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Kormányrendeletek

A Kormány 468/2020. (X. 29.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles)
„b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
c) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével –
a bevásárlóközpont területén,”
[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt:
maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]
(2) Az R. 1. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles)
„l) a zenés, táncos rendezvény helyszínén – a 6. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottak szerint –,
m) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben
(a továbbiakban: vendéglátó üzlet)
ma) történő munkavégzés során,
mb) vendégként – a 7. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint –”
[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt:
maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]
(3) Az R. 1. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az ott
megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.
(6) Ha az 1. § (1) bekezdés d)–g) pontja szerinti helyszínen vagy területen, valamint a sportrendezvény helyszínén
(e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: helyszín) vendéglátó tevékenységet is folytatnak, a helyszín
étel, illetve ital kiszolgálására kialakított területén vagy helyiségében, kizárólag az ott megvásárolt étel és ital
elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.”

2. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az 1. § (1) bekezdés b), e), l) és m) pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy
a rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése, a 6. § (6) bekezdése, illetve a 7. § (5) bekezdése szerinti
kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,
a) figyelmeztetést alkalmaz,
b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy
c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kereskedelmi hatóság az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja.”
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(3) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az üzemeltető a (3) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket
nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a kereskedelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló
intézkedéseket figyelembe veszi.”
3. §		
Az R. a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

„1/A. A rendőrség kereskedelmi hatóságként történő kijelölése
3/A. § A Kormány kereskedelmi hatóságként a rendőrséget is kijelöli
a) a 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés lefolytatása, illetve
b) a 3. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazása
céljából.”
4. §		
Az R. 6. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén – a (4) és (5) bekezdés szerinti kivétellel –
mindenki köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.
(4) Ha az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén ételt, illetve italt szolgálnak ki,
a nyilvános rendezvény étel, illetve ital kiszolgálására kialakított helyiségében, kizárólag az étel, illetve az ital
elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.
(5) Ha a rendezvényen élő előadás útján nyújtanak zeneszolgáltatást, a fellépőnek nem kell a maszkot viselnie.
(6) Azt a személyt, aki a maszkot a rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve
a rendezvény szervezőjének vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetőjének alkalmazottja vagy megbízottja
felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, a rendezvény szervezője, illetve
a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy
a rendezvény helyszínét elhagyja.”
5. §		
Az R. 7. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köteles az 1. §
(1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.
(4) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy
a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy
b) ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet,
kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt
nem köteles a maszkot viselni.
(5) Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének
alkalmazottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles
a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.”
6. §		
Az R.
a)
2. § (5) bekezdés b) pontjában és 2. § (6) bekezdés b) pontjában a „b), c) és e)” szövegrész helyébe a „b), c), e),
l) és m)” szöveg,
b)
9. §-ában az „a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 6. § (2), (3) és (6) bekezdése,
a 7. § (1), (3) és (5) bekezdése” szöveg
lép.
7. §		
Ez a rendelet 2020. november 2-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 469/2020. (X. 29.) Korm. rendelete
a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2020. december 1-jén hatályát veszti.”
2. §		
Ez a rendelet 2020. október 31-én lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 470/2020. (X. 29.) Korm. rendelete
az utazási vállalkozók 2021. évre vonatkozó vagyoni biztosíték kötelezettségének különös szabályairól
A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2019. december 31. napján már működő utazásszervezői, illetve utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét
elősegítő kereskedelmi tevékenységet folytató, a kereskedelmi hatóság vonatkozó hatósági nyilvántartásában
e tevékenységi körök valamelyikének megjelölésével nyilvántartott vállalkozó (a továbbiakban: utazási vállalkozó)
vonatkozásában az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 8. § (3)–(10) bekezdését az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §		
Az utazási vállalkozó az R. 8. § (6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét a 2020. évben november 15-ig
köteles teljesíteni, és azzal egyidejűleg köteles a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) felé adatot szolgáltatni minden utazási szerződéssel
összefüggésben az általa kibocsátott utazási utalványok számáról és összesített értékéről.
3. §

(1) Az utazási vállalkozó az R. 8. § (8) és (10) bekezdése szerinti vagyoni biztosíték igazolásának kötelezettségével
összefüggésben a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el azzal, hogy a vagyoni biztosíték mértéke nem lehet
kevesebb az R. 8. § (3) bekezdésében és az R. 10/A. §-ában meghatározott minimum összegeknél.
(2) Ha az R. 8. § (8) bekezdése szerinti időszakra vonatkozó vagyoni biztosíték igazolásával összefüggésben az utazási
vállalkozó által 2020. december 31-éig várható 2020. évi értékesítési nettó árbevétel nem éri el az R. 8. §
(4) bekezdésében hivatkozott, a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének,
illetve a pénzbeli letét elhelyezésének évét megelőző évben realizált, vagy az R. 8. § (6) bekezdésében
meghatározott következő évre tervezett nettó értékesítési árbevétel 50%-át, akkor az R. 8. § (8) bekezdése szerinti
időszakra vonatkozó vagyoni biztosíték mértékének meghatározásakor az R. 8. § (4) bekezdése szerinti legnagyobb
árbevétel 50%-át kell alapul venni.
(3) Az R. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vagyoni biztosíték mértékének meghatározása során a (2) bekezdés nem
alkalmazható.
(4) Az utazási vállalkozó a 2020. évben november 15-ig köteles a Kormányhivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt
mértékű – a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötése, illetve a pénzbeli
letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló – vagyoni biztosítékkal.
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(5) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés hatályának meghosszabbítására – a lejárat időpontjától függetlenül –
2020. november 15-ig köteles az utazási vállalkozó, és köteles ennek megtörténtét a Kormányhivatal felé igazolni.
Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak 2020. november 15-ig igazolnia kell
a Kormányhivatal részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést.
4. §

(1) A 3. § (2) bekezdése szerint igazolt vagyoni biztosíték vonatkozásában az R. 8. § (9) bekezdése az irányadó azzal,
hogy az utazási utalványoknak a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi LVIII. törvény) utazási szolgáltatásokra
vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályai alapján vezetett nyilvántartás szerinti értékét az R. 10. §
(1) bekezdésében meghatározott költségek, előlegek, illetve díjak, valamint az utazók által utazási csomagok,
utazási szolgáltatásegyüttesek igénybevételére befizetett előlegek és részvételi díjak összegénél mindenkor
számításba kell venni.
(2) Az utazási vállalkozó a 2020. évi LVIII. törvény utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó
különös szabályai alapján nyilvántartott összegnek, valamint az R. 8. § (12) bekezdése szerint nyilvántartott előlegek
és részvételi díjak összegének 2021. március 31., 2021. április 30. és 2021. május 31. napján aktuális állásáról köteles
a vonatkozó határnapokat követő 3 munkanapon belül a Kormányhivatal felé – a Kormányhivatal külön felhívása
nélkül – adatot szolgáltatni.
(3) A (2) bekezdésben szereplő valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség megfelelő és határidőre történő teljesítése,
illetve a (2) bekezdésben meghatározott – szükség szerinti – kötelezettség határidőre történő teljesítése esetén
az utazási vállalkozót nem terheli az R. 8. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott, 2021. május 31-ei esedékességű
adatszolgáltatási és vagyonibiztosíték-emelési kötelezettség.

5. §		
A 4. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén
a Kormányhivatal az R. 11/A. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni, az R. 11. § (1) bekezdés
j) pontjában meghatározott jogkövetkezményre vonatkozó figyelemfelhívással és szükség szerinti alkalmazásával.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelete
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. és 20. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § (1) E rendelet alapján a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését követően új ellenőrzési
eljárás nem kezdeményezhető, és azon közbeszerzések, illetve beszerzések tekintetében, amelyekre vonatkozóan
még nem kezdeményezték az e rendelet szerinti ellenőrzést, az ajánlatkérőt nem terheli a 6. § (1) bekezdésében,
a 13/A. §-ban, a 15. §-ban és a 18. §-ban meghatározott ellenőrzés kezdeményezésének kötelezettsége. Az érintett
szervezeteknek nem kell teljesíteniük az e rendelet szerint fennálló azon adatszolgáltatási kötelezettségeket,
amelyek határideje 2020. december 31. napja.
(2) E rendelet rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell azon közbeszerzések, illetve beszerzések tekintetében,
amelyek ellenőrzését a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően kezdeményezték,
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azzal az eltéréssel, hogy azokban az ellenőrzési eljárásokban, amelyekben még nem került sor az eljárás
megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítására, az ellenőrzés az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány
kiállításával lezárul, és az ajánlatkérőt az így lezárult ellenőrzéssel érintett közbeszerzések esetén nem terheli
a 12. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség.”
2. §		
Hatályát veszti az R1.
3. §

(1) Hatályát veszti a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő
követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet.
(3) Hatályát veszti a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. §-a és 27/B. §-a.
(4) Hatályát veszti a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések
körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított
rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (2)–(3) bekezdése.
(5) Hatályát veszti a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–3. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelete
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„a) – a 2. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának
nem tett eleget,
b) – a 2. alcím szerinti támogatás kivételével – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást,
amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz
helyzetbe került,”
2. §		
Az R. 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) E rendelet alapján a 2. és 3. alcím szerinti támogatások esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést
hozni.”
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(1) Az R. 17. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat (a továbbiakban együtt:
támogatási szerződés) előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint dokumentumokat nyújtja be:]
„4. az 1–3. pontban meghatározottaktól eltérő egyéb jogi személy adószámát, valamennyi fizetési számlaszámát,
harminc napnál nem régebbi igazolást az egyéb jogi személyt nyilvántartó szervezettől az egyéb jogi személy
nyilvántartásban szereplő adatairól, képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy
az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi
intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített
eredeti példányát. A nyilvántartásban szereplő adatokra vonatkozó igazolás a nyilvántartó szervezet által vezetett,
jogszabállyal rendszeresített nyilvános és közhiteles nyilvántartásából történő lekérdezés útján is teljesíthető;”
(2) Az R. 17. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat (a továbbiakban együtt:
támogatási szerződés) előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint dokumentumokat nyújtja be:]
„11. beruházási célú költségvetési támogatás esetén – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően –
a kedvezményezett, valamint a tulajdonos vagy – amennyiben van – a vagyonkezelő nyilatkozatát arról, hogy
tizenöt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését,”
(3) Az R. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés 11–11b. pontja szerinti tulajdonosi nyilatkozatot a tulajdonos a kedvezményezett kérelmének
beérkezését követő 60 napon belül köteles a kedvezményezett részére kiadni vagy a kérelmet elutasítani.
Ha a tulajdonos a kérelem beérkezését követő 60 napon belül nem válaszol a kedvezményezettnek, a tulajdonosi
nyilatkozatot megadottnak kell tekinteni. A kedvezményezett ebben az esetben a tulajdonoshoz benyújtott
kérelmének tértivevénnyel kézbesített másolatát, valamint a tulajdonos válaszának hiányáról büntetőjogi
felelőssége tudatában tett nyilatkozatát csatolja a támogató felé.”
(4) Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezettnek esedékessé vált, és meg
nem fizetett köztartozása nem áll fenn, és erről a kedvezményezett benyújtja a támogató részére a Nemzeti
Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: adóhatóság) származó vagy az adóhatóság által vezetett, jogszabállyal
rendszeresített nyilvános és közhiteles nyilvántartásából lekérdezett harminc napnál nem régebbi igazolást.”

4. §		
Az R. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A támogatási szerződés előkészítése során a támogató arra figyelemmel dönt a támogatási igények
jóváhagyásáról, hogy a költségtervben szereplő egyes támogatási igények nem haladhatják meg a miniszter
által az egyes költségterv rovatokon nyújtható költségvetési támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott
minőségbiztosítási rendszerben (a továbbiakban: benchmark-rendszer) foglaltakat és annak követelményeit.
A miniszter a kedvezményezett – támogatási szerződés megkötése vagy módosítása során tett – egyedi
írásbeli kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti a benchmark-rendszertől és
követelményeitől való eltérést.”
5. §		
Az R. 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A beszámoló benyújtására előírt határidőt a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatos pénzügyi
teljesítés utolsó napját követő hatvan napon belüli időpontra kell a támogatási szerződésben meghatározni.
(2) A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervvel összehasonlítható módon kell
elkészíteni. Pénzügyi elszámolásként a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló
számviteli bizonylatokról készített számlaösszesítőt kell benyújtani, amely alapján a támogató szúrópróbaszerűen
választja ki és vizsgálja a költségvetési támogatás, valamint – ha előírásra került – a saját forrás felhasználását
igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának
megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok létezését és az összesítővel való egyezőségét. A támogató
a költségvetési támogatás, valamint a saját forrás felhasználásának ellenőrzése során a 18. § (6) bekezdése
szerinti benchmark-rendszer és követelményei, valamint az elszámolási útmutató előírásait figyelembe véve dönt
az elszámolás elfogadásáról. Az ellenőrzést az eredeti bizonylatok, dokumentumok vagy azok hiteles másolatának
bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során kell lefolytatni. Az ellenőrzés során a bizonylatok legkevesebb 10%-át,
ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab
bizonylatot kell vizsgálni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték legalább
10%-át. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal látja el,
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amelyben jelzi, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal
hivatkozott támogatási szerződés terhére.”
6. §		
Az R. 8. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) A támogató a 26. § (2) bekezdése szerinti időpontig utóellenőrzés lefolytatásáról dönthet, ha olyan
tényt, körülményt észlel, amely az általa lefolytatott ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezheti.
Az utóellenőrzés keretében a költségvetési támogatás felhasználásának – ideértve a támogatott cél és feladat
megvalósítását – utólagos ellenőrzésére kerül sor.
(2) A támogató az eredeti bizonylatok, dokumentumok bekérésével vagy a lefolytatott helyszíni ellenőrzés
alapján 60 napon belül dönt az utóellenőrzés lefolytatásáról. A támogatónak a döntésében meg kell határoznia
az utóellenőrzés lefolytatásának kezdő időpontját. Az utóellenőrzés lefolytatásának az utóellenőrzéssel érintett,
visszafizetési kötelezettséget előíró támogatói döntésre halasztó hatálya van.
(3) Amennyiben a támogató az utóellenőrzés lefolytatásáról dönt, a (4) bekezdés szerinti döntését az utóellenőrzés
lefolytatásának kezdő időpontjától számított 180 napon belül hozza meg. Ez a határidő egy alkalommal további
180 nappal meghosszabbítható.
(4) A támogató az utóellenőrzés megállapításai alapján az elszámolás ellenőrzésének eredményét változatlanul
hagyja, módosítja, vagy a támogatási szerződést egyoldalúan módosíthatja, ha a támogatás céljával összhangban
megvalósult a támogatott tevékenység.”
7. §		
Az R. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtási határidejét megelőzően legalább
negyvenöt nappal, de legkésőbb a sportrendezvény időpontját megelőző év március 1-jéig, a 4. melléklet
4. sorában meghatározott szervezet – a 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetet kivéve – a sportesemény
megrendezésének szándékát és az előirányzat terhére nyújtandó költségvetési támogatás iránti kérelmét
tartalmazó regisztrációs kérelmet nyújt be a miniszter részére. A regisztrációs kérelmet az 5. melléklet szerinti
formanyomtatvány alkalmazásával kell postai és elektronikus úton megküldeni.”
8. §

