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Kormányrendeletek

A Kormány 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet
a)
a kormányzati igazgatási szerv,
b)
a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására kijelölt
szerv vagy szervezet,
c)
a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására
feljogosított személy
hatáskörébe tartozó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző
államigazgatási hatáskörben jár el.
(3) E rendelet alkalmazásában – az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően – engedély valamennyi
olyan – hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló – határozat, amely az ügyfél számára valamely
tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.
(4) E rendelet hatálya nem terjed ki
a)
az 1. mellékletben meghatározott ügyekre,
b)
azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint
az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,
c)
az Ákr. 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra,
d)
azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy
érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
e)
a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és
f)
azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

2. §		
A 3–8. § szerinti eljárás helyett – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – nem folytatható le Ákr. szerinti
kérelemre induló hatósági eljárás.
3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése alá tartozó szerv, valamint a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban együtt:
hatóság) a 4. § (1) bekezdése szerinti bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet
biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
(2) Az (1) bekezdés szerinti e-mail-címet a hatóság, valamint a települési önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell
tenni.
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2. A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség
4. §

(1) Az engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása
nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését
követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre
jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.
(2) Az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján
kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát. A szóbeli közlésről az Ákr. 78. §
(2) és (3) bekezdése szerinti tartalommal feljegyzést kell készíteni. A tevékenység végzőjét más jogszabály
alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni.
(3) A hatóság az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyben, valamint azon ügyben, amelynél a sommás eljárás
feltételei fennállnak, döntést hoz.

3. Az ellenőrzött bejelentés
5. §

(1) Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton
megtett bejelentésnek minősül e rendelet tekintetében az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános
célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály
az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való
benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti e-mail útján tett bejelentést a 3. § (2) bekezdése szerint a hivatalos honlapon közzétett
e-mail-címre kell megküldeni.
(3) A 4. § (1) bekezdése és a (9) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen az (1) bekezdés szerinti
bejelentés a hatósághoz megérkezik.
(4) Ha a 4. § (1) bekezdése és a (9) bekezdés szerinti határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az eljáró hatóságnál
a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.
(5) A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez – a (6) bekezdésben
foglalt kivétellel – mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit.
(6) A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei
folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.
(7) Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat
a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.
(8) A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási
szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján
engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.
(9) Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja.
Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően
gyakorolható.

4. A közérdek érvényre juttatása
6. §

(1) A hatóság a 4. § (1) bekezdésében vagy az 5. § (9) bekezdésében meghatározott határidő letelte előtt a tevékenység
végzését végzéssel megtiltja, ha
a)
a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá,
b)
az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására
figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek
várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,
c)
a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,
d)
a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem
lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
e)
a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést
lehet levonni.
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(2) A végzést nem kell megindokolni. A végzésben a hatóság tájékoztatás ad a (4) és (5) bekezdésben foglaltakról.
A végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.
(3) Az eljáró hatóság a végzést köteles meghozni, ha ezt a szakhatóság az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti okból
kezdeményezi.
(4) A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le.
(5) A (4) bekezdés szerinti eljárásban
a)
az e rendelet szerinti bejelentést kérelemnek kell tekintetni,
b)
az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentés benyújtásának a napja, valamint
c)
függő hatályú döntés meghozatalára nem kerül sor.
7. §

(1) A bejelentés alapján folytatott tevékenység tekintetében a hatóság és a szakhatóság kiemelt figyelmet fordít
a szükség szerinti hatósági ellenőrzés elvégzésére.
(2) Az ellenőrzésről az ügyfél értesítése az Ákr. 104. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti feltétel hiánya esetén is
mellőzhető.
(3) Az ellenőrzésre az Ákr. ellenőrzésre vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy kérelemre történő
ellenőrzésnek nincs helye.

