2020. augusztus 26-áig nyújtja be.
(6) Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési
és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok,
oktatók bérfejlesztéséhez és a vezetői pótlék növeléséhez, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi
személye által az állami iskolában szervezett hit-és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó átlagbéralapú támogatáshoz
nyújtott 2020. évi kiegészítő költségvetési támogatásról szóló kormányrendelet szerint a fenntartót az átalakult
intézmény vonatkozásában megillető támogatás tekintetében az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen
kell alkalmazni.”
23. §		
A Korm. rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b)
4. melléklete a 2. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.
24. §		
A Korm. rendelet
1.
25. § (6) bekezdésében a „közepén Magyarország” szövegrész helyébe a „közepén állami szakképző intézmény
esetén Magyarország” szöveg,
2.
57. § (2) bekezdésében az „esetén a legjellemzőbb szakképzési alapfeladatra, többcélú” szövegrész helyébe
az „ , illetve többcélú” szöveg és az „esetében pedig kizárólag a többcélú szakképző intézményi jellegre”
szövegrész helyébe az „esetén a legjellemzőbb szakképzési alapfeladatra, illetve köznevelési alapfeladatra”
szöveg,
3.
60. § nyitó szövegrészében a „vételhez” szövegrész helyébe a „vételi kérelemhez” szöveg,
4.
61. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „államháztartási szakágazati besorolását és a további
tevékenységi körök” szövegrész helyébe az „és további tevékenységi köreinek” szöveg,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
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61. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „ , az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolását
és a további tevékenységi körök” szövegrész helyébe az „és” szöveg,
70. §-ában az „alatt átalakítást” szövegrész helyébe az „alatt az átalakítást” szöveg,
73. § a) pont ac) alpontjában a „rendelkező intézmény esetében adószámát,” szövegrész helyébe
a „rendelkező szakképző intézmény esetében adószámát és pénzforgalmi számlaszámát,” szöveg,
74. § (1) bekezdésében a „kezdeményezi a” szövegrész helyébe a „kezdeményezi az újonnan létrejövő” szöveg,
79. §-ában az „Az” szövegrész helyébe a „Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az” szöveg,
80. § (2) bekezdésében a „jogokat” szövegrész helyébe a „jogkört” szöveg,
80. § (3) bekezdésében a „jogok” szövegrész helyébe a „jogkör” szöveg,
82. § (2) bekezdésében a „jogokat” szövegrész helyébe a „jogkört” szöveg,
85. §-ában az „érintettsége” szövegrész helyébe az „érintettsége, illetve a kancellári tisztség betöltetlensége”
szöveg,
91. §-ában az „a szakképzésért felelős miniszter és a” szövegrész helyébe a „szakképzésért felelős miniszter és”
szöveg,
94. § (1) bekezdés e) pontjában a „jogokat” szövegrész helyébe a „jogkört” szöveg,
95. § (1) bekezdés 6. pontjában az „akadályoztatása” szövegrész helyébe az „akadályoztatása, érintettsége,
illetve az igazgatói és az igazgatóhelyettesi tisztség betöltetlensége” szöveg,
95. § (2) bekezdés 7. pontjában a „jogok gyakorlásának” szövegrész helyébe a „jogkörgyakorlás” szöveg,
124. § (1) bekezdés 2. pontjában a „gyakorolja a munkáltatói jogokat” szövegrész helyébe a „munkáltatói
jogkört gyakorol” szöveg,
130. § nyitó szövegrészében a „jogokat” szövegrész helyébe a „jogkört” szöveg,
132. §-ában a „jogokat” szövegrész helyébe a „jogkört” szöveg,
135. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „tanévre” szövegrész helyébe a „tanítási évre” szöveg,
135. § (1) bekezdés a) pontjában az „elrendelhető kötelező foglalkozások,” szövegrész helyébe
az „a foglalkozások és” szöveg,
135. § (1) bekezdés b) pontjában az „összefüggő” szövegrész helyébe az „összefüggésben elrendelhető”
szöveg,
174. § (1) bekezdésében a „támogatás folyósításáról” szövegrész helyébe a „támogatás tanuló részére történő
folyósításáról” szöveg,
174. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
174. § (2) bekezdésében az „ösztöndíjat és a támogatást” szövegrész helyébe az „ösztöndíjra és a támogatásra
való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell
megállapítani és azt” szöveg,
175. §-ában a „támogatásra” szövegrész helyébe a „hozzájárulásra” szöveg, a „szerinti támogatás” szövegrész
helyébe a „szerinti hozzájárulás” szöveg és az „A támogatás” szövegrész helyébe az „A hozzájárulás” szöveg,
256. § (1) bekezdésében az „elégtelen” szövegrész helyébe a „sikertelen” szöveg,
256. § (2) bekezdésében az „elégtelen” szövegrészek helyébe a „sikertelen” szöveg,
295. § (1) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg,
302. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a közismereti” szövegrész helyébe a „közismereti” szöveg,
304. § 1. pontjában a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
306. § (3) bekezdésében a „jogokat” szövegrészek helyébe a „jogkört” szöveg,
307. § (1) bekezdésében a „működtetéséért” szövegrész helyébe a „működéséért” szöveg,
313. § (1) bekezdésében a „felén” szövegrész helyébe a „kétötödén” szöveg,
335. § nyitó szövegrészében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási
programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
335. § 2. pont a) alpontjában az „intézmény központi” szövegrész helyébe az „intézmény és a szakképzési
államigazgatási szerv központi” szöveg,
335. § 2. pont b) alpontjában az „intézmények és” szövegrész helyébe az „intézmény,” szöveg és a „Hivatal
beruházási” szövegrész helyébe a „Hivatal és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság beruházási” szöveg,
335. § 2. pont c) alpontjában a „Hivatal szakképzéssel” szövegrész helyébe a „Hivatal és az IKK Innovatív
Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakképzéssel” szöveg,
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
lép.

336. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
336. § (5) bekezdésében az „a támogatói” szövegrész helyébe az „a támogatási szerződés megkötésének,
illetve a támogatói” szöveg,
337. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
337. § (4) bekezdésében az „a támogatói” szövegrész helyébe az „a támogatási szerződés megkötésének,
illetve a támogatói” szöveg,
337. § (5) bekezdésében az „alatt felnőttképzésért” szövegrész helyébe az „alatt a felnőttképzésért” szöveg,
338. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
338. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „esedékességű kötelezettsége” szövegrész helyébe
az „esedékességű és nem teljesített kötelezettsége” szöveg,
338. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
338. § (2) bekezdésében a „terhére nyújtott” szövegrész helyébe a „terhére a 335. § 1. pont b) és c) alpontja,
2. pont b)–d) és f ) alpontja, valamint 2. és 3. pontja alapján nyújtott” szöveg és a „működési” szövegrész
helyébe a „működtetési” szöveg,
338. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
339. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
340. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
340. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
341. §-ában az „alkalmazni.” szövegrész helyébe az „alkalmazni azzal, hogy köznevelési alapfeladat alatt
a szakképzési alapfeladatot, köznevelési intézmény alatt a szakképző intézményt, pedagógus alatt az oktatót
és a pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottat, oktatásért felelős miniszter alatt a szakképzésért
felelős minisztert, Oktatási Hivatal alatt a szakképzési államigazgatási szervezet, köznevelés információs
rendszere alatt a szakképzés információs rendszerét kell érteni.” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat F:13 mezőjében az „Ápoló” szövegrész helyébe az „Általános ápoló” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat D:48 mezőjében a „08” szövegrész helyébe a „06” szöveg

25. §		
A Korm. rendelet
a)
334. § (1) bekezdése a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyett a „foglalkoztatási programokkal
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveggel,
b)
334. § (2) bekezdés záró szövegrésze a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyett a „foglalkoztatási
programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveggel
lép hatályba.
26. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
61. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „és rövid nevét” szövegrész,
b)
61. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
c)
61. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „és rövid nevét magyar nyelven és annak fennállása esetén
hivatalos nevének és rövid nevének nemzetiségi vagy idegen nyelvű megfelelőjét” szövegrész,
d)
81. § (1) bekezdés 4. pontja,
e)
82. § (1) bekezdés b) pontjában a „köznevelési intézményben, szakképző intézményben, felsőoktatási
intézményben, gazdasági társaságban, központi államigazgatási szervnél vagy kormányzati igazgatási
szervnél szerzett” szövegrész,
f)
135. § (4) bekezdése,
g)
175. §-ában a „pénzbeli” szövegrész,
h)
301. §-a,
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
27. §

304. § 4. pontja,
342. § (1) bekezdés b) pontja,
360/A. §-a,
1. mellékletében foglalt táblázat G:13 mezője,
1. mellékletében foglalt táblázat G:14 mezőjében az „és hallásakusztikus” szövegrész,
1. mellékletében foglalt táblázat G:16 mezője,
1. mellékletében foglalt táblázat H:18 mezője,
1. mellékletében foglalt táblázat G:19 mezőjében az „Intervenciós szakasszisztens” szövegrész,
1. mellékletében foglalt táblázat G:21 mezőjében az „Ergoterapeuta” szövegrész.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
(2) A 15. §, a 17. §, a 24. § 25., 32., 36., 40., 42., 45., 47. és 49–52. pontja, a 25. § és a 26. § k) pontja 2021. január 1-jén lép
hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. A Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22a sorral egészül ki:
(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
Digitális

1

Ágazat

Szakma azonosító száma

Szakma

Szakmai oktatás időtartama

Kompetencia
Keretrendszer
szint

Magyar
2

Képesítési

Képzési

Ágazati

Szakma-

Keretrendszer

terület

besorolás

sorszám

0913

03

11

megnevezése

szint

22a

5

Mentőápoló

szakmairánya

alapfokú
iskolai
végzettséggel

érettségi
végzettséggel)

5 év

2. A Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:20 mezője helyébe a következő mező lép:
(G
1

Szakma

2

szakmairánya)

CT/MR szakasszisztens
Nukleáris medicina szakasszisztens
(20)
Intervenciós szakasszisztens
Sugárterápiás szakasszisztens

2 év

5
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2. melléklet a 319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
„4/A. melléklet a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez

A 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
szakképesítések kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzója
A

B

1
2

Szakképesítés
azonosító száma

megnevezése

C
Súlyszorzó

3

3454301

Abroncsgyártó

1,86

4

3458201

Ács

2,18

5

5562101

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

1,30

6

5534402

Államháztartási mérlegképes könyvelő

1,46

7

5434404

Államháztartási ügyintéző

1,46

8

3162101

Állatgondozó

1,28

9

3462103

Állattartó szakmunkás

1,90

10

5462101

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

1,87

11

5552503

Alternatív gépjárműhajtási technikus

1,17

12

5572301

Ápoló

1,63

13

3162102

Aranykalászos gazda

1,36

14

5521101

Aranyműves

1,40

15

5521202

Artista I. (a szakmairány megnevezésével)

1,20

16

5421201

Artista II. (a szakmairány megnevezésével)