(1) Az R. 33/A. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet a pályázat benyújtási
határidejét megelőzően legalább kilencven nappal nyújtja be elektronikus úton, majd gondoskodik a postai
úton történő megküldésről is. Ha a nemzetközi szövetség írásban igazolja, hogy a pályázati kiírás megjelenésére
a kilencven napos határidő lejártát követően került sor, a sportesemény kiemelt jelentőségére tekintettel a Kormány
egyedi döntéssel az e §-ban foglalt eljárási szabályok alól mentesítheti a 4. melléklet 4. sorában meghatározott
szervezetet. A kérelem a kilencven napos határidőn belül, de legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző
45. napig benyújtható, ha a nemzetközi szövetség írásban igazolja, hogy a pályázati kiírás megjelenésére a kilencven
napos határidő lejártát követően került sor.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a miniszter megvizsgálja, az abban foglalt esemény kapcsán dönt az esemény
támogathatóságáról.
(4) Ha a miniszter az eseményt támogathatónak tartja, a Kormány garanciavállalásával kapcsolatos kormányelőterjesztést készít (a továbbiakban: előterjesztés). Az előterjesztés tartalmazza az esemény előzetes költségtervét
évenkénti bontásban, valamint az esemény tervezett évében megrendezésre kerülő költségvetési támogatási
igényű kiemelt hazai, illetve kiemelt budapesti nemzetközi sporteseményekről szóló összefoglaló táblázatot. Ha
a pályázat benyújtásához a nemzetközi szövetség a Kormány részéről garanciavállalási nyilatkozatok aláírását
kívánja meg, az előterjesztés mellékletét képezi a nyilatkozatok magyar és angol nyelvű szövege is.”
(2) Az R. 33/A. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A miniszter a (7) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően, de legkésőbb az állami támogatás
biztosítását megelőző naptári évben az esemény megszervezésével kapcsolatos további kormányzati
intézkedésekről és a részletes költségterv bemutatásáról előterjesztést készít a Kormány részére, amennyiben
az esemény a miniszter által kezelt előirányzat terhére nem finanszírozható. A 4. melléklet 4. sorában meghatározott
szervezet az előzetes költségtervben bemutatott költségektől legfeljebb 10%-kal térhet el a részletes
költségtervben az eltérés részletes indokolása mellett.
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(9) Nem részesülhet állami sport célú támogatásban a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet, ha
a) az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtását elmulasztja,
b) a 100 millió forint alatti költségvetési támogatási igényű regisztrációs kérelmét követően 100 millió forintot
meghaladó támogatási kérelmet nyújt be.”
9. §		
Az R. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az évenként megrendezendő Világkupa rendezési jogára vonatkozóan pályázat nem kerül kiírásra,
a sportszövetségnek kizárólag a 6. melléklet szerinti támogatási kérelmet kell postai és elektronikus úton
megküldenie a minisztérium részére a sportrendezvény időpontját megelőző év március 1-jéig.”
10. §		
Az R. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § A sportinformációs rendszer szakmai ügyvitel- és rendszerszervezésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos
feladatok keretében támogatható a rendszer adattörzs bővítéséhez és frissítéséhez kapcsolódó feladatok
folyamatos ellátása, ennek keretében
a) a funkcionalitás javítása és az esetleges redundanciák kiküszöbölését célzó informatikai-paraméterezési feladatok
elvégzése,
b) a rendszer használatába bevont szervezetek adminisztrátori struktúrájának kialakítása,
c) a rendszer széles körben történő megismeréséhez és használatához szükséges kommunikációs és disszeminációs,
különösen médiakampányok lebonyolítása és
d) a sportinformációs rendszer támogatása, valamint jogszabálykövetési feladatok ellátása.”
11. §		
Az R. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § Az Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak
támogatása előirányzat szerinti költségvetési támogatás a Magyar Labdarúgó Szövetség alapszabályában és
stratégiájában nevesített feladatainak és programjainak végrehajtásával, ideértve
a) a szabadidős labdarúgás fejlesztésével és népszerűsítésével,
b) versenyszervezéssel,
c) nemzeti válogatottak felkészítésével és versenyeztetésével,
d) utánpótlás-neveléssel és tehetségképzéssel,
e) sportegészségüggyel és sporttudománnyal,
f ) digitalizációs fejlesztésekkel,
g) sportszakember képzéssel,
h) sportlétesítmény-fejlesztési és -fenntartási feladatokkal,
i) köznevelés intézményekkel történő együttműködések kialakításával és működtetésével és
j) az a)–i) pontok szerinti feladatok ellátásával összefüggő irányítási, koordinációs és adminisztratív tevékenységek
ellátásával
összefüggő költségekre használható fel.”
12. §