5. A hatóság hallgatása
8. §

(1) Ha a 4. § (1) bekezdése vagy az 5. § (9) bekezdése szerinti határidő úgy telik el, hogy az értesítés elektronikusan nem
kerül közlésre, vagy azt a bejelentővel szóban vagy távközlő berendezés útján nem közlik a határidő lejártát követő
napon – a (2) bekezdés szerinti feltételekkel – az értesítést közöltnek kell tekinteni.
(2) Az (1) bekezdés alapján az értesítés akkor tekinthető közöltnek, ha
a)
a bejelentés szerinti tevékenység e rendelet hatálya alá tartozik,
b)
a bejelentést az 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott módon, a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szervnél tették meg, és
c)
a b) pont szerinti feltételek a bejelentés megtételének automatikus elektronikus visszaigazolásával
igazolhatóak.

6. Egyéb rendelkezések
9. §

(1) Ha e rendelet alapján a tevékenység engedély helyett bejelentés alapján folytatható, azonban jogszabály
előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról – így különösen valamely
adatszolgáltatási kötelezettség, további eljárások megindításával kapcsolatos kötelezettség (a továbbiakban:
kapcsolódó kötelezettség) – is rendelkezni kell, a tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó
kötelezettség elmulasztása.
(2) A kapcsolódó kötelezettségről a hatóság a 4. § (1) bekezdése vagy az 5. § (9) bekezdése szerinti joghatás beálltát
követő nyolc napon belül döntést hoz.
(3) A (2) bekezdés szerinti határidő számítása során az 5. § (3) és (4) bekezdését alkalmazni kell.

7. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő 24. napon lép hatályba.

11. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
12. §		
Az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol e rendelet alapján a tevékenység
engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél kérheti, hogy az engedélykérelme az e rendelet
szerinti bejelentésnek minősüljön. A kérelem esetén a hatóság e kérelem benyújtásától számított, e rendeletben
foglalt határidőkben jár el.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelethez
A rendelet hatálya alól kivett ügyek
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anyakönyvi engedélyezés
Határrendészeti engedélyezések
Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári
légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás
alapján történő engedélyezése
A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
Vezetékjog engedélyezés
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti
ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő
engedélyezési eljárások
Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek,
valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
Földügyi és földforgalmi eljárások
Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági
engedélyezések
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és
növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások

A Kormány 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelete
a „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési
feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről
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. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya a „Fényes Okos Intézmények Program” keretében a vasúti közszolgáltatást, a honvédelmi
igazgatást, a postai közszolgáltatást, továbbá az alap- és középfokú oktatást kiszolgáló ingatlanokat fenntartó
szervezetek által energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció keretében történő – az energiahatékonyságról
szóló 2015. évi LVII. törvény 1. § 7. pontjában meghatározott – energiahatékonyság-alapú szerződés keretében
megvalósuló világításkorszerűsítési megoldásokra terjed ki.
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2. A miniszter feladatai
2. §

(1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli miniszter gondoskodik a világításkorszerűsítési beruházások minőségi, határidőben történő
és az életciklus költségek alapján meghatározott költséghatékony megvalósításáról, valamint az irányítási és
felügyeleti körében megvalósuló világításkorszerűsítési beruházások megvalósítása során a közpénzek hatékony
felhasználásának átláthatóságáról és nyilvános ellenőrzésének biztosításáról.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatait a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

3. §		
A miniszter
a)
figyelemmel kíséri a világításkorszerűsítési beruházások megvalósítását, és
b)
az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján ellenőrzi
a világításkorszerűsítési beruházások magas szakmai minőségben, az energiahatékonysági szolgáltatási
konstrukciónak megfelelően történő megvalósulását.

3. A Társaság feladatai
4. §		
A Társaság a vasúti közszolgáltatást, a honvédelmi igazgatást, a postai közszolgáltatást, továbbá az alap- és
középfokú oktatást kiszolgáló ingatlanokon megvalósítandó világításkorszerűsítési beruházások tekintetében
kizárólagos joggal
a)
ellátja, illetve koordinálja a világításkorszerűsítési beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatos előkészítési
feladatokat, amelyek keretében energiahatékonysági felmérést készít, fenntartási és üzemeltetési modellt
dolgoz ki, beruházási tervet készít, költség- és időkalkulációt készít, helyszínvizsgálatot folytat le, beruházási
programot készít,
b)
ellátja, illetve koordinálja a világításkