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Kormányrendeletek

A Kormány 281/2020. (VI. 16.) Korm. rendelete
a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról szóló 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A határátlépésre vonatkozó különös szabályokról szóló 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. §-a a következő f ) ponttal
egészül ki:
[Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel
kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaitól
eltérően Magyarország területére az alábbi államok állampolgára beléphet:]
„f ) Románia.”
2. §		
A határátlépésre vonatkozó különös szabályokról szóló 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 3. §-a a következő f ) ponttal
egészül ki:
(A magyar állampolgár az alábbi államok területéről Magyarország területére – a Korm. rendelet szabályaitól
eltérően – beléphet:)
„f ) Románia.”
3. §		
Ez a rendelet 2020. június 17-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 19/2020. (VI. 16.) AM rendelete
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok
felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 30. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok
felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
2. §		
Az R.
1.
1. §-ában a „2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény” szövegrész helyébe
a „2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény” szöveg,
2.
1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2019. évi” szövegrész helyébe a „2020. évi” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 19/2020. (VI. 16.) AM rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(296124)

Az állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlásában lévő ingatlan vagyonelemek
hasznosításával kapcsolatos kifizetések biztosítása, így különösen a Nemzeti Földalapba tartozó:
1. földrészletek rekultivációs, művelésiág-helyreállítási munkálatainak finanszírozása,
2. hasznosítatlan kivett utak főközlekedési utakhoz történő csatlakozásának biztonságos
kialakítása, a kapcsolódó területek elvárható szintű megközelíthetőségének biztosítása,
3. kivett árkok, csatornák és töltések biztonságos működésének kialakítása és fenntartása,
a természeti károk és katasztrófák megelőzésének finanszírozása,
4. földrészletek művelésben tartásának elősegítése, a kommunális hulladékkal, építési
törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt szennyezettség megszüntetése, környezetvédelmi és
talajvédelmi feladatok ellátása, és
5. a hasznosítatlan földrészleten található és az ingatlan vagy a szomszédos ingatlan(ok)
rendes használatát akadályozó, illetve kárt okozó vagy annak veszélyével fenyegető növények
eltávolítása érdekében szükséges és kármegelőzési célokat szolgáló munkálatok finanszírozása.
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2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:10 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(303557)

1. Az ismert, illetve a felmérés következtében feltárt jogilag rendezetlen állami tulajdonban
lévő földrészletek jogi rendezése, a jogszerűtlen, illetve a valóságnak nem megfelelő
állapotok tisztázása és rendezése az érintett földrészletek minél szélesebb körű,
birtokpolitikai elveknek megfelelő hasznosítása érdekében,
2. az állami földterületek elbirtoklásának megakadályozása, helytelenül hasznosított,
rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok megfelelő hasznosításának jogi előkészítése,
3. jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése alapján a korábbitól eltérő módon
hasznosítandó állami területek kapcsán felmerülő, az új hasznosítási mód biztosítását
szolgáló kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítése, és
4. a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított és az Nfatv. 16/A. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint átvett területek tényleges művelési ága megállapításával összefüggésben
felmerült feladatok finanszírozása.

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:12 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(296146)

Az NFK tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó és más előirányzati jogcímhez nem
kapcsolható kifizetések biztosítása, így különösen:
1. a vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás szükségleteit kielégítő ingatlan-, földhasználati
és földműves nyilvántartási adatok, valamint a digitális térképi állomány időszakos
frissítésének finanszírozása,
2. a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz kapcsolódó hatósági határozatok alapján
fizetendő bírságok és egyéb kiadások finanszírozása, és
3. a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek után fizetendő általános forgalmi adó
megfizetése.
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria 2020. június 9. napján kelt, Knk.II.37.302/2020/3. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
– országos népszavazási kérdést hitelesítő – 15/2020. számú határozatát helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2020. június 9.
		