(1) Az R. 43. § (5) bekezdés b) pont bf ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek
közül legalább kettőnek megfelel, a támogatási döntéskor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági
szövetségek következő adatait kell figyelembe venni:
a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg hetvenöt százalékának
felosztása a következő adatok alapján történik, a megjelölt arányban]
„bf ) egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, azaz a sportág szállítási igénye, pályaigénye, technikai igényei
és állatok bevonásának igénye, edzőpartner bevonásának igénye, női és férfi szakágai, olimpiai szakágak száma,
az országos sportági szakszövetség adott évi szakmai feladataihoz közvetlenül kapcsolódó támogatási igénye.”
(2) Az R. 43. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség tagszervezeteként működő sportszervezet
részére a versenysport és olimpiai felkészülés szakmai feladataihoz nyújtandó költségvetési támogatás összegének
meghatározásakor az eredményességet a 7. melléklet szerinti pontérték-táblázat figyelembevételével kell
meghatározni oly módon, hogy a pontokat az eredményt elérő sportoló sportszervezeténél kell érvényesíteni.
Amennyiben az eredményt elérő sportoló a pontszámot adó világversenyre történő felkészülés során
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sportszervezetet váltott, az általa elért sporteredmény pontértékét a sportszervezetek között a felkészüléssel
eltöltött idővel arányosan kell megosztani.”
13. §		
Az R. 44. §-a a következő (19) és (20) bekezdéssel egészül ki:
„(19) A Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő edzőnek – az ösztöndíjra jogosultságának időtartama alatt –
részt kell vennie a miniszter által kijelölt szervezet által szervezett edzői továbbképzési rendszerben. Amennyiben
az edző a miniszter által kijelölt szervezet által szervezett edzői továbbképzési rendszerben történő részvételt
megtagadja, vagy annak felszólítás ellenére nem tesz eleget, a sportösztöndíjat a miniszter megvonhatja.
(20) A Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő sportoló abban az időszakban, amelyben várandósságára és
gyermekének megszületését követően annak gondozására tekintettel az edzésmunkában, felkészülésben nem
vesz részt, a várandósságot megelőző hónapban részére folyósított sportösztöndíj felének megfelelő mértékű
sportösztöndíjra válik jogosulttá. A sportoló edzésmunkából történő kimaradásáról, illetve visszatéréséről
a sportszövetség a minisztert haladéktalanul köteles tájékoztatni.”
14. §

(1) Az R. 49. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Diák- és hallgatói sport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:)
„d) a kedvezményezett sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazás és külföldi versenyekre való utazás
költségei,”
(számolhatók el.)
(2) Az R. 49. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Diák- és hallgatói sport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:)
„g) a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken és egyéb
programokon kiemelkedően szereplő iskolák, szervezetek, pedagógusok, sportszakemberek és diákok, valamint
a diáksport területén hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet kifejtő személyek jutalmazásának költségei,”
(számolhatók el.)
(3) Az R. 49. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Diák- és hallgatói sport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:)
„i) a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok, rendezvények, képzések,
továbbképzések megrendezésének költségei,”
(számolhatók el.)
(4) Az R. 49. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(A Diák- és hallgatói sport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:)
„l) az iskolai sport monitoring és nevezési rendszer működtetésének és fejlesztésének költségei”
(számolhatók el.)

15. §		
Az R. 50. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatásban részesülő személyekről a miniszter a MOB és a Magyar Edzők Társasága javaslatára való
figyelemmel dönt.”
16. §		
Az R. a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § E rendeletnek az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított
rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
17. §		
Az R. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
18. §

(1) Az R.
a)
4. § (9) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „30” szöveg, az „az 50” szövegrész helyébe az „a 100” szöveg,
b)
7. § (6) bekezdésében az „Az egymillió” szövegrész helyébe az „A kétmillió” szöveg,
c)
11. §-ában a „támogatási kérelem vagy pályázat” szövegrész helyébe a „támogatási kérelem, pályázat vagy
egyedi döntés” szöveg,
d)
15. § (1) bekezdésében a „miniszternek.” szövegrész helyébe a „miniszternek, vagy a támogatás kérelem
nélkül, egyedi döntés alapján is nyújtható.” szöveg,
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e)
f)
g)

17. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjában a „fizetési” szövegrész helyébe a „valamennyi fizetési” szöveg,
26. § (5) bekezdésében a „támogató a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményeként azt állapítja meg”
szövegrész helyébe a „(3) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül” szöveg,
33/A. § (1) bekezdésében az „50 millió forintot” szövegrész helyébe a „100 millió forintot” szöveg,
az „az 50 millió forint” szövegrész helyébe az „a 100 millió forint” szöveg,
34. § (1) bekezdésében az „április 30-ig” szövegrész helyébe a „március 1-jéig” szöveg

h)
lép.
(2) Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat
a)
A:29 mezőjében a „277145” szövegrész helyébe a „227145” szöveg,
b)
F:11 mezőjében az „a paralimpiai felkészülést, a paralimpiai kvalifikációs versenyekre történő felkészülést
és részvételt” szövegrész helyébe az „a paralimpiai felkészülést és a paralimpiai játékokon való részvételt,
a paralimpiai kvalifikációs versenyekre történő felkészülést és részvételt” szöveg,
c)
F:12 mezőjében a „nemzetközi multisport eseményekre” szövegrész helyébe a „sport világeseményekre”
szöveg,
d)
G:4, G:5, G:7–G:23, G:26, G:31b, G:31c mezőjében a „költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „törzskönyvi
jogi személy” szöveg
lép.
(3) Az R. 7. melléklet II. pontjában foglalt táblázatban a „Legidősebb utánpótlás-korcsoport” szövegrész helyébe
az „Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló kormányrendeletben meghatározott
eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás-korosztály” szöveg lép.
19. §		
Hatályát veszti az R.
a)
33/A. § (1) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében az „– a minisztérium honlapján is közzétett –” szövegrész,
b)
35. § (2) bekezdés j) pontja,
c)
50. § (7) bekezdése, valamint
d)
4. mellékletében foglalt táblázat F:7 mezőjében az „és paralimpiai” szövegrész.
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelethez
1. Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat F:4 mezője helyébe a következő mező lép:
(F
1

(4)

Előirányzat célja)

Az előirányzat támogatja
4.1. a kiemelt hazai rendezésű sportesemények rendezését;
4.2. a versenysport fejlesztési feladatait;
4.3. a sportszakemberek képzését;
4.4. a sportszakmai képesítések modulrendszerű szakmai és vizsgakövetelményein alapuló kerettantervei, oktatási
segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását;
4.5. a sportinformációs rendszerek szakmai ügyvitel- és rendszerszervezésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos
feladatokat, szakértői tevékenységet;
4.6. egyéb, a versenysport-támogatással összefüggő feladatokat.
4.7. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak biztosítása.

2. Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat F:5 és G:5 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

1

(5)

(F

G

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre)

Magyar Labdarúgó Szövetség és tagszervezetei, ezek jogi személyiséggel
rendelkező szakosztályai, szervezeti egységei, köznevelési intézmény, költségvetési
szerv, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi
szervezet
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 233. szám

Az előirányzat támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség alapszabályában
és stratégiájában nevesített feladatainak és programjainak végrehajtását,
ideértve a szabadidős labdarúgás fejlesztésével és népszerűsítésével,
versenyszervezéssel, nemzeti válogatottak felkészítésével és
versenyeztetésével, utánpótlás-neveléssel és tehetségképzéssel,
sportegészségüggyel és sporttudománnyal, digitalizációs fejlesztésekkel,
sportszakember-képzéssel, sportlétesítmény-fejlesztési és -fenntartási
feladatokkal, köznevelési intézményekkel történő együttműködések
kialakításával és működtetésével, valamint mindezekkel összefüggő irányítási,
koordinációs és adminisztratív tevékenységek ellátását.

