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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelete
a felsőoktatási felvételi eljárással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 23. §-a
a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Alapképzésre, osztatlan képzésre – az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott
kivétellel – az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.
(4) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amely képzés esetén a felvételi
összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani.”
2. §		
A Rendelet a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § E rendeletnek a felsőoktatási felvételi eljárással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (3) és (4) bekezdését első alkalommal a 2020. évi
általános felvételi eljárásban kell alkalmazni.”
3. §		
A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Hatályát veszti a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet] 19. § (4) bekezdése.
5. §		
Nem lép hatályba a 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet
a)
10. § (2) bekezdése és
b)
17. § g) és h) pontja.
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. és az 5. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke
szakonként, képzési területenként a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban
1. Agrár képzési terület
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

élelmiszermérnöki
földmérő és földrendező mérnöki
vidékfejlesztési agrármérnöki
kertészmérnöki
lótenyésztő, lovassport szervező
agrármérnöki
mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki
mezőgazdasági mérnöki
mezőgazdasági szakoktató
szőlész-borász mérnöki
tájrendező és kertépítő mérnöki
természetvédelmi mérnöki
vadgazda mérnöki

A 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak
közül egyet emelt szinten kell teljesíteni.

agrármérnöki
állatorvosi
erdőmérnöki

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és kémia.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell
teljesíteni: biológia, fizika, kémia, matematika, földrajz,
informatika, idegen nyelv (angol vagy német), egy
szakmai előkészítő tárgy, egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy, egy ágazaton belüli specializáció szakmai
érettségi vizsgatárgy.
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2. Államtudományi képzési terület
A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

rendészeti igazgatási
(biztonsági, büntetésvégrehajtási,
határrendészeti,
igazgatásrendészeti,
közlekedésrendészeti,
közrendvédelmi, migrációs,
vám- és jövedéki igazgatási
szakirányokkal)
rendészeti (bevándorlási és
állampolgársági igazgatási,
büntetés-végrehajtási
szervező,
határrendészeti rendőr,
igazgatásrendészeti rendőr,
közeledésrendészeti rendőr,
közrendvédelmi rendőr,
vám- és pénzügyőri
szakirányokkal)
nemzetközi biztonság- és
védelempolitikai
állami légiközlekedési
(állami légijármű-vezető,
katonai repülésirányító
szakirányokkal)
bűnügyi igazgatási
(bűnügyi hírszerző, bűnügyi
nyomozó, gazdaságvédelmi
nyomozó, pénzügyi
nyomozó szakirányokkal)
bűnügyi (bűnüldözési,
bűnügyi felderítő,
gazdasági nyomozó,
adó- és pénzügyi
nyomozó, kiber nyomozó
szakirányokkal)
katasztrófavédelem
(iparbiztonsági,
katasztrófavédelmi
műveleti, tűzvédelmi
és mentésirányítási
szakirányokkal)
katonai gazdálkodási
katonai logisztika
katonai üzemeltetés
katonai vezetői
nemzetbiztonsági
polgári nemzetbiztonsági
közigazgatás-szervező
nemzetközi igazgatási

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: belügyi
rendészeti ismeretek, katonai alapismeretek, magyar nyelv és
irodalom, történelem, szakmai előkészítő vizsgatárgy (rendészeti
alapismeretek), ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (rendészet
ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, honvédelmi
ismeretek).
A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szakon
a felsorolt tárgyakon kívül a következő tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv, földrajz, matematika.
A nemzetközi igazgatási alapképzési szakon a felsorolt tárgyakon
kívül a következő tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, matematika, szakmai előkészítő vizsgatárgy
[közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti
gazdaságtan)], ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (közgazdaság
ismeretek, közgazdasági ismeretek).
A közigazgatás-szervező alapképzési szakon a felsorolt tárgyakon
kívül a következő tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
szakmai előkészítő vizsgatárgy [informatikai alapismeretek,
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti
gazdaságtan)], ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika
ismeretek, informatikai ismeretek, közgazdaság ismeretek vagy
közgazdasági ismeretek).
Az állami légiközlekedési, a bűnügyi igazgatási, a bűnügyi,
a katasztrófavédelem, a katonai gazdálkodási, a katonai logisztika,
a katonai üzemeltetés, a katonai vezetői, a nemzetbiztonsági,
a polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakokon a felsorolt
tárgyakon kívül emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

államtudományi
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3. Bölcsészettudomány képzési terület

1.

A

B

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

C
Emelt szintű érettségi követelmény

2.

anglisztika

Emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.