1,47

17

3454302

Asztalos

1,86

18

2154301

Asztalosipari szerelő

1,19

19

3552201

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

1,09

20

5472502

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

1,72

21

3584101

Autóbuszvezető

4,06

22

5452501

Autóelektronikai műszerész

1,75

23

3452101

Autógyártó

1,99

24

3552301

Automatikai berendezés karbantartó

1,17

25

5452301

Automatikai technikus

1,56

26

5452502

Autószerelő

1,88

27

5552501

Autótechnikus

1,26

28

5452503

Avionikus

1,77

29

3121201

Bábkészítő

1,19

30

3458202

Bádogos

1,72

31

3454402

Bányaművelő

1,66

32

5454401

Bányaművelő technikus

1,60

33

3581301

Belovagló

1,13

34

5552305

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

1,26

35

3172301

Betegkísérő

1,23

36

3258201

Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

1,38

37

3152101

Bevontelektródás kézi ívhegesztő

1,48

38

3562102

Biogazdálkodó

1,13

39

3154101

Bolti hentes

1,25

40

5554101

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

1,61

41

3154102

Borász

1,38
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42

3454201

Bőrdíszműves

1,66

43

5454201

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

1,61

44

3154201

Bőrtárgy készítő

1,19

45

5521102

Bronzműves és szoboröntő

1,40

46

3458213

Burkoló

1,66

47

5448101

CAD-CAM informatikus

1,45

48

3154202

Cipőfelsőrész-készítő

1,19

49

3454202

Cipőkészítő

1,60

50

3552101

CNC gépkezelő

1,58

51

5554102

Cukor- és édesipari szaktechnikus

1,81

52

3481101

Cukrász

1,86

53

2181401

Családellátó

1,27

54

3481401

Családi gazdálkodó

1,99

55

5572302

Csecsemő- és gyermekápoló

1,63

56

3154113

Csokoládétermék-gyártó

1,19

57

2154101

Csontozó munkás

1,21

58

3158201

Csőhálózatszerelő

1,38

59

5421101

Dekoratőr

1,60

60

3576201

Demencia gondozó

1,12

61

3581103

Diétás szakács

1,58

62

5521103

Díszítő festő

1,30

63

5521104

Díszlettervező

1,13

64

3421101

Díszműkovács

1,60

65

3462201

Dísznövénykertész

1,90

66

5421102

Divat- és stílustervező

1,50

67

5552401

Drog- és toxikológiai technikus

1,40

68

3454101

Édesipari termékgyártó

2,04

69

3272001

Egészségfejlesztési segítő

1,14

70

5534403

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

1,51

71

5521203

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)

1,20

72

5421202

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

1,60

73

3434101

Eladó

1,60

74

3452201

Elektromechanikai műszerész

1,72

75

3452202

Elektromos gép- és készülékszerelő

1,72

76

3152201

Elektronikai gyártósori műszerész

1,45

77

3452203

Elektronikai műszerész

1,72

78

5452302

Elektronikai technikus

1,74

79

5552301

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati
rendszerüzemeltető technikus

1,26

80

5552302

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszerüzemeltető technikus

1,26

81

3134105

Élelmiszer-, vegyiáru eladó

1,19

82

5454101

Élelmiszeripari analitikus technikus

2,20

83

5452101

Élelmiszeripari gépésztechnikus

2,03

84

5454102

Élelmiszeripari technikus

1,83

85

3452111

Építő-, szállító- és munkagép-szerelő

1,47
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86

3458203

Épület- és szerkezetlakatos

2,26

87

5458201

Épületgépész technikus

1,45

88

3458216

Épületszobrász és műköves

2,10

89

5452102

Erdészeti gépésztechnikus

2,02

90

3462301

Erdészeti szakmunkás

2,04

91

5462302

Erdésztechnikus

1,90

92

2162301

Erdőművelő

1,11

93

5472603

Ergoterapeuta

1,69

94

5554103

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

1,67

95

3454107

Erjedés- és üdítőitalipari termékgyártó

1,66

96

5452201

Erősáramú elektrotechnikus

1,74

97

5521107

Ezüstműves

1,21

98

2154302

Faipari gépkezelő

1,19

99

5454301

Faipari technikus

1,77

100

3162202

Faiskolai kertész

1,31

101

3162301

Fakitermelő

1,32

102

3154115

Falusi vendéglátó

1,24

103

3154301

Famegmunkáló

1,20

104

5486301

Fegyverműszerész

1,86

105

3454203

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

1,86

106

3454204

Férfiszabó

1,86

107

3172501

Fertőtlenítő-sterilező

1,11

108

5421103

Festő

1,72

109

3458204

Festő, mázoló, tapétázó

1,72

110

3452102

Finommechanikai műszerész

1,86

111

5481301

Fitness-wellness instruktor

1,39

112

5472503

Fizioterápiás asszisztens

1,38

113

5454402

Fluidumkitermelő technikus

1,77

114

5481501

Fodrász

1,59

115

3481106

Fogadós

1,34

116

5472002

Fogászati asszisztens

1,58

117

5576201

Foglalkozás-szervező

1,30

118

5572401

Fogtechnikus

1,36

119

5472401

Fogtechnikus gyakornok

1,73

120

3152103

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

1,48

121

3454303

Formacikk-gyártó

1,86

122

5481001

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

1,55

123

5458101

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

1,58

124

3152104

Fröccsöntő

1,42

125

3558201

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

1,40

126

3462101

Gazda

2,39

127

5448102

Gazdasági informatikus

1,74

128

3152105

Gázhegesztő

1,24

129

5454403

Gázipari technikus

1,67

130

5452103

Gépgyártástechnológiai technikus

2,36

131

3452103

Gépi forgácsoló

2,35
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132

3452502

Gépjármű mechatronikus

1,99

133

3484101

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

1,99

134

3452501

Gépjárműépítő, szerelő

1,99

135

5552303

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

1,26

136

5576202

Gerontológiai gondozó

1,08

137

3181103

Gondnok

1,10

138

5421104

Grafikus

1,60

139

5454302

Gumiipari technikus

2,05

140

5421203

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

1,60

141

5472302

Gyakorló ápoló

2,04

142

5472303

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

2,02

143

5421501

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)