(F

G

1

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre)

(10)

10.1. Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program
10.2. Héraklész Program
10.3. Az utánpótlás-neveléssel összefüggő felkészüléshez, versenyeztetéshez,
versenyrendezéshez, versenyzési feltételek megteremtéséhez, fejlesztési
feladatok ellátásához, a Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület szakmai
feladatainak ellátásához és a Duna Kupa versenysorozaton való részvétel,
a Duna Kupa versenysorozat magyarországi megrendezése költségeihez,
valamint az egyéb utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatok ellátásához.
10.4. Az Stv. hatálya alá tartozó olyan köznevelési típusú sportiskolák, amelyek
sportegyesülettel és országos sportági szakszövetséggel, országos sportági
szövetséggel kötött megállapodás alapján utánpótlás-nevelési feladatokat
látnak el, biztosítják a testnevelés tantárgy emelt szintű oktatását, valamint
az egyesületi jellegű sportiskolák.
10.5. A versenyzői élsportoló osztályokat működtető köznevelési intézmények,
azok adott tanévi működési költségei, a versenyzők kiegészítő oktatása,
vizsgára való felkészítése.
10.6. Kiemelt jelentőségű hazai rendezésű utánpótlás-sportesemény
rendezése, sportiskolai sportesemények, sportrendezvények támogatása,
az utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló szakmai programok
megvalósítása, tárgyi eszközök beszerzése, egyéb utánpótlás-nevelési
feladatok ellátása.
10.7. Sportakadémiai feladatok ellátása.
10.8. Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj
10.9. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak biztosítása.

10.1–10.2. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet
10.3. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési intézmény,
felsőoktatási intézmény, helyi önkormányzat, gazdasági társaság, költségvetési
szerv, civil szervezet, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi
személy, külföldi szervezet
10.4. köznevelési típusú sportiskolák, Sportiskolák Országos Szövetsége,
sportszervezet, gazdasági társaság
10.5. versenyzői élsportoló osztályokat működtető köznevelési intézmények,
Sportiskolák Országos Szövetsége
10.6. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet, gazdasági társaság,
köznevelési intézmény, felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv, civil szervezet,
határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi
szervezet
10.7. sportakadémia, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi
személy, külföldi szervezet
10.8. államilag elismert felsőoktatási intézmények, Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: MÁK)
10.9. MÁK
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3. Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat F:10 és G:10 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
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4. Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat F:25 és G:25 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(F

G

1

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre)

(25)

Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a Magyar Kézilabda Szövetség
szakmai és a feladatellátásával összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítményfenntartási és -fejlesztési feladatainak támogatására, az utánpótlás és a felnőtt
(női, férfi) válogatottak felkészülésének, versenyeztetésének költségeire,
a kiemelt és sportszakmai szempontból jelentős egyéb hazai rendezésű sport
és sportdiplomáciai események megrendezésére, a mindennapos testnevelés
keretében a kézilabda oktatáshoz történő hozzájárulásra (köznevelési
intézmények részére eszközbeszerzésre), a sportolói életpálya bevezetésére és
fenntartására, a magyar sporttehetségek kiválasztására és folyamatos nyomon
követésére, a kiemelt utánpótlás-nevelési központ akadémiai rendszerű
fejlesztésére.
Az előirányzat támogatja továbbá a Magyar Kézilabda Szövetség
utánpótlás-nevelési koncepciójának megvalósítását, az abban részt vevő
sportszervezeteket, azok szakosztályait, valamint köznevelési intézményeket.
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a versenysport fejlesztési
feladatainak ellátására, a sportszakemberek képzésére, továbbképzésére.
Az előirányzat támogatást biztosít a sportszervezetek szakmai
többletfeladatainak ellátásához, illetve a feladatellátásukkal összefüggő
eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatokhoz.

Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar Kézilabda Szövetség tagszervezetei és jogi
személyiséggel felruházott szervezeti egységei, a Magyar Kézilabda Szövetség
utánpótlás-nevelési koncepciójának megvalósításában részt vevő sportszervezetek
és azok szakosztályai, köznevelési intézmények
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F

G

H

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja)

(29)

Sportakadémiák
támogatása

29.1. Az előirányzat célja a sportcélú beruházások megvalósításának,
ennek érdekében a beruházás megvalósításához szükséges ingatlan
megvásárlásával, az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú
sport célú ingatlanok felújításával és korszerűsítésével összefüggő
feladatok, a sport célú ingatlanok fejlesztésével összefüggő, a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tao tv.) alapján megnyílt, a látvány-csapatsport támogatásához szükséges
önerő költségének, valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos
ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásának finanszírozása.
29.2. Az előirányzat finanszírozza az egyéb, nem vagy nem kizárólag
állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű létesítményfejlesztési
programok előkészítő és koordinációs feladatait, az abba illeszkedő egyedi
beruházások támogatását, amely beruházási célú költségvetési támogatás
legfeljebb 7%-a fordítható koordinációs feladatokra.
29.3. Az előirányzat finanszírozza az állami, önkormányzati és egyéb
tulajdonú sport célú ingatlanok működtetését.
29.4. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható sportszervezet részére
az általa használt állami, önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlanok
használatával összefüggő létesítményhasználati és közüzemi költségekhez,
létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, továbbá a használattal
összefüggő, korábbi években felmerült létesítményhasználati és
közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, amelyek
kiegyenlítésére a sportszervezet részletfizetési kedvezményt kapott.
29.5. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak biztosítása.
29.6. Az előirányzat támogatást biztosít a sportakadémiák
utánpótlás-nevelési, képzési, sporttudományos, sportegészségügyi,
tehetségkiválasztási, -gondozási, -fejlesztési, felkészítési, versenyeztetési,
a kettős karriergondozás keretében a köznevelési rendszerben megjelenő
akadémiai feladatellátáshoz kapcsolódó, sportlétesítmény-fejlesztési
és fenntartási feladatainak működési és fejlesztési, beruházási célú
költségeihez.

helyi önkormányzat, helyi
önkormányzat költségvetési
szerve, országos nemzetiségi
önkormányzat, országos
nemzetiségi önkormányzat
költségvetési szerve, civil szervezet,
sportszervezet, gazdasági társaság,
egyházi jogi személy, vallási
tevékenységet végző szervezet,
törzskönyvi jogi személy, határon
túli jogi személy, határon túli
szervezet, külföldi jogi személy,
külföldi szervezet, sportakadémia,
országos sportági szakszövetség

kérelem alapján pályázati
úton, pályázati úton, kérelem
alapján
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5. Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat E:29, F:29, G:29, H:29 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 3/2020. (X. 29.) MK rendelete
a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Rogán Antal s. k.,
a miniszterelnök kabinetfőnöke

1. melléklet a 3/2020. (X. 29.) MK rendelethez
1. Az R. 1. melléklet B) része a következő 2–2.1. ponttal egészül ki:
„2. A Nemzeti Koncessziós Irodánál
2.1. valamennyi álláshely.”
2. Az R. 1. melléklet A) rész 1.1. pontjában a „munkakör” szövegrész helyébe az „álláshely” szöveg lép.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1704/2020. (X. 29.) Korm. határozata
egészségügyi eszközöknek a Vajdaság és a Cseh Köztársaság részére történő biztosításáról
A Kormány
1. a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §
(2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti egészségügyi
eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt egy vajdasági egészségügyi intézmény (a továbbiakban:
kijelölt átvevő) számára a helyi lakosság megsegítése érdekében;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt ingyenes átruházás megvalósításához
az egészségügyi eszközök átadásának-átvételének céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt átvevővel, és
gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról az emberi erőforrások miniszterének bevonásával a 3. pont
szerint;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. melléklet szerinti
állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé az átadás végrehajtása
érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 30 napon belül
4. a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló, a 2. melléklet szerinti egészségügyi
eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt a Cseh Köztársaság részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1704/2020. (X. 29.) Korm. határozathoz
Lélegeztetőgépek
A

B

Sorszám

Gyári szám

1.