3.

germanisztika (önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok: német, német
nemzetiségi)
germanisztika (önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
néderlandisztika vagy skandinavisztika)
keleti nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: altajisztika, arab,
hebraisztika, indológia, iranisztika,
japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török,
újgörög)
magyar

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
német nyelv, német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
német nyelv, német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi
nyelv és irodalom, angol nyelv.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, arab nyelv, angol
nyelv, francia nyelv, héber nyelv, japán nyelv, kínai nyelv,
latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, újgörög nyelv.

közösségszervezés (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: ifjúsági közösségszervezés,
kulturális közösségszervezés,
humánfejlesztő)
néprajz

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell
teljesíteni: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar
nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv,
társadalomismeret, történelem.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

ókori nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: asszíriológia, egyiptológia,
klasszika-filológia)
10. pedagógia

11. pszichológia

12. régészet
13. újlatin nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: francia, olasz, spanyol)
14. újlatin nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: román, román nemzetiségi)

Emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és irodalom.

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell
teljesíteni: magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz,
társadalomismeret, angol nyelv, arab nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, arab
nyelv, francia nyelv, japán nyelv, latin nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, újgörög nyelv.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, fizika, földrajz, francia nyelv, kémia,
magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, bármely nemzetiségi
nyelv (és irodalom), természettudomány, történelem,
oktatási alapismeretek, pedagógia ismeretek.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell
teljesíteni: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar
nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv,
történelem, oktatási alapismeretek, pedagógia ismeretek.
Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
a szakiránynak megfelelően: francia nyelv, olasz nyelv,
spanyol nyelv.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, román nyelv,
román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, spanyol nyelv,
portugál nyelv.
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15. újlatin nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirány: portugál)

16. romológia

17. szabad bölcsészet

18. szlavisztika (önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok: bolgár,
cseh, lengyel, orosz, horvát, horvát
nemzetiségi, szerb, szerb nemzetiségi,
szlovák, szlovák nemzetiségi, szlovén,
szlovén nemzetiségi, ukrán, ukrán
nemzetiségi)

19. történelem

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv,
portugál nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és
irodalom.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, beás nyelv, magyar nyelv és irodalom,
történelem, francia nyelv, latin nyelv, lovári nyelv, német
nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, bolgár
nyelv, francia nyelv, horvát nyelv, horvát nemzetiségi nyelv,
horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, latin nyelv, lengyel
nyelv, német nyelv, német nemzetiségi nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv, szerb nyelv, szerb (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi)
nyelv és irodalom, szlovén nyelv, szlovén nemzetiségi
nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom,
ukrán nyelv.
Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

4. Gazdaságtudományok képzési terület

1.

2.
3.
4.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

alkalmazott
közgazdaságtan
gazdálkodási és
menedzsment
kereskedelem és
marketing

5.

emberi erőforrások

6.

nemzetközi
gazdálkodás

7.

pénzügy és
számvitel

8.

turizmusvendéglátás

9.

üzleti szakoktató

10.

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

A 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni.

gazdaság- és
pénzügy-matematikai
elemzés

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.
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5. Informatika képzési terület
A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.
3.
4.

gazdaságinformatikus
mérnökinformatikus
programtervező
informatikus
üzemmérnök-informatikus

5.

A 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül egyet
emelt szinten kell teljesíteni.

6. Jogi képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

igazságügyi igazgatási

3.

munkaügyi és
társadalombiztosítási
igazgatási

4.

A 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül egyet
emelt szinten kell teljesíteni.

jogász

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia
nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv.

7. Műszaki képzési terület
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

anyagmérnöki
biomérnöki
építőmérnöki
faipari mérnöki
gépészmérnöki
járműmérnöki
jármű-üzemmérnök
könnyűipari mérnöki
közlekedésmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell
teljesíteni: matematika, biológia, fizika, informatika,
kémia, szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai
alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek,
építészeti és építési alapismeretek, faipari
alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatika
ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és
parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési
ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek,
könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek,
környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelemvízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek,
közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek,
közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész
ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek,
mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek,
nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai
ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és
közszolgálati ismeretek, távközlés
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

logisztikai mérnöki
mechatronikai mérnöki
molekuláris bionika mérnöki
repülőmérnöki
vegyészmérnöki
villamosmérnöki
vízügyi üzemeltetési mérnöki
biztonságtechnikai mérnöki
műszaki földtudományi
műszaki menedzser
műszaki szakoktató

22.