1,66

144

5472504

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

1,90

145

5472301

Gyakorló mentőápoló

1,88

146

5472505

Gyakorló szövettani asszisztens

2,03

147

3452105

Gyártósori gépbeállító

1,86

148

3176101

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

1,23

149

5476101

Gyermekotthoni asszisztens

1,65

150

3562201

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

1,44

151

5472604

Gyógymasszőr

1,87

152

5414001

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

1,54

153

5552405

Gyógyszeripari szaktechnikus

1,34

154

3452401

Gyógyszerkészítmény-gyártó

2,10

155

5472003

Gyógyszertári asszisztens

1,83

156

3484103

Hajós szakmunkás

1,83

157

5484101

Hajózási technikus

1,36

158

3462401

Halász, haltenyésztő

1,66

159

5421301

Hangmester

1,77

160

5521501

Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

1,15

161

5521301

Hangtárvezető

1,45

162

3176102

Házi időszakos gyermekgondozó

1,32

163

5552306

Háztartási gépszervíz szaktechnikus

0,74

164

3452106

Hegesztő

2,35

165

5458202

Hídépítő és -fenntartó technikus

1,60

166

5486302

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

2,01

167

5586301

Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

1,46

168

5486303

Honvédelmi igazgatási ügyintéző

1,69

169

5585001

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

1,11

170

2185101

Hulladékgyűjtő és -szállító

0,94

171

2185102

Hulladékválogató és -feldolgozó

0,94

172

5554104

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

1,44

173

3454103

Húsipari termékgyártó

1,86

174

3154105

Húskészítmény gyártó

1,14

175

3458205

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

2,18

176

3558203

Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő

1,40
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177

3154116

Hűtőipari munkás

1,12

178

5481201

Idegenvezető

1,50

179

5434701

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző

1,64

180

5448103

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

1,45

181

5548102

Információrendszer-szervező

1,17

182

5448106

Informatikai rendszerüzemeltető

1,74

183

3185305

Intézménytakarító

1,03

184

3452104

Ipari gépész

2,35

185

3454304

Ipari gumitermék előállító

1,86

186

5434603

Irodai titkár

1,80

187

5448201

IT mentor

1,45

188

3452503

Járműfényező

1,99

189

3452107

Járműipari fémalkatrész-gyártó

1,86

190

5552307

Járműipari karbantartó technikus

1,16

191

3452504

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

1,99

192

3452505

Járműkarosszéria készítő, szerelő

1,99

193

5521204

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével)

1,14

194

5421204

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

1,50

195

5484110

Jegyvizsgáló

1,91

196

5521105

Jelmeztervező

1,21

197

3254302

Kádár, bognár

1,42

198

5472506

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

1,38

199

3452506

Karosszérialakatos

1,99

200

3454205

Kárpitos

1,60

201

3154117

Keksz- és ostyagyártó

1,19

202

3421102

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

1,82

203

5421105

Kerámiaműves

1,86

204

3152501

Kerékpárszerelő

1,23

205

5434102

Kereskedelmi képviselő

1,83

206

5434101

Kereskedő

1,38

207

3462202

Kertész

1,90

208

5562201

Kertészeti szaktechnikus

1,39

209

2162201

Kerti munkás

0,92

210

3154205

Kesztyűs

1,24

211

2154303

Kézi könyvkötő

1,19

212

5421306

Kiadványszerkesztő technikus

1,35

213

3534501

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

1,09

214

5534501

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

1,09

215

5476102

Kisgyermekgondozó, -nevelő

1,65

216

3454305

Kishajóépítő, -karbantartó

1,59

217

3154118

Kistermelői élelmiszerelőállító

1,23

218

3454108

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

1,83

219

5521205

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)

1,11

220

5421205

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)

1,48

221

5572511

Klinikai fogászati higiénikus

1,16

222

5572518

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

1,40
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223

5472507

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

1,36

224

5452509

Kocsivizsgáló

1,75

225

5452104

Kohászati technikus

1,69

226

3154119

Konzervgyártó

1,19

227

2181101

Konyhai kisegítő

1,10

228

5521303

Korrektor

1,13

229

2121501

Kosárfonó

1,19

230

5481502

Kozmetikus

1,73

231

3458217

Kőfaragó

2,10

232

3458207

Kőfaragó, műköves és épületszobrász (OKJ 2017)

1,72

233

3458214

Kőműves

1,95

234

3454306

Könyvkötő – nyomtatványfeldolgozó

1,72

235

5485001

Környezetvédelmi technikus

1,43

236

5585002

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

0,92

237

5452303

Közlekedésautomatikai műszerész

1,75

238

5434502

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével)