33101830264

2.

33101860695

3.

33101840331

4.

33101840393

5.

33101840401

6.

33101850650

7.

33101830269

8.

33101830280

9.

33101830281

10.

33101840327

11.

33101840392

12.

33101840406
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13.

33101830296

14.

33101830198

15.

33101850570

16.

33101830270

17.

33101840355

18.

33101850530

19.

33101850537

20.

33101850648

21.

33101860673

22.

33101830275

23.

33101850579

24.

33101840423

25.

33101830254

26.

33101830303

27.

33101840362

28.

33101850633

29.

33101860696

30.

33101850651

31.

33101840333

32.

33101860661

33.

33101850612

34.

33101850656

35.

33101830250

36.

33101840384

37.

33101840376

38.

33101850625

39.

33101840329

40.

33101850645

41.

33101850646

42.

33101840316

43.

33101840325

44.

33101830206

45.

33101830234

46.

33101840359

47.

33101830232

48.

33101840311

49.

33101830249

50.

33101840356

51.

33101840424

52.

33101840323

53.

33101840343

54.

33101840390

55.

33101830279

56.

33101840404

57.

33101840334

58.

33101830181

59.

33101840320
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60.

33101830284

61.

33101830268

62.

33101830247

63.

33101840422

64.

33101840370

65.

33101830239

66.

33101840425

67.

33101840338

68.

33101840363

69.

33101830245

70.

33101850659

71.

33101840357

72.

33101830308

73.

33101830242

74.

33101840389

75.

33101840416

76.

33101840411

77.

33101840369

78.

33101840322

79.

33101840374

80.

33101840419

81.

33101830306

82.

33101860667

83.

33101830282

84.

33101840410

85.

33101840397

86.

33101840395

87.

33101840326

88.

33101830293

89.

33101850639

90.

33101850655

91.

33101830226

92.

33101830238

93.

33101840318

94.

33101860670

95.

33101850642

96.

33101830243

97.

33101840330

98.

33101840371

99.

33101840361

100.

33101830165
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Betegőrző monitorok
A

B

Sorszám

Gyári szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

V1.2.4CRE-Q068E045333
V1.2.4CRE-Q068E045450
V1.2.4CRE-Q068E042148
V1.2.4CRE-Q068E044538
V1.2.4CRE-Q068E044529
V1.2.4CRE-Q068E043235
V1.2.4CRE-Q068E044742
V1.2.4CRE-Q068E043991
V1.2.4CRE-Q068E042548
V1.2.4CRE-Q068E043081
V1.2.4CRE-Q068E044265
V1.2.4CRE-Q068E041960
V1.2.4CRE-Q068E042144
V1.2.4CRE-Q068E044224
V1.2.4CRE-Q068E042355
V1.2.4CRE-Q068E045395
V1.2.4CRE-Q068E045501
V1.2.4CRE-Q068E042979
V1.2.4CRE-Q068E042551
V1.2.4CRE-Q068E045243
V1.2.4CRE-Q068E043307
V1.2.4CRE-Q068E043240
V1.2.4CRE-Q068E044448
V1.2.4CRE-Q068E044831
V1.2.4CRE-Q068E041765
V1.2.4CRE-Q068E043816
V1.2.4CRE-Q068E041762
V1.2.4CRE-Q068E044273
V1.2.4CRE-Q068E044740
V1.2.4CRE-Q068E044563
V1.2.4CRE-Q068E044464
V1.2.4CRE-Q068E042328
V1.2.4CRE-Q068E042251
V1.2.4CRE-Q068E042243
V1.2.4CRE-Q068E042898
V1.2.4CRE-Q068E043281
V1.2.4CRE-Q068E044739
V1.2.4CRE-Q068E044832
V1.2.4CRE-Q068E044386
V1.2.4CRE-Q068E043095
V1.2.4CRE-Q068E041996
V1.2.4CRE-Q068E044270
V1.2.4CRE-Q068E043874
V1.2.4CRE-Q068E044415
V1.2.4CRE-Q068E043049
V1.2.4CRE-Q068E044182
V1.2.4CRE-Q068E043996
V1.2.4CRE-Q068E044828
V1.2.4CRE-Q068E045166
V1.2.4CRE-Q068E044234
V1.2.4CRE-Q068E043713
V1.2.4CRE-Q068E043636
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

V1.2.4CRE-Q068E044299
V1.2.4CRE-Q068E045159
V1.2.4CRE-Q068E044468
V1.2.4CRE-Q068E045446
V1.2.4CRE-Q068E043248
V1.2.4CRE-Q068E042561
V1.2.4CRE-Q068E044310
V1.2.4CRE-Q068E042041
V1.2.4CRE-Q068E044848
V1.2.4CRE-Q068E045021
V1.2.4CRE-Q068E044183
V1.2.4CRE-Q068E042542
V1.2.4CRE-Q068E043893
V1.2.4CRE-Q068E045086
V1.2.4CRE-Q068E045351
V1.2.4CRE-Q068E042118
V1.2.4CRE-Q068E043354
V1.2.4CRE-Q068E044180
V1.2.4CRE-Q068E042845
V1.2.4CRE-Q068E043944
V1.2.4CRE-Q068E042242
V1.2.4CRE-Q068E044524
V1.2.4CRE-Q068E041767
V1.2.4CRE-Q068E042544
V1.2.4CRE-Q068E044591
V1.2.4CRE-Q068E045476
V1.2.4CRE-Q068E042861
V1.2.4CRE-Q068E042369
V1.2.4CRE-Q068E043602
V1.2.4CRE-Q068E043234
V1.2.4CRE-Q068E044469
V1.2.4CRE-Q068E043970
V1.2.4CRE-Q068E044564
V1.2.4CRE-Q068E043073
V1.2.4CRE-Q068E044494
V1.2.4CRE-Q068E044222
V1.2.4CRE-Q068E042903
V1.2.4CRE-Q068E044906
V1.2.4CRE-Q068E043429
V1.2.4CRE-Q068E041731
V1.2.4CRE-Q068E042265
V1.2.4CRE-Q068E043997
V1.2.4CRE-Q068E041724
V1.2.4CRE-Q068E041721
V1.2.4CRE-Q068E044109
V1.2.4CRE-Q068E044120
V1.2.4CRE-Q068E043976
V1.2.4CRE-Q068E042990
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2. melléklet az 1704/2020. (X. 29.) Korm. határozathoz
Lélegeztetőgépek
A