energetikai mérnöki
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ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar
és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek,
vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi
ismeretek), ágazaton belüli specializáció szakmai
érettségi vizsgatárgy (bányaművelési ismeretek,
gázipari és fluidumkitermelési ismeretek,
gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai
ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek,
közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és
mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési
ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek,
kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgépszerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek,
hajózási technikai ismeretek, mezőgazdasági és
erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari
gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi
közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek,
postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési,
szállítmányozási és logisztikai ismeretek).
A biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szakon
a felsorolt tárgyakon kívül a következő tárgyak
közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: katonai
alapismeretek, honvédelmi ismeretek.
A műszaki földtudományi alapképzési szakon
a felsorolt tárgyakon kívül emelt szinten kell
teljesíteni: földrajz.
A műszaki menedzser alapképzési szakon a felsorolt
tárgyakon kívül a következő tárgyak közül egyet
emelt szinten kell teljesíteni: gazdasági ismeretek,
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy
elméleti gazdaságtan), kereskedelmi és marketing
alapismeretek, történelem.
A műszaki szakoktató alapképzési szakon a felsorolt
tárgyakon kívül a következő tárgyak közül egyet
emelt szinten kell teljesíteni: oktatási alapismeretek,
pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek, szociális
ismeretek.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell
teljesíteni: matematika, fizika, kémia, elektronikai
alapismeretek, gépészeti alapismeretek, vegyipari
alapismeretek, épületgépészet ismeretek,
gépészet ismeretek, informatika ismeretek,
informatikai ismeretek, vegyipar ismeretek,
vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika
ismeretek, autó- és repülőgépszerelési ismeretek,
automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari
gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-technológiai
ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek,
mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti
gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti ismeretek.
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23.

építészmérnöki

24.

ipari termék- és formatervező
mérnöki

25.

környezetmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni: matematika, fizika, magyar nyelv
és irodalom, történelem, építészeti és építési
alapismeretek, építőipar ismeretek, magas- és
mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési
ismeretek.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni: matematika, biológia, fizika,
informatika, kémia, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek, faipari alapismeretek,
építészeti és építési alapismeretek, könnyűipar
ismeretek, könnyűipari ismeretek, informatika
ismeretek, informatikai ismeretek, faipar
ismeretek, faipari ismeretek, gépészet ismeretek,
nyomdaipar ismeretek, autó- és repülőgépszerelési
ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai
ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek,
kiadványszerkesztési ismeretek, mechatronikai
ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti
gépésztechnikai ismeretek, nyomdaipari technikai
ismeretek, vasútgépészeti ismeretek.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell
teljesíteni: matematika, biológia, fizika, informatika,
kémia, elektronikai alapismeretek, építészeti
és építési alapismeretek, faipari alapismeretek,
gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek,
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek,
közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel),
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika),
bányászat ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás
ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek,
élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek,
építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek,
épületgépészeti ismeretek, faipar ismeretek,
faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési
ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek,
informatikai ismeretek, kohászat ismeretek,
kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek,
könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek,
környezetvédelem vízgazdálkodás ismeretek,
közlekedésépítő ismeretek, közlekedés ismeretek
(közlekedéstechnika és közlekedés-üzemvitel),
közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész
ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági
ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek,
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26.

vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika
ismeretek, vízügyi ismeretek, autó- és
repülőgépszerelési ismeretek, automatikai és
elektronikai ismeretek, bányaművelési ismeretek,
élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek,
gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózási technikai
ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti
és légi közlekedési szállítmányozási és logisztikai
ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek,
mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti
gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek,
vasútgépészeti ismeretek, út-, vasút- és hídépítési
ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási
és logisztikai ismeretek.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni: matematika, fizika, magyar nyelv
és irodalom, történelem, építészeti és építési
alapismeretek vagy építőipar ismeretek, magas- és
mélyépítési ismeretek vagy út-, vasút- és hídépítési
ismeretek.

építészmérnöki

8. Orvos- és egészségtudomány képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

ápolás és betegellátás (ápoló,
dietetikus, ergoterápia,
gyógytornász, hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, mentőtiszt,
szülésznő szakirány)

3.

egészségügyi gondozás és prevenció
(népegészségügyi ellenőr, védőnő,
dentálhigiénikus szakirány)

4.

egészségügyi szervező

5.

orvosi diagnosztikai analitikus

A 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak
közül egyet emelt szinten kell teljesíteni.

6.

általános orvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy
kémia.

7.

fogorvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy
kémia.

8.

gyógyszerész

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy
kémia.
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9. Pedagógusképzés képzési terület
A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

csecsemő- és
kisgyermeknevelő
gyógypedagógia
(értelmileg akadályozottak
pedagógiája, tanulásban
akadályozottak
pedagógiája, hallássérültek
pedagógiája, logopédia,
látássérültek, pedagógiája,
szomatopedagógia,
pszichopedagógia vagy
autizmus spektrum
pedagógiája szakirány)
konduktor
óvodapedagógus
(nemzetiségi szakirány)
tanító (nemzetiségi
szakirány)

3.

4.
5.
6.

A 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül
egyet emelt szinten kell teljesíteni.