		

Dr. Tóth Kincső s. k.,
a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 3/2020. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozata
a nemzeti önazonosság védelméről*
Az Országgyűlés a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma mint a térség államaiban élő 12 millió magyar
ember választott képviselőinek reprezentatív politikai testületének felhívására, az első világháborút lezáró
békekötések századik, valamint a kelet-közép-európai demokratikus rendszerváltoztatások harmincadik
évfordulóján az alábbi politikai nyilatkozatot teszi:
1. Történelmi tény, hogy az első világháborút lezáró békekötések keretében az ezer esztendeje európai szülőföldjén
élő magyarságot megfosztották nemzeti önrendelkezési jogának gyakorlásától, melynek következményeként
minden tíz magyar ajkú emberből három, azaz mindösszesen közel 3,3 millió magyar a szülőföldjével együtt más
államok fennhatósága alá került, ahol egy évszázada változó államalakulatok keretében és fogyatkozó lélekszámban
él napjainkban is.
2. Statisztikai tény, hogy miközben a korabeli Magyarország területén élő nem magyar nemzetiségű emberek
száma – a német ajkúakat ide nem számítva – az 1787-es népszámláláskor rögzített 4.935.000 főről
az 1910-es népszámlálások adatai szerint 8.515.000 főre növekedett, addig 1920 és 2011 között a Magyarországgal
szomszédos országok fennhatósága alá került magyarság száma a népszámlálási adatok szerint mindösszesen
3.278.000 főről 2.090.000 főre csökkent.
3. A huszadik századi megpróbáltatások – a Magyarország határain kívülre került Kárpát-medencei magyar
közösségek ellen irányuló etnikai tisztogatási kísérletek, etnikai homogenizációs törekvések, valamint az 1990-ben
történt demokratikus rendszerváltoztatásokat követően a térségre jellemző társadalmi és gazdasági nehézségek
okozta elvándorlás – ellenére a külhoni magyarság fájdalmas veszteségek, áldozatok és nagyszerű teljesítmények
árán megőrizte az anyanyelvében, kultúrájában és szülőföldjében gyökerező nemzeti önazonosságát. Ezáltal
a Kárpát-medencében a magyarság napjainkban is viszonylagos nemzeti többséget alkot, és a térségben a magyar
nyelvet beszélik a legtöbben. Ezen etnikai tényhelyzet a jövőre nézve is kiemelt felelősséget ró a magyar államra és
Európa felelős politikai erőire a Kárpát-medence sorsának történelmi alakításában.
4. A Kárpát-medencében egy évszázada a Magyarországgal szomszédos államok fennhatósága alatt élő magyarok úgy
maradtak hűségesek szülőföldjükhöz és a magyar nemzethez, hogy mindeközben lojális és értékteremtő polgáraivá
és közösségeivé váltak azon országoknak, amelyekben élnek. Három évtizede a Kárpát-medencében élő külhoni
magyarság – olyan időszakban, amelyben Európa nem volt mentes az erőszakos etnikai érdekérvényesítésektől sem –
mindvégig alkotmányos eszközökkel, békés módon küzdött a jogaiért. A külhoni magyarság a térség valamennyi
állama euroatlanti integrációjának, illetve integrációs törekvéseinek aktív támogatója, és politikai érdekképviseletei
által nélkülözhetetlen módon járul hozzá a térség geopolitikai stabilitásának és etnikumközi békéjének
fenntartásához. Mindezek ellenére a Magyarországgal szomszédos egyes országokban élő magyar közösségek
az elmúlt három évtized során folyamatosan a diszkrimináció számos formájával szembesülnek. A hátrányos
megkülönböztetés a központi és regionális fejlesztési közpolitika, a kommunista időszakban elrabolt egyéni és
közösségi tulajdonok visszaszolgáltatása, az oktatási jogok, az anyanyelvhasználati jogok, az államigazgatásban,
illetve az igazságszolgáltatásban való részvételi jogok, valamint a politikai közbeszéd területén is érvényesül. Gyakran
tapasztalható, hogy egyes országok állami hatóságai tudatosan megfélemlítik, illetve megalázzák a külhoni magyar
közösségek tagjait és vezetőiket. Hasonlóképpen gyakori diszkrimináció áldozatai a külhoni magyarok akkor is,
amikor a részükre törvényekben és egyéb jogszabályokban elviekben biztosított jogokat a gyakorlatban csorbítják,
azok tényleges érvényesülését meghiúsítják.