B

Sorszám

Gyári szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

sh300slasme2005565
sh300slasmse2005693
sh300slacae2e2004876
sh300slacae2005051
sh300slasmse2005634
sh300slasmse2005666
sh300slacae2005081
sh300slacae2005040
sh300slasmse2005626
sh300slasmse2005770
sh300slasmse2005768
sh300slasmse2005794
sh300slasmse2005761
sh300slasme2005519
sh300slasme2005430
sh300slasv2e2004800
sh300slasme2005510
sh300slasme2005531
sh300slasmse2005605
sh300slasme2005354
sh300slacae2005080
sh300slacae2005074
sh300slasmse2005799
sh300slasmse2005713
sh300slasmse2005792
sh300slasmse2005769
sh300slacae2005058
sh300slasme2005427
sh300slasv2e2004863
sh300slasme2005425
sh300slasme2005414
sh300slacae2005090
sh300slacae2005002
sh300slasmse2005687
sh300slasmse2005611
sh300slasmse2005734
sh300slasmse2005790
sh300slasmse2005684
sh300slasme2005447
sh300slasme2005516
sh300slasmse2005670
sh300slasmse2005604
sh300slacv2e2004918
sh300slasme2005528
sh300slasmse2005619
sh300lacae2005024
sh300slacae2005095
sh300slasme2005459
sh300slasme2005600
sh300slasmse2005661
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

sh300slasmse2005723
sh300slasmse2005789
sh300slasme2005436
sh300slabc4ce20064022
sh300slabc4ce20064084
sh300slacc4ce20063761
sh300slabc4ce20064029
sh300slacrce20062987
sh300slacc4ce20063780
sh300slacc4ce20063962
sh300slacc4ce20063922
sh300slacc4ce20063771
sh300slacc4ce20063981
sh300slacc4ce20063781
sh300slacc4ce20063874
sh300slabc4ce20064021
sh300slacc4ce20063681
sh300slacace20063673
sh300slacc4ce20063998
sh300slacc4ce20063940
sh300slabc4ce20064144
sh300slacc4ce20063899
sh300slacc4ce20063824
sh300slabc4ce20064124
sh300slabc4ce20064139
sh300slacc4ce20063988
sh300slacc4ce20063898
sh300slacc4ce20063777
sh300slacc4ce20063901
sh300slacc4ce20063786
sh300slabc4ce20064147
sh300slacc4ce20063938
sh300slacc4ce20063957
sh300slabc4ce20064142
sh300slacc4ce20063841
sh300slacc4ce20063916
sh300slacc4ce20063772
sh300slabc4ce20064098
sh300slacc4ce20063927
sh300slacace20063711
sh300slabc4ce20064132
sh300labc4ce20064123
sh300slacc4ce20063805
sh300slacc4ce20063976
sh300slacc4ce20063890
sh300slacc4ce20063921
sh300slacc4ce20063948
sh300slacc4ce20063920
sh300slacc4ce20063823
sh300slabc4ce20064217
sh300slacc4ce20063762
sh300scacc4ce20063784
sh300slacc4ce20063929
sh300slacc4ce20063963
sh300slacc4ce20063923
sh300slasme2005598
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

sh300slashmse2005665
sh300slacae2005083
sh300slacae2005084
sh300slasmse2005735
sh300slasme2005525
sh300slacae2005087
sh300slasme2005449
sh300slasmse2005707
sh300slasme2005451
sh300slasme2005567
sh300slasme2005485
sh300slasme2005529
sh300slasme2005492
sh300slasmse2005683
sh300slasmse2005704
sh300slasmse2005618
sh300slasme2005584
sh300lasme2005568
sh300slasme2005404
sh300slasmse2005774
sh300slasmse2005623
sh300slasme2005493
sh300slacv2e20041058
sh300lacae2005029
sh300slasmse2005686
sh300slasme2005433
sh300slasme2005593
sh300slasmse2005659
sh300slasmse2005798
sh300slasmse2005698
sh300slasmse2005710
sh300slasmse2005645
sh300slasme2005562
sh300slasmse2005680
PA5AH2007116
PA5AH2007121
PA5AH2007124
PA5AH2007126
PA5AH2007137
PA5AH2007141
PA5AH2007146
PA5AH2007150
PA5AH2007152
PA5AH2007153

Betegőrző monitorok
A

B

Sorszám

Gyári szám

1.

V1.2.4CRE-Q068E043270

2.

V1.2.4CRE-Q068E043278

3.

V1.2.4CRE-Q068E042553

4.

V1.2.4CRE-Q068E044110

5.

V1.2.4CRE-Q068E045451

6.

V1.2.4CRE-Q068E041970
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7.

V1.2.4CRE-Q068E044818

8.

V1.2.4CRE-Q068E043145

9.

V1.2.4CRE-Q068E043265

10.

V1.2.4CRE-Q068E043757

11.

V1.2.4CRE-Q068E043082

12.

V1.2.4CRE-Q068E044085

13.

V1.2.4CRE-Q068E044402

14.

V1.2.4CRE-Q068E043642

15.

V1.2.4CRE-Q068E044667

16.

V1.2.4CRE-Q068E043655

17.

V1.2.4CRE-Q068E044445

18.

V1.2.4CRE-Q068E043799

19.

V1.2.4CRE-Q068E041848

20.

V1.2.4CRE-Q068E045422

21.

V1.2.4CRE-Q068E043662

22.

V1.2.4CRE-Q068E045360

23.

V1.2.4CRE-Q068E044730

24.

V1.2.4CRE-Q068E042008

25.

V1.2.4CRE-Q068E045094

26.

V1.2.4CRE-Q068E044013

27.

V1.2.4CRE-Q068E043797

28.

V1.2.4CRE-Q068E041964

29.

V1.2.4CRE-Q068E045353

30.

V1.2.4CRE-Q068E043103

31.

V1.2.4CRE-Q068E044626

32.

V1.2.4CRE-Q068E042767

33.

V1.2.4CRE-Q068E043048

34.

V1.2.4CRE-Q068E042780

35.

V1.2.4CRE-Q068E044391

36.

V1.2.4CRE-Q068E044559

37.

V1.2.4CRE-Q068E045405

38.

V1.2.4CRE-Q068E042353

39.

V1.2.4CRE-Q068E043651

40.

V1.2.4CRE-Q068E044318

41.

V1.2.4CRE-Q068E043157

42.

V1.2.4CRE-Q068E045396

43.

V1.2.4CRE-Q068E043462

44.

V1.2.4CRE-Q068E042932

45.

V1.2.4CRE-Q068E043306

46.

V1.2.4CRE-Q068E044116

47.

V1.2.4CRE-Q068E042257

48.

V1.2.4CRE-Q068E043135

49.

V1.2.4CRE-Q068E042213

50.

V1.2.4CRE-Q068E043504

51.

V1.2.4CRE-Q068E044297

52.

V1.2.4CRE-Q068E043401

53.

V1.2.4CRE-Q068E045424
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54.

V1.2.4CRE-Q068E044334

55.

V1.2.4CRE-Q068E042554

56.

V1.2.4CRE-Q068E043654

57.

V1.2.4CRE-Q068E043918

58.

V1.2.4CRE-Q068E044861

59.

V1.2.4CRE-Q068E042004

60.