1,80

239

3458209

Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő

2,18

240

5484102

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

1,53

241

5434501

Közszolgálati ügyintéző

1,69

242

2154201

Lakástextil-készítő

1,19

243

5472508

Látszerész és optikai áru kereskedő

1,55

244

5484103

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

1,53

245

5558201

Létesítményi energetikus

1,13

246

2162101

Lóápoló és gondozó

1,32

247

5484111

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

1,58

248

3462102

Lovász

1,90

249

5458203

Magasépítő technikus

1,49

250

5554105

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

1,44

251

5452304

Mechatronikai technikus

1,75

252

3452301

Mechatronikus-karbantartó

1,60

253

5458204

Mélyépítő technikus

1,49

254

5576203

Mentálhigiénés asszisztens

1,30

255

5572317

Mentésirányító

2,15

256

5572311

Mentőápoló

1,28

257

2121502

Mézeskalács-készítő

1,24

258

3452108

Mezőgazdasági gépész

1,99

259

5452105

Mezőgazdasági gépésztechnikus

2,17

260

3552102

Mezőgazdasági gépjavító

1,55

261

2162102

Mezőgazdasági munkás

1,07

262

5462102

Mezőgazdasági technikus

1,68

263

5521304

Mobilalkalmazás fejlesztő

1,09

264

3454104

Molnár

1,90

265

2162302

Motorfűrész-kezelő

1,27

266

3452507

Motorkerékpár-szerelő

1,69

267

5421303

Mozgókép- és animációkészítő

1,67
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268

5521305

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

1,09

269

3452109

Műanyagfeldolgozó

1,89

270

5452106

Műanyagfeldolgozó technikus

1,90

271

3152108

Műanyaghegesztő

1,42

272

3554301

Műbútorasztalos

1,30

273

5558202

Műemlékfenntartó technikus

1,23

274

3558204

Műemléki díszítőszobrász

1,08

275

3558205

Műemléki helyreállító

1,08

276

5448105

Műszaki informatikus

1,36

277

5552403

Műszeres analitikus

1,34

278

5421110

Művészeti és médiafotográfus

1,43

279

3421501

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

1,86

280

5521206

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével)

1,33

281

5421206

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

1,74

282

5434502

Nonprofit menedzser

1,15

283

3454206

Női szabó

1,86

284

5562102

Növényvédelmi szaktechnikus

1,51

285

5585003

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

1,11

286

5421307

Nyomdaipari technikus

1,50

287

3472501

Optikai üvegcsiszoló

1,72

288

5472602

Ortopédiai műszerész

1,86

289

5552304

Orvosi elektronikai technikus

1,25

290

5421106

Ötvös

1,86

291

5421207

Pantomimes

1,28

292

3154311

Papírgyártó

1,15

293

5552404

Papíripari technikus

1,46

294

5458102

Parképítő és fenntartó technikus

1,81

295

2162202

Parkgondozó

1,07

296

3552103

Patkolókovács

1,40

297

5414002

Pedagógiai és családsegítő munkatárs

1,43

298

3454105

Pék

2,04

299

3454111

Pék-cukrász

2,04

300

5434301

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

1,78

301

5434401

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

1,53

302

5472004

Perioperatív asszisztens

1,40

303

3481103

Pincér

1,48

304

5484109

Postai üzleti ügyintéző

1,58

305

5576204

Pszichiátriai gondozó

1,08

306

5472509

Radiográfiai asszisztens

1,38

307

3134104

Raktáros

1,07

308

5476201

Rehabilitációs nevelő, segítő

1,65

309

3558206

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

1,19

310

3486101

Rendészeti őr

1,73

311

5486101

Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)

2,17

312

5452510

Repülőgép szerelő

1,49

313

5454202

Ruhaipari technikus

1,50
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A

B

C

314

3158204

Sírkő és műkőkészítő

1,28

315

3581101

Sommelier

1,44

316

3554101

Speciális állatfeldolgozó

1,33

317

5481302

Sportedző (a sportág megjelölésével)

1,50

318

5572602

Sportmasszőr

1,17

319

5554106

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

1,55

320

2154102

Sütőipari és gyorspékségi munkás

1,28

321

3481104

Szakács

1,86

322

3134602

Számítógépes adatrögzítő

1,10

323

3148101

Számítógépes műszaki rajzoló

1,10

324

3452302

Számítógép-szerelő, karbantartó

1,71

325

3458210

Szárazépítő

1,60

326

5576205

Szenvedélybeteg gondozó

1,08

327

3452110

Szerszámkészítő

2,35

328

5521201

Színész

1,10

329

5452107

Színháztechnikus, szcenikus

2,19

330

5452108

Színpad- és porondtechnikus

1,43

331

5552102

Színpadi fénytervező

1,09

332

5552103

Színpadi magasépítő

0,61

333

2158201

Szobafestő

1,28

334

5421107

Szobrász

1,86

335

5476202

Szociális asszisztens

1,65

336

3476201

Szociális gondozó és ápoló

2,03

337

5476203

Szociális szakgondozó

1,65

338

5576206

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

1,21

339

5421305

Szoftverfejlesztő

2,03

340

5521207

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)

1,23

341

5421208

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

1,61

342

3454106

Szőlész-borász

1,86

343

5572521

Szövettani szakasszisztens

1,36

344

5521208

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)

1,23

345

5421209

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)