10. Sporttudomány képzési terület
A

B

C

1.

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

sport- és rekreációszervezés
(sportszervezés,
rekreációszervezés
és egészségfejlesztés
szakirány)

A 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül
egyet emelt szinten kell teljesíteni.

11. Társadalomtudomány képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

informatikus könyvtáros

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika,
társadalomismeret, történelem, informatikai alapismeretek,
informatika, informatika ismeretek, informatikai ismeretek.

3.

kulturális antropológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, földrajz,
társadalomismeret, történelem.

4.
5.

kommunikáció- és
médiatudomány
nemzetközi tanulmányok

6.
7.
8.
9.

politikatudományok
szociális munka
szociálpedagógia
szociológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika,
társadalomismeret, történelem.
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12. Természettudomány képzési terület
1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan szakok

Emelt szintű érettségi követelmény

2.

biológia

3.

fizika

4.

földrajz

5.

földtudományi

6.

kémia

7.

környezettan

8.

matematika

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika,
természettudomány, szakmai előkészítő vizsgatárgy
[elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan
vagy elméleti gazdaságtan, vegyipari alapismeretek), ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet
ismeretek, gépészeti ismeretek, közgazdaság ismeretek,
közgazdasági ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek,
környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás
ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek,
vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek,
vízügyi ismeretek)].
A földrajz alapképzési szakon a felsorolt tárgyakon kívül emelt
szinten kell teljesíteni: történelem.
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika.
”

A Kormány 262/2019. (XI. 14.) Korm. rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány 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 központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 262/2019. (XI. 14.) Korm. rendelethez
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 13. ponttal egészül ki:
(A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe
vevő központi költségvetési szervek)
„13. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság”

A Kormány 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további
fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodások végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló nyilvános egyedi kormányhatározatban foglaltak és a megyei jogú város egyéb fejlesztési céljaival
összhangban lévő programelemek végrehajtását szolgáló, a Miniszterelnökség fejezetében e célra megállapított
költségvetési előirányzatot terhelő forrásigényekre terjed ki azzal, hogy e rendeletnek az előirányzat felhasználására,
kezelésére és működtetésére vonatkozó rendelkezései kizárólag az előirányzat terhére nyújtott költségvetési
támogatásokra (a továbbiakban: MVP támogatás) alkalmazandóak.”
2. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról a Kormány nyilvános egyedi határozatban dönt, amelyet a megyei jogú
város egyéb fejlesztési céljaival összhangban lévő feladatokkal kiegészíthet.”
(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A végrehajtás szakpolitikai felelőse – a (3a) bekezdésben foglalt eltéréssel – a Kormánynak a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező olyan tagja,
akit az (1) bekezdés szerinti kormányhatározat az adott feladat felelősének első helyen kijelölt.
(3a) E rendelet alkalmazásában szakpolitikai felelősnek kell tekinteni az (1) bekezdés szerinti kormányhatározatban
az adott feladat első helyen kijelölt felelőse által az e feladatra írásban kijelölt – az irányítása vagy felügyelete alá
tartozó – más szervet, azzal, hogy ahol e rendelet a Kormány döntését írja elő, a kijelölt szerv az (1) bekezdés szerinti
kormányhatározatban az adott feladat első helyen kijelölt felelőse útján kezdeményezi a döntést.
(3b) Az (1) bekezdés szerinti kormányhatározatban az adott feladat első helyen kijelölt felelőse a (3a) bekezdés
szerinti kijelölésről írásban tájékoztatja a minisztert.”