V1.2.4CRE-Q068E043045

61.

V1.2.4CRE-Q068E043708

62.

V1.2.4CRE-Q068E045477

63.

V1.2.4CRE-Q068E044121

64.

V1.2.4CRE-Q068E044118

65.

V1.2.4CRE-Q068E044505

66.

V1.2.4CRE-Q068E043699

67.

V1.2.4CRE-Q068E042871

68.

V1.2.4CRE-Q068E043149

69.

V1.2.4CRE-Q068E043577

70.

V1.2.4CRE-Q068E042869

71.

V1.2.4CRE-Q068E043809

72.

V1.2.4CRE-Q068E043937

73.

V1.2.4CRE-Q068E044435

74.

V1.2.4CRE-Q068E043353

75.

V1.2.4CRE-Q068E042913

76.

V1.2.4CRE-Q068E043778

77.

V1.2.4CRE-Q068E043549

78.

V1.2.4CRE-Q068E043711

79.

V1.2.4CRE-Q068E041972

80.

V1.2.4CRE-Q068E042850

81.

V1.2.4CRE-Q068E041885

82.

V1.2.4CRE-Q068E042248

83.

V1.2.4CRE-Q068E042377

84.

V1.2.4CRE-Q068E042155

85.

V1.2.4CRE-Q068E043882

86.

V1.2.4CRE-Q068E044421

87.

V1.2.4CRE-Q068E043396

88.

V1.2.4CRE-Q068E043604

89.

V1.2.4CRE-Q068E045246

90.

V1.2.4CRE-Q068E044451

91.

V1.2.4CRE-Q068E043679

92.

V1.2.4CRE-Q068E044174

93.

V1.2.4CRE-Q068E043044

94.

V1.2.4CRE-Q068E044256

95.

V1.2.4CRE-Q068E044560

96.

V1.2.4CRE-Q068E043269

97.

V1.2.4CRE-Q068E043231

98.

V1.2.4CRE-Q068E043637

99.

V1.2.4CRE-Q068E044465

100.

V1.2.4CRE-Q068E042249
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101.

V1.2.4CRE-Q068E042562

102.

V1.2.4CRE-Q068E045125

103.

V1.2.4CRE-Q068E044903

104.

V1.2.4CRE-Q068E044021

105.

V1.2.4CRE-Q068E043058

106.

V1.2.4CRE-Q068E042278

107.

V1.2.4CRE-Q068E044305

108.

V1.2.4CRE-Q068E044262

109.

V1.2.4CRE-Q068E042714

110.

V1.2.4CRE-Q068E043849

111.

V1.2.4CRE-Q068E045209

112.

V1.2.4CRE-Q068E042374

113.

V1.2.4CRE-Q068E044388

114.

V1.2.4CRE-Q068E042209

115.

V1.2.4CRE-Q068E044275

116.

V1.2.4CRE-Q068E042965

117.

V1.2.4CRE-Q068E044117

118.

V1.2.4CRE-Q068E043124

119.

V1.2.4CRE-Q068E045250

120.

V1.2.4CRE-Q068E043506

121.

V1.2.4CRE-Q068E041983

122.

V1.2.4CRE-Q068E045352

123.

V1.2.4CRE-Q068E044257

124.

V1.2.4CRE-Q068E042433

125.

V1.2.4CRE-Q068E043862

126.

V1.2.4CRE-Q068E044258

127.

V1.2.4CRE-Q068E043750

128.

V1.2.4CRE-Q068E043658

129.

V1.2.4CRE-Q068E043917

130.

V1.2.4CRE-Q068E045470

131.

V1.2.4CRE-Q068E042003

132.

V1.2.4CRE-Q068E045393

133.

V1.2.4CRE-Q068E045142

134.

V1.2.4CRE-Q068E042839

135.

V1.2.4CRE-Q068E043850

136.

V1.2.4CRE-Q068E043755

137.

V1.2.4CRE-Q068E043120

138.

V1.2.4CRE-Q068E042275

139.

V1.2.4CRE-Q068E043264

140.

V1.2.4CRE-Q068E043934

141.

V1.2.4CRE-Q068E045445

142.

V1.2.4CRE-Q068E041716

143.

V1.2.4CRE-Q068E044407

144.

V1.2.4CRE-Q068E045511

145.

V1.2.4CRE-Q068E043712

146.

V1.2.4CRE-Q068E042364

147.

V1.2.4CRE-Q068E043527

7425

7426
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148.

V1.2.4CRE-Q068E042915

149.

V1.2.4CRE-Q068E045598

150.

V1.2.4CRE-Q068E044188

Központi szoftver betegőrző monitorhoz
A

B

Sorszám

Gyári szám

1.

M011A003466

2.

M011A003467

3.

M011A003464

4.

M011A003465

5.

M011A003463

A Kormány 1705/2020. (X. 29.) Korm. határozata
Székesfehérvár Megyei Jogú Város ingatlanvásárlásának támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 39. Székesfehérvár
Megyei Jogú Város ingatlanvásárlásának támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – Székesfehérvár Megyei Jogú Város
ingatlanvásárlásának támogatása érdekében – 375 500 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap költségvetési fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím
(a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
39. Székesfehérvár Megyei Jogú Város ingatlanvásárlásának támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a 2. pont szerinti átcsoportosítás
alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyotton túl további – 375 500 000 forinttal történő
túlteljesülését;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított forrás terhére, Székesfehérvár Megyei Jogú
Város ingatlanvásárlásának támogatása céljából, 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 Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére támogatási előlegként
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám
IX.

389895

XLVII.

385484

39
1

K8
K5

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Székesfehérvár Megyei Jogú Város ingatlanvásárlásának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

375 500 000
-375 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
előir.
név
Államháztartási szám szám szám cím cím
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1705/2020. (X. 29.) Korm. határozathoz

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

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

Összesen

I. n.év
375 500 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
375 500 000

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

7427

7428
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A Kormány 1706/2020. (X. 29.) Korm. határozata
az id. Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. elkötelezett a pécsi városi sportinfrastruktúra- és sportágfejlesztési program támogatása mellett, melyek teljes körű
megvalósítása megfelelően szolgálja az utánpótlás-nevelést, a diák- és hallgatói sport, a szabadidősport, a határon
túli magyarlakta településeket érintő sporttehetség-kiválasztás támogatását, a lakosság és a versenysport hosszú
távú sportlétesítmény-igényét, valamint a sportra és sportolóvá nevelés professzionális szakmai ellátását;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott program keretében létrehozandó id. Dárdai Pál Labdarúgó
Akadémia beruházás (a továbbiakban: Beruházás) – az eddigi 2 168 256 000 forint központi költségvetési
támogatáson felül – 800 000 000 forint többletforrás biztosításával valósuljon meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Beruházás
megvalósításához a 2. pont szerint szükséges 800 400 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítményfejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 2. pontban megjelölt forrás terhére a Pécsi Sport
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (cégjegyzékszám: 02-10-060361, adószám: 22748465-2-02,
székhely: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.) támogatási jogviszony létesítéséről, elszámolási, a fel nem használt
támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettséggel.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