1,53

346

3454109

Tartósítóipari szakmunkás

1,79

347

5554107

Tartósítóipari szaktechnikus

1,61

348

5452305

Távközlési technikus

1,50

349

3584102

Tehergépkocsi-vezető

3,60

350

3454110

Tejipari szakmunkás

1,79

351

5554108

Tejipari szaktechnikus

1,44

352

5585004

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

1,11

353

5548101

Térinformatikus

1,44

354

5558103

Térképész szaktechnikus

1,26

355

5585005

Természetvédelmi szaktechnikus

1,07

356

3458215

Tetőfedő

1,66

357

5454203

Textilipari technikus

1,65

358

5421108

Textilműves

1,72

359

2154202

Textiltermék-összeállító

1,19
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A

B

C

360

3285303

Tisztítástechnológiai szakmunkás

0,99

361

5481203

Turisztikai szervező, értékesítő

1,45

362

3458211

Útépítő

1,90

363

5458205

Útépítő és -fenntartó technikus

1,60

364

5421109

Üvegműves

1,86

365

5434001

Üzleti szolgáltatási munkatárs

1,98

366

5586302

Vadászpuska műves

1,40

367

5462501

Vadgazdálkodási technikus

1,83

368

2154103

Vágóhídi munkás

1,21

369

5434402

Vállalkozási és bérügyintéző

1,53

370

5534407

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

1,40

371

5434403

Vám-, jövedéki- és termékdíjügyintéző

1,53

372

5458206

Vasútépítő és -fenntartó technikus

1,60

373

5484105

Vasútforgalmi szolgálattevő

1,95

374

5484106

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

1,35

375

5452511

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő

1,75

376

5452512

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője

1,75

377

5452513

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

1,75

378

5552504

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus

1,32

379

5452403

Vegyész technikus

1,43

380

3452402

Vegyipari rendszerkezelő

1,47

381

5552406

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus

1,17

382

5481101

Vendéglátásszervező

1,87

383

3481104

Vendéglátó eladó

1,43

384

3581102

Vendéglátó-üzletvezető

1,50

385

5521108

Vésnök

1,08

386

5558104

Vidékfejlesztési szaktechnikus

1,21

387

3452204

Villanyszerelő

2,18

388

3121501

Virágbolti eladó

1,10

389

3521502

Virágdekoratőr

1,28

390

3121502

Virágkötő

1,18

391

3421504

Virágkötő és virágkereskedő

1,83

392

3458212

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

2,18

393

5585301

Vízépítő szaktechnikus

1,32

394

5485302

Vízgazdálkodó technikus

1,60

395

3558208

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

1,40

396

5485303

Vízgépészeti technikus

1,60

397

3552501

Vízi sportmotor-szerelő

1,24

398

5485304

Víziközmű technikus

1,60

399

5585302

Vízminőség-védelmi szaktechnikus

1,18

400

3485302

Vízügyi szakmunkás

1,64

401

5521302

Webfejlesztő

1,09

402

3154112

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

1,24

403

3562202

Zöldség- és gyümölcstermesztő

1,25
”
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A Kormány 320/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 12. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 16. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében
meghatározott beruházások előkészítése tekintetében a 2. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó beruházások tekintetében az előkészítésért felelős személy és a Beruházási
Ügynökség köteles együttműködni. Ennek keretében az előkészítésért felelős személy az előkészítést elrendelő
kormánydöntést követően negyedévente tájékoztató jelentést készít a Beruházási Ügynökség számára
az előkészítés helyzetéről, továbbá tájékoztatás céljából megküldi a Beruházási Ügynökség részére a tervezési
programot és a végleges építési engedélyt.
(3) Az együttműködés keretében a Beruházási Ügynökség a kivitelezés során negyedévente tájékoztató jelentést
készít az előkészítésért felelős személy részére, illetve külön is tájékoztatja, ha a teljesítési határidőt befolyásoló
körülmény merül fel. A Beruházási Ügynökség továbbá a döntéshozatal előtt kikéri az előkészítésért felelős
személy indokolt véleményét a műszaki tartalom változására, illetve a szerződés módosítására vonatkozó döntés
meghozatalát megelőzően.”
2. §		
Az R. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 320/2020. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 16. §-át nem kell alkalmazni azon beruházások esetében,
amelyek előkészítésének megkezdéséről a Kormány 2020. február 27. napját megelőzően határozott.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 321/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények
rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló
175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú
Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (1) bekezdés a), b), e) és f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési
jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A kiemelt budapesti fejlesztés tekintetében a beruházás előkészítésének fázisában az előkészítő építtető
különösen az 1–16. pont szerinti feladatokat látja el:
1. megvalósíthatósági tanulmány készítése,
2. fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,
3. hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
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4. tervezési program elkészítése,
5. költség- és időkalkuláció elkészítése,
6. helyszínvizsgálat lefolytatása,
7. beruházási program elkészítése vagy elkészíttetése,
8. beruházási alapokmány és program elfogadása,
9. tervpályázat lebonyolítása,
10. közreműködés a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában,
11. vázlatterv készítése,
12. jóváhagyási terv készítése,
13. engedélyezési terv készítése,
14. engedélyeztetés lefolytatása,
15. kivitelezési dokumentáció elkészítése,
16. az 1–15. ponthoz, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséig szükséges valamennyi
közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a vonatkozó szerződések megkötése, magasépítési beruházások esetén
az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzést) végző tervező, valamint az építőipari
kivitelezési tevékenységben részt vevő építési műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás kivitelével.”
2. §		
A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
A Rendelet
a)
1. § 4. pontjában a „KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaságtól (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.)” szövegrész helyébe a „BFK Budapest Fejlesztési
Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési
Központ Nonprofit Zrt.)” szöveg,
b)
5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (1), (3) és (6) bekezdésében, 8. §
(3) bekezdésében és a 8. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint a 8. § (4) bekezdés a) pontjában,
8. § (7) bekezdésében, 9. § (1)–(3) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében és a 10. § (11) bekezdésében
a „KKBK Nonprofit Zrt.” szövegrész helyébe a „BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.” szöveg,
c)
1. § 5. pontjában a „KKBK Nonprofit Zrt.-től” szövegrész helyébe a „BFK Budapest Fejlesztési Központ
Nonprofit Zrt.-től” szöveg,
d)
2. § (1) bekezdésében, 7. § (2) és (4) bekezdésében, 8. § (1)–(2) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés d) pontjában
és (5) bekezdésében a „KKBK Nonprofit Zrt.” szövegrészek helyébe a „BFK Budapest Fejlesztési Központ
Nonprofit Zrt.” szöveg,
e)
1. mellékletében foglalt táblázat B:5, B:6 és B:7 mezőjében a „KKBK Nonprofit Zrt.” szövegrész helyébe
a „BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.” szöveg,
f)
2. mellékletében foglalt táblázat B:10. mezőjében a „KKBK Nonprofit Zrt.” szövegrész helyébe a „BFK Budapest
Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 321/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelethez

A 10. § szerinti kiemelt budapesti fejlesztések

1.