3. §		
Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) MVP támogatás olyan megyei jogú város önkormányzata részére nyújtható, amely tekintetében a Kormány
az 1. §-ban meghatározott, az együttműködési megállapodások végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló
nyilvános egyedi kormányhatározatban döntött (a továbbiakban: kedvezményezett).”
4. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakpolitikai felelős a kedvezményezett által a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységekről,
feladatokról, a végrehajtást szolgáló beszerzésekről, a projekt céljáról, hatásairól, valamint a megvalósítás
és a finanszírozás tervezett ütemezéséről, a szükséges forrásigényről, az elszámolni kívánt költségekről
– haladéktalanul, de legkésőbb az előterjesztést megalapozó adatok rendelkezésre állásától számított 30 napon
belül – a kedvezményezettel egyeztetett előterjesztést nyújt be a Bizottság részére.”
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(2) Az R. 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előterjesztésben a szakpolitikai felelősnek be kell mutatnia)
„a) a projekt megalapozottságát, megvalósíthatóságának kritériumait és annak jogszabállyal, valamint a Kormány
2. § (1) bekezdése szerinti nyilvános egyedi határozatával való összhangját,”
5. §		
Az R. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási döntés meghozatala során vizsgálni kell különösen)
„a) az előterjesztésnek a 6. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakkal való összhangját,”
6. §		
Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási döntés és a kedvezményezett 1. melléklet A) pontja szerinti támogatási kérelme, valamint
a támogatói okirathoz szükséges egyéb adatok, illetve jogszabály alapján szükséges dokumentumok és
nyilatkozatok alapján a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat másolatát a miniszter elektronikus
úton a szakpolitikai felelősnek is megküldi.”
7. §		
Az R. 16. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendeletnek)
„d) a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított rendelkezéseit a Módr6.
hatálybalépésekor”
(folyamatban levő MVP támogatási ügyekben is alkalmazni kell.)
8. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
9. §		
Az R. 2. melléklet 1.3. pontjában az „A beszámolóhoz benyújtandó okiratokat” szövegrész helyébe az „Az 1.1. pont
szerinti összesítőben szereplő okiratokat” szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja.
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelethez
1. Az R. 2. melléklet 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a szakpolitikai felelős által az Ávr. 100. § (3) bekezdése szerinti
mintavételes módszerrel kiválasztott számláknak, számviteli bizonylatoknak, illetve a gazdasági eseményt és
pénzügyi teljesítést igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa
meghatalmazott személy aláírásával hitelesített másolatát.”
2. Az R. 2. melléklet 1. pontja a következő 1.4. alponttal egészül ki:
„1.4. A pénzügyi elszámoláshoz indokolt esetben a támogató az 1.2. alpontban meghatározott mennyiségen túl
további számlákat, számviteli bizonylatokat, illetve a gazdasági eseményt és pénzügyi teljesítést igazoló egyéb
dokumentumokat is elkérhet.”
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A Kormány 264/2019. (XI. 14.) Korm. rendelete
a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló
436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 436/2016.
(XII. 16.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Ha egy csoporton belül az összes biztosító vagy viszontbiztosító vonatkozásában a Felügyelet illetékes,
a csoportfelügyeleti hatósági feladatot is a Felügyelet látja el.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő minden más esetben – tekintettel a (3) bekezdésben foglaltakra is –,
a csoportfelügyeleti hatósági feladatot a Felügyelet látja el, ha
a) a csoport élén egy biztosító vagy viszontbiztosító áll, és az ezt a vállalkozást engedélyező felügyeleti hatóság
a Felügyelet, vagy
b) a csoport élén nem egy biztosító vagy viszontbiztosító áll, valamint
ba) ha egy biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata egy biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi
holdingtársaság, és a biztosítót vagy viszontbiztosítót engedélyező felügyeleti hatóság a Felügyelet,
bb) ha egynél több, az Európai Unióban központi irodával rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata
ugyanaz a biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, továbbá a vállalkozások egyikét
abban a tagállamban engedélyezték, ahol a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság
központi irodája van, és az abban a tagállamban engedélyezett biztosító vagy viszontbiztosító felügyeleti hatósága
a Felügyelet,
bc) ha a csoport élén egynél több biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság áll, amelyek
központi irodája különböző tagállamokban van, továbbá az említett tagállamok közül valamennyiben van biztosító
vagy viszontbiztosító, és a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító felügyeleti
hatósága a Felügyelet,
bd) ha egynél több, az Európai Unióban központi irodával rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító
anyavállalata ugyanaz a biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, továbbá az említett
vállalkozások egyikét sem abban a tagállamban engedélyezték, ahol a biztosítói holdingtársaság vagy vegyes
pénzügyi holdingtársaság központi irodája van, és a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező biztosítót vagy
viszontbiztosítót engedélyező felügyeleti hatóság a Felügyelet, vagy
be) ha a csoport anyavállalat nélküli csoport, vagy bármely, a ba)–bd) alpontban nem meghatározott
körülmények fennállása esetén, abban az esetben, ha a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező biztosítót vagy
viszontbiztosítót engedélyező felügyeleti hatóság a Felügyelet.
(3) Különleges esetekben az érintett felügyeleti hatóságok a Felügyelet kérésére dönthetnek úgy, hogy eltérnek
a (2) bekezdésben meghatározott kritériumoktól, ha azok alkalmazása a csoport szerkezetét és a biztosítók vagy
viszontbiztosítók különböző országokban folytatott tevékenységeinek relatív fontosságát figyelembe véve nem
lenne megfelelő, és másik felügyeleti hatóságot jelölhetnek ki csoportfelügyeleti hatóságnak.
(4) Ha a Felügyelet érintett felügyeleti hatóság, kérheti annak megvitatását, hogy a (2) bekezdésben foglalt
kritériumok megfelelők-e. Ilyen célú kezdeményezésre legfeljebb évente egyszer kerülhet sor.
(5) A Felügyelet minden tőle telhetőt megtesz, hogy a csoportfelügyeleti hatóság kiválasztásáról a tanácskozási
kérelemtől számított három hónapon belül közös határozatot tudjanak hozni a felügyeleti hatóságok. A határozat
meghozatala előtt véleménynyilvánítási lehetősége van a csoportnak.
(6) Ha a kijelölt csoportfelügyeleti hatóság a Felügyelet, a csoport elé terjeszti a teljes körű indokolással ellátott
közös határozatot.
(7) Ha az (5) bekezdésben meghatározott három hónapos időszak alatt a Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság
az ügyet az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban az EBFH elé utalta, akkor az érintett felügyeleti
hatóságok elhalasztják közös döntésüket, és megvárják az EBFH által az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkének
(3) bekezdése alapján esetlegesen hozott határozatot, majd az EBFH határozatának megfelelően hozzák meg saját
közös határozatukat.
(8) Ha a Felügyelet érintett felügyeleti hatóság, irányadónak ismeri el a (7) bekezdés szerinti közös határozatot és
teljesíti az abban foglaltakat.
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(9) A három hónapos időtartam az 1094/2010/EU rendelet 19. cikk (2) bekezdése szerinti egyeztető időszaknak
minősül.
(10) A három hónapos időtartam vége után vagy a közös határozat meghozatala után az ügy már nem utalható
az EBFH elé.
(11) Ha Felügyelet a kijelölt csoportfelügyeleti hatóság, a csoport és a felügyeleti kollégium elé terjeszti a teljes körű
indokolással ellátott, közös határozatot.
(12) Ha a (3)–(11) bekezdés szerinti eljárásban nem születik közös határozat, és a (2) bekezdés alapján a Felügyelet
lenne a felügyeleti hatóság, akkor a csoportfelügyeleti hatóság feladatát a Felügyelet látja el.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Ez a rendelet a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II)
szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 247. cikkének való megfelelést
szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 265/2019. (XI. 14.) Korm. rendelete
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2. § 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. §		
Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Zánka külterületén és Fonyód belterületén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti
a) Zánka külterület 017/5, 017/6, 017/7, 018/3, 018/7, 018/8, 022/17, 022/19, 022/25, 026/2, 028, 029, 030/11, 030/15
és 039 helyrajzi számon, valamint
b) Fonyód belterület 10232/5, 10232/9, 10232/14, 10232/15, 10232/16, 10232/17 és 10232/18 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé
válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére és az ahhoz
kapcsolódó építmények, fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás)
függenek össze.”
2. §		
Az R. a következő 5/E. §-sal egészül ki:
„5/E. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok vonatkozásában
megvalósuló beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási
kötelezettség nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