* A politikai nyilatkozatot az Országgyűlés a 2020. június 16-i ülésnapján fogadta el.
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5. A nemzeti sokszínűség nem veszélyforrást, hanem erőforrást képezhet egész Európa és a kelet-közép-európai térség
valamennyi nemzete és állama számára. Ennek érvényesüléséhez az szükséges, hogy a térség államai az Európai
Unióról szóló szerződés 4. cikkelye szellemében mindannyian ismerjék el a nemzeti önazonossághoz való jogot
alapvető emberi jogként és közösen határozzák meg annak a huszonegyedik századi kihívásokra megfelelő választ
adó politikai és jogi tartalmát, valamint az így meghatározott jogot a gyakorlatban is biztosítsák a területükön
számbeli többségben, illetve kisebbségben élő nemzeti közösségek számára egyaránt.
6. Kelet-Közép-Európában – és benne a Kárpát-medencében – nem az államhatárok, hanem az államok politikájának
megváltoztatásával, a nemzeti önazonossághoz való jogot ténylegesen és korszerűen biztosító jogi és politikai
eszközökkel lehet mindenki számára növelni a szülőföld megtartó erejét, amely alapfeltétele a térségben élők
biztonságának és jólétének.
7. Kelet-Közép-Európában – és benne a Kárpát-medencében – a biztonság, a politikai és társadalmi stabilitás,
a gazdasági fejlődés és jólét hosszú távú biztosítékát az jelentheti, ha valamennyi nemzeti állam minden polgára és
azok közösségei számára elismeri a nemzeti önazonossághoz való jogot, azaz lehetővé teszi számukra, hogy elődeik
anyanyelvét, kultúráját és szülőföldjük otthonosságát mindannyian megörökölhessék, és mindezt továbbadhassák
az utódaiknak. Az anyanyelvtől és a kultúrától való elidegenedés, valamint a szülőföld otthonosságának elveszítése,
illetve a szülőföldről való kényszerű elvándorlás globalizálódó világunkban a legközvetlenebb veszély, amely
a térség valamennyi nemzetét és nemzeti államát fenyegeti.
8. Fentiekre tekintettel felhívjuk a kelet-közép-európai – és benne a Kárpát-medencei – államalkotó nemzetek
parlamentjeit, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezeténél és az európai nemzetközi szervezeteknél közösen
kezdeményezzék a nemzeti önazonossághoz való jognak mint alapvető emberi jognak az elismertetését.
9. Felhívjuk a kelet-közép-európai – és benne a Kárpát-medencei – államalkotó nemzetek parlamentjeit, hogy emeljék
alkotmányos alapjoggá a nemzeti önazonossághoz való jogot, és azt szavatolják a gyakorlatban is az államaik
területén élő minden őshonos nemzeti közösség számára. A Magyarország Alaptörvényében foglalt megoldáshoz
hasonlóan a többségben élő nemzeti közösségek mellett a meghatározott feltételeknek megfelelő, számbeli
kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségeknek is biztosítsanak alkotmányban rögzített államalkotói jogállást.
10. Felhívjuk az Európai Bizottságot, hogy az uniós tagállamokban számbeli kisebbségben élő őshonos nemzeti
közösségek több mint ötvenmillió tagjára – úgy is, mint európai adófizetőkre és választópolgárokra – tekintettel,
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója által 2013-ban indított nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelmi
javaslatok tárgyában kezdeményezze kötelező érvényű uniós jogszabály megalkotását.
11. Felhívjuk az Európai Unió tagállamainak polgárait, hogy támogassák a Székely Nemzeti Tanácsnak az európai régiók
gazdasági és kulturális fejlődését erősíteni hivatott, folyamatban lévő európai polgári kezdeményezését.
12. Felhívjuk az Európai Unió és az Európa Tanács intézményeit, hogy támogassák azon európai államok
parlamentjeinek törekvéseit, amelyek a huszonegyedik században a nemzeti önazonossághoz való jogot
az egyetemes emberi jogok részévé akarják tenni.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Dr. Varga László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője
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A Kormány 1322/2020. (VI. 16.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2020. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2020. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Értéke (Ft)