A

B

Fejlesztés megnevezése

Építtetőként eljáró szervezet

2.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésének
biztosítása a Ludovika Campusban – építés kivitelezésének
irányítása

3.

Budapest Istvánmező rehabilitációs programja keretében
a Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztése

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Sportközpontok
“

A Kormány 322/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges
létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá
a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról,
továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági
határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 12. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. és 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés
kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok
megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés szerinti feladatokat, valamint a Beruházás megvalósításával kapcsolatos feladatokat
2020. július 1. napjától a Beruházási Ügynökség látja el.
(6) A Beruházási Ügynökség az (5) bekezdésből eredő átruházással összefüggésben a BFK Budapest Fejlesztési
Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési Központ
Nonprofit Zrt.) részére megtéríti a Beruházás megvalósítása érdekében a BFK Budapest Fejlesztési Központ
Nonprofit Zrt. által tervezésre és kivitelezésre kötött vállalkozási szerződés alapján már kifizetett, de a teljesítése
során még el nem számolt előleg összegét. A megtérítés az (5) bekezdésben meghatározott határnapot követő
75 napon belül megkötött megállapodás alapján és elszámolás mellett történik.
(7) A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. az (5) bekezdésből eredő átruházással összefüggésben
felmerült, a Miniszterelnökség részére teljesítendő visszafizetési kötelezettségére az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. § (6) bekezdését kell alkalmazni.”
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2. §		
Az R. a következő 1/B. §-sal és 1/C. §-sal egészül ki:
„1/B. § (1) A Beruházási Ügynökség 2020. július 1. napjával – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a BFK
Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. helyébe lép a feladatok átvételéhez szükséges, Beruházással
összefüggésben megkötött szerződésekben, amelyhez a szerződésben részes harmadik fél hozzájárulása nem
szükséges. A szerződő fél személyében bekövetkezett változásról a szerződésben részes feleket a Beruházási
Ügynökség értesíti.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a pénzügyi teljesítés napjáig a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
gyakorolja a 2020. július 1. napját megelőzően megtörtént teljesítések igazolásának elszámolásával és pénzügyi
teljesítésével összefüggésben a megrendelőt vagy megbízót a szerződések szerint megillető jogokat és terhelő
kötelezettségeket.
(3) A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. köteles a Beruházás tekintetében az általa elkészíttetett
tervekre vonatkozó felhasználási engedélyt, illetve a felhasználási szerződést a Beruházási Ügynökségre átruházni.
Az ilyen átruházáshoz a szerző hozzájárulása nem szükséges, azzal, hogy a Beruházási Ügynökség a felhasználási
engedély átruházásáról értesíti a szerzőt.
(4) A Beruházási Ügynökséget az (1)–(3) bekezdés szerinti változással érintett esetekben további közbeszerzési
kötelezettség nem terheli.
(5) A Beruházással összefüggő hatósági engedélyek tekintetében, továbbá az engedélyek kiadásával kapcsolatos
folyamatban lévő eljárásokban a Beruházási Ügynökség lép a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
helyébe.
(6) Az (5) bekezdés szerinti változást a Beruházási Ügynökség bejelenti a hatósági engedélyt kiadó hatóság részére.
1/C. § (1) A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös
rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását
szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
2. melléklet I. pontjában meghatározott ingatlanok vonatkozásában az állami magasépítési beruházásokról szóló
2018. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CXXXVIII. törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti megállapodást
2020. július 1. napjára vonatkozó hatállyal kell megkötni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti tulajdonosi joggyakorlás átvételét követően a BFK Budapest
Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. Beruházással összefüggő építtetői jogainak megszűnésére és a feladatátadásra
figyelemmel, a vagyonkezelési szerződésnek az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet] 12/A. § (6) bekezdése szerinti azonnali hatályú
megszüntetése mellett, elszámol az átvett állami vagyonnal.
(3) A (2) bekezdés szerinti elszámolásnál a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 18. § (3a) bekezdését nem kell alkalmazni.
(4) A 2018. évi CXXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésének megfelelően az (1) bekezdésben meghatározott
megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Beruházási Ügynökség az átvett vagyonnal kapcsolatos
jogviszonyokba, különösen az átvett vagyont érintő településrendezési szerződésbe mint közigazgatási szerződésbe
jogutódként belép.”
3. §		
Az R. 1. § (4) bekezdésében a „KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 2020. június 30-ig”
szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. és 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházások (a továbbiakban:
Beruházások) előkészítésével és megvalósításával függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
megindításához szükségesek,
b)
a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra
vonatkoznak,
c)
a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból a telekalakítási
eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a 2. melléklet szerinti kormánymegbízottakat jelöli ki.
3. §		
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
a Beruházások teljes körű előkészítése keretében ellátja a tervezési, mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat,
továbbá lefolytatatja az ehhez kapcsolódó beszerzési eljárásokat, közbeszerzési eljárásokat, valamint a Beruházások
megvalósítása keretében a megrendelő nevében és javára a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó beszerzési
eljárásokat, közbeszerzési eljárásokat lefolytatja, és ellátja az ezekhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat.
4. §		
A Társaság a 3. § szerinti feladatai ellátása során jogosult az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé
vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési
miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és
-tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet alapján megkötött és szükség szerint módosított keretmegállapodások terhére a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján a verseny újranyitásával lebonyolítani a közbeszerzési
eljárásokat.
5. §		
A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál a megrendelő – az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján –
indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási
forma alkalmazása mellett.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű
ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak
A

B
A beruházás megvalósítása által érintett

C
Koordinációra kijelölt kormánymegbízott

1

A beruházás megnevezése

2

Komárom közigazgatási területén
megvalósuló fejlesztéshez
szükséges víziközmű-beruházás

Komárom
Tata
Naszály
Almásfüzitő

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

3

Göd közigazgatási területén
megvalósuló fejlesztéshez
szükséges víziközmű-beruházás

Göd
Sződliget
Vác
Dunakeszi

Pest Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott

település
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1357/2020. (VII. 1.) Korm. határozata
a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer továbbfejlesztéséről
A Kormány
1. a szolgáltatásbővítésre és a közlekedésbiztonság fokozására tekintettel egyetért a Szeged–Hódmezővásárhely
tram-train rendszer továbbfejlesztésével, ezért felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
gondoskodjon
a)
a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján további 4 db tram-train
jármű beszerzéséről,
b)
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) útján
a Hódmezővásárhely végállomáshoz csatlakozó járműtároló hely helyszínének és műszaki tartalmának
alátámasztására szolgáló koncepcionális vizsgálat, valamint az engedélyezési tervek elkészítéséről és
az engedélyeztetési eljárások lefolytatásáról,
c)
a NIF Zrt. útján a fejlesztéssel érintett egyes belterületi szakaszokon a tram-train rendszer biztonságos és
üzemszerű működéséhez szükséges kiegészítő infrastrukturális elemek villamosvasúti és egyéb szabványi
előírásoknak megfelelő átépítéséről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont esetében 2022. december 31.
a b) és c) alpont esetében 2021. március 31.
2. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak
az 1. pont a) alpontjában megjelölt projekt végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról az alábbi költségvetési
évek szerinti bontásban:
a)
a 2020. évben 12 668 431 euró 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, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 53. Vasúti személyszállítási
gördülőállomány fejlesztése jogcímcsoport javára,
b)
a 2021. évben 73 651 836 forint a központi költségvetés vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztését
szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat javára,
c)
a 2022. évben 12 668 431 euró és 36 825 918 forint a központi költségvetés vasúti személyszállítási
gördülőállomány fejlesztését szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont esetében azonnal
a b) alpont esetében a felmerülés ütemében
a c) alpont esetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak
a 2020. költségvetési évben, az 1. pont c) alpontjában megjelölt projekt végrehajtásához szükséges
300 150 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím,
10. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva
a központi költségvetés Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztését szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat
terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2021–2022. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 55 932 525 140 forint,
b)
a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 55 314 194 016 forint;
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5. visszavonja a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 21 db nagykapacitású
motorvonat beszerzéséről szóló 1644/2019. (XI. 19.) Korm. határozat 3. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1358/2020. (VII. 1.) Korm. határozata
a webarchiváláshoz szükséges intézkedésekről és egyes levéltári feladatok ellátásáról, valamint a Magyar
Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar
vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló
1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
1. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a pénzügyminiszter bevonásával a nemzeti könyvtár
webarchiválással összefüggő feladatai végrehajtása érdekében gondoskodjon
a)
a 2021. évben szükséges legfeljebb 56 317 500 forint biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
b)
a 2022. évtől szükséges évi legfeljebb 40 017 500 forint rendelkezésre állásáról az adott évi központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
2. A Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar
vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1107/2018.
(III. 19.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltaktól eltérően a Kormány úgy rendelkezik, hogy a levéltári hungarika
feltárásáról és gyűjtésével, a levéltárihungarika-kataszter működtetésével, valamint a határon túli magyar
levéltárosok önkéntes továbbképzésének megvalósításával kapcsolatos feladat tekintetében a határidő folyamatos
legyen.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1359/2020. (VII. 1.) Korm. határozata
a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezését
szolgáló új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósító építtetői feladat átadásátvételéhez szükséges kormányzati intézkedésekről
1. A Budapest Fejlesztési Központ létrehozásáról, a kiemelt budapesti állami magasépítési beruházások
megvalósításának felelősségi rendjéről, valamint a budapesti városfejlesztési, várostervezési, urbanisztikai,
városkutatási és közlekedéstervezési feladatok, továbbá a nemzetközi sportesemények megpályázásával és
megrendezésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 1063/2020. (II. 26.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében a Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres
megrendezését szolgáló új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok létesítését célzó
beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításához szükséges – a 2019. évben Budapesten zajló World
Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság
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megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások
helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja szerinti –
ingatlanok a Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásába kerüljenek;
b)
felhívja a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a szükséges intézkedéseket az a) alpontban foglaltak
végrehajtása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
c)
a Beruházás előkészítése és 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 a 2022. évi
magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további
kormányzati intézkedésekről szóló 1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt összeg szerint
határozza meg;
d)
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
1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások
címének a 21. Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok előkészítése és megvalósítása
alcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
e)
a c) alpont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 7 371 420 756 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
f)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
kezdeményezése alapján gondoskodjon a c) alpont szerinti összeg 2020. évi további esetlegesen felmerülő
kifizetései fedezetének rendelkezésre állásáról a d) alpont szerinti előirányzaton;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
g)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a c) alpont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi
költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
h)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a c) alpont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi
költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
2. A Kormány visszavonja a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság
megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő
támogatásáról szóló 1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat 11. pontját.
3. A Kormány visszavonja a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság
megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat 2. és
4–6. pontját.
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1. melléklet az 1359/2020. (VII. 1.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

376584
XLV.
386095

1

Jogcím
csop.
szám

11

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

10

21

Kiemelt
előir.
szám

K8

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
Egyedi magasépítési beruházások
Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok előkészítése és megvalósítása
Beruházások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-7 371 420 756

7 371 420 756

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

11

376584

10

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-7 371 420 756

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

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

Összesen

I.n.év
7 371 420 756

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

7 371 420 756

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