7414

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 181. szám

3. §		
Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 265/2019. (XI. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. § (1) bekezdését
a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 266/2019. (XI. 14.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2019. (XI. 14.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr17.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 29. sorát a Módr17. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 266/2019. (XI. 14.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 29. sorral egészül ki:
(A
1

A beruházás megnevezése)

Repüléstechnikai
29. beruházás Miskolc
belterületén

B
A beruházás megvalósításának helyszíne)

Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
12995/6 helyrajzi számú ingatlan

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1635/2019. (XI. 14.) Korm. határozata
a Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja ENSZ Közgyűlése által történő kijelölésének
kezdeményezéséről
A Kormány a Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja Egyesült Nemzetek Szervezete
(a továbbiakban: ENSZ) Közgyűlése által történő kijelölése érdekében felhívja a külgazdasági és külügyminisztert
a Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja ENSZ Közgyűlése által történő kijelölésére irányuló
kezdeményezés szakmai előkészítésére, valamint arra, hogy az ezzel kapcsolatos ENSZ közgyűlési határozati javaslat
kidolgozását célzó feladatok elvégzéséréről gondoskodjon.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1636/2019. (XI. 14.) Korm. határozata
a traumatológiai szakma fix díjainak emelése érdekében szükséges forrás átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 19. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva egyszeri 3 392 000 000 forint átcsoportosítását rendeli el a traumatológiai szakma fix díjainak emelése
érdekében a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
3. Céltartalékok jogcímcsoport, 5. Közszolgáltatások fejlesztése jogcímről a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

7416

1. melléklet
az .../2019.(XI.
(...14.)
...) Korm.
Korm.határozathoz
határozathoz
1. melléklet
az 1636/2019.
XV. Pénzügyminisztérium
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

XV.