1

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

6

100 000 000

2

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDABÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

szerződésmódosítás – változatlan
vagy csökkenő ügyletérték mellett

Hitel

15

4 000 000 000

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

Jóváhagyott ügylet adatai
Kormány által
Kormány az ügylethez/
engedélyezett
Fejlesztési célhoz az
fejlesztéshez hozzájárul
fejlesztéshez
ügylet mekkora értékkel
(Igen, Nem, Részben)
kapcsolódó ügyletérték
járul hozzá

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint (Ft)

2020

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

100 000 000

100 000 000 Igen

2021

2022

2023-tól

100 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer
1 korszerűsítése

750 000 000

0 Nem

2.2

2 3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

200 000 000

0 Nem

2.3

3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és
családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását
3 szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

50 000 000

0 Nem

2.4

4 4.1. Kulturális célú beruházások

250 000 000

0 Nem

2.5

4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló
5 beruházások

250 000 000

0 Nem

2.6

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi
rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, valamint a fűtés- és világítási rendszer
6 korszerűsítése

500 000 000

0 Nem

2.7

7 7.7. Város- és település-rehabilitáció

500 000 000

0 Nem

8 7.7. Város- és település-rehabilitáció

1 500 000 000

0 Nem

88 372 694

88 372 694 Igen

88 372 694

0

0

375 282 518

375 282 518 Igen

0

375 282 518

0

0

Igen

727 499 999

0

0

0

2.8
3

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Hitel

21

88 372 694

4

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2 HUF

fejlesztés

Halasztott fizetés,
részletfizetés

15

375 282 518

5

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

adósságmegújítás

Hitel

16

727 499 999

6

IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

13

50 000 000

2

49 000 000

6

6 100 000

7

LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

működés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

8

PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

9

SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Hitel

10

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

5

30 000 000

13

350 000 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges
1 infrastrukturális beruházások
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények
2 felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
-

-

-

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer
1 korszerűsítése

-

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges
1 infrastrukturális beruházások
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer
1 korszerűsítése

1 2.2. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése

-

50 000 000

-

-

50 000 000 Igen

50 000 000

0

0

0

Igen

49 000 000

0

0

0

0

6 100 000

6 100 000 Igen

6 100 000

0

0

30 000 000

30 000 000 Igen

30 000 000

0

0

0

350 000 000

350 000 000 Igen

350 000 000

0

0

0
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1. melléklet az 1322/2020. (VI. 16.) Korm. határozathoz

3647

3648

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 143. szám

A Kormány 1323/2020. (VI. 16.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2020. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Jóváhagyott ügylet adatai

MIHŐ MISKOLCI
HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

1

HUF

fejlesztés

Hitel

Futamideje (év)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ügylet célja

Ügylet típusa

1.

Devizanem

Önkormányzat neve

Kérelemmel érintett
gazdasági társaság neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Értéke

Fejlesztés célja

11

435 000 000

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

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet
Kormány az
Kormány által
devizanemében) keletkeztetett adósság
ügylethez/
engedélyezett
nagysága szerint
fejlesztéshez/működés fejlesztéshez
hez kapcsolódó
hozzájárul (Igen,
ügyletérték
Nem, Részben)
2023-tól
2020
2021
2022
összesen

0

Nem

-

-

-

-
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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