26

Alcím
szám

2

375373
LXXII.

2

3

263901

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

3

5

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Céltartalékok
Közszolgáltatások fejlesztése
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Összevont szakellátás

18
K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

-3 392 000 000

Egyéb működési célú kiadások

3 392 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

Alcím
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
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

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet Cím
szám szám

Alcím
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
3 392 000 000

III. n.év

IV. n.év
3 392 000 000
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Magyar Államkincstár

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

TÁMOGATÁS

7417
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A Kormány 1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozata
az egyes települések nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ideiglenes
ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatás biztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 47. Nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az egyes települési önkormányzatok nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő
költségeinek támogatása érdekében – 25 702 293 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 47. Nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott
támogatási célra 2019. december 10-ig támogatási kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő támogatásként,
egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat
alapján a 2. melléklet szerinti önkormányzatoknak támogatást nyújtson azzal, hogy az okiratban rögzíteni kell, hogy
a kapott támogatást az önkormányzat köteles a kijelölt közérdekű közszolgáltató részére az elvégzett szolgáltatás
meg nem térülő költségeinek támogatására 5 munkanapon belül, de legkésőbb 2019. december 31-ig továbbutalni;
4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási
egyedi azonosító
359017

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

szám

szám

szám

cím
csop.
szám

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.
név

cím
név

IX.

382539

2

K5

47

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú támogatások

A módosítás

(+/-)

következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-25 702 293

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő támogatása
Egyéb működési célú támogatások

K5

Módosítás

25 702 293

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

forintban
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
25 702 293

III.n.év

IV.n.év
25 702 293
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* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS

7419
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2. melléklet az 1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozathoz
Az alábbi négy település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására
kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek kiegészítő támogatását az ellátásért felelős
önkormányzaton keresztül egyedi támogatói okirat formájában szükséges biztosítani a táblázatban foglalt
összegben.

KSH helységkód

Ellátásért felelős önkormányzat

1.

1807977

Ispánk Község
Önkormányzata

2.

1825423

Magyarszombatfa
Község Önkormányzata

3.

1810223

Szalafő Község
Önkormányzata

4.

2029683

Zalatárnok Község
Önkormányzata

Ideiglenes szolgáltatás időszakából kiegészítő

Kiegészítő támogatás összege

támogatással érintett időszak

(forint)

2 942 725
2019. január 1. – 2019. április 3.

10 620 214
8 287 910

2017. október 1. – 2019. március 31.

3 851 444

A Kormány 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozata
az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggően
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a 2019. évi feladatellátás érdekében elrendeli a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi
Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím terhére 224 191 357 forint egyszeri átcsoportosítását a XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím javára, az 1. melléklet
szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2020. évi feladatellátás érdekében elrendeli
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím terhére 707 694 978 forint beépülő
jelleggel történő átcsoportosítását a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és
Technológiai Minisztérium igazgatása cím javára, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. január 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Államház- Fejezet
tartási
szám
egyedi
azonosító

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645
1
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
K5
Egyéb működési célú kiadások
K6
Beruházások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
005214

XX.

Cím
szám

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

1

K1
K2
K3
K5
K6

Államház- Fejezet
tartási
szám
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/-)

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

-167 764 503
-30 260 493
-25 912 361
-254 000
167 764 503
30 260 493
25 912 361
254 000

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház- Fejezet
tartási
szám
egyedi
azonosító
005214
280645

XX.
XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
1

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

-224 191 357
224 191 357

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - 70

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

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

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

Összesen

I.n.év
223 937 357
254 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
223 937 357
254 000
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Magyar Államkincstár

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

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

TÁMOGATÁS

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államház- Fejezet
tartási
szám
egyedi
azonosító

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645
1
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
K5
Egyéb működési célú kiadások
K6
Beruházások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
005214

XX.

Cím
szám

1

K1
K2
K3
K5
K6

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-557 631 898
-103 393 774
-44 314 690
-2 100 616
-254 000
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2. melléklet az 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozathoz

557 631 898
103 393 774
44 314 690
2 100 616
254 000
forintban

Államház- Fejezet
tartási
szám
egyedi
azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
forintban
Államház- Fejezet
tartási
szám
egyedi
azonosító
005214
280645

XX.
XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
1

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

Magyar Államkincstár

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-707 694 978
707 694 978

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - 70

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

Összesen

707 440 978
254 000

I.n.év
II. n.év
176 860 245 176 860 245
63 500
63 500

III.n.év
IV.n.év
176 860 244 176 860 244
63 500
63 500

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1639/2019. (XI. 14.) Korm. határozata
az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatos egyes feladatok átadásáról, valamint
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges
intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) kapcsán, az alapítói képviseleti jog módosítását
a Közalapítvány feladatellátásának változatlanul hagyása mellett rendeli el azzal, hogy olyan szervezeti struktúra
és működési rend kerüljön kialakításra, amely biztosítja az elkülönített szakmai felügyeletet az emberi erőforrások
minisztere és az innovációért és technológiáért felelős miniszter részére a saját szakterületeiket érintő programok
kapcsán.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
2. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a Közalapítvány 1. pont szerinti működésének tapasztalatai alapján tegyen javaslatot a különböző miniszterekhez
tartozó feladatkörök eltérő, hatékonyabb formában történő ellátására.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. július 31.
3. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges
intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
a)
9.6. pontja a következő 9.6.7. alponttal egészül ki:
(A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza
az innovációért és technológiáért felelős minisztert)
„9.6.7. a Tempus Közalapítvány”
(tekintetében)
b)
9.5.6. pontja hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozata
a Dédestapolcsány Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról, valamint
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XV. Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról és új jogcímek létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért a Dédestapolcsány Község Önkormányzata – az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 450 485
igénylésazonosítóval ellátott – vis maior pályázatának támogatásával a vis maior támogatás felhasználásának
részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (10) bekezdése alapján;
2. felhívja a belügyminisztert, hogy Dédestapolcsány Község Önkormányzata részére a vis maior támogatást
a Bán-patak felett átívelő Hunyadi János utcai, 87 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban lévő híd
újjáépítéséhez a Rendeletben foglalt szabályok szerint biztosítsa;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2019. november 30.
3. egyetért a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati kiírásban meghatározott célok elérése
érdekében szükséges intézkedések megvalósításával;
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4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva – a 3. pont szerinti cél megvalósítása érdekében – elrendeli 45 000 000 forint egyszeri
átcsoportosítását a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú
kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport javára, az 1. melléklet
szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter a 3. pont szerinti cél megvalósítása érdekében, a 4. pont szerint
átcsoportosított előirányzat terhére támogatási szerződés módosításával vissza nem térítendő, 45 000 000 forint
összegű támogatást nyújtson Budakeszi Város Önkormányzata részére;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet címrendjének
a)
a 48. Budakeszi város útfelújításának támogatása címmel, valamint
b)
a 49. Tiszabercel községben a Folyóvíz Program megvalósítása címmel
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet
a)
48. Budakeszi város útfelújításának támogatása cím javára 55 000 000 forint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
cím terhére,
b)
49. Tiszabercel községben a Folyóvíz Program megvalósítása cím javára 161 810 460 forint a Kvtv. 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő
támogatásai cím terhére
történő egyszeri átcsoportosítását, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
8. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 7. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, külön pályázat
és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson a 7. pontban
szereplő önkormányzatok részére, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
9. felhívja a belügyminisztert, hogy a 8. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XV. Pénzügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Államháztartási
egyedi
azonosító
376551

Fejezet
szám

IX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

382540

48

359017

2

382551

K8

25

359684

Fejezet
név

K8

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-100 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

55 000 000

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

-161 810 460

Tiszabercel községben a Folyóvíz Program megvalósítása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

5

Alcím
név

Budakeszi város útfelújításának támogatása

K5

4

Cím
név

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
Egyéb felhasználási célú támogatások

K8

49
XV.

Kiemelt
előir.
szám

161 810 460

Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Pest megyei fejlesztések
Egyéb felhasználási célú támogatások

45 000 000

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

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

XV.

25
4
5
359684
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Pest megyei fejlesztések

forintban

45 000 000

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

Összesen
azonnal

I.n.év
261 810 460

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
261 810 460

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1641/2019. (XI. 14.) Korm. határozata
a São Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek megvalósításáról
A Kormány
1. támogatja a São Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek
(a továbbiakban: projektek) megvalósítását;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a projektekkel kapcsolatos kormányzati feladatok
összehangolásáról, teljes körű előkészítéséről és koordinálásáról, valamint megvalósításáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2021. december 31.
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a projektek megvalósításához szükséges
175 300 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozata
a Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról
A Kormány a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezése érdekben
1. egyetért a szegedi kézilabdacsarnok (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével és megvalósításával, 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 II. pontjában foglalt
táblázat B:2 mezőjében megjelölt ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti
Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 35 812 958 063 forintban határozza meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 13. Szegedi kézilabdacsarnok jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és
a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházásra vonatkozóan a Nemzeti
Sportközpontokkal létrejött támogatási jogviszony lezárásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
7. visszavonja a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás
biztosításáról szóló 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 127/2019. (XI. 14.) ME határozata
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő vegyes bizottságok tagjának
felmentéséről és az új tagok kijelöléséről
A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti jogkörömben eljárva
Csitári-Rákóczy Gábor Andort, a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes
Bizottság és a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagját e tisztségéből 2019. december 1-jei hatállyal
felmentem,
valamint ezzel egyidőben
Horváth Zoltánt a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság és
a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjává,
valamint
Benked Lászlót a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság és a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság
tagjává kijelölöm.
		

Orbán Viktor s. k.,
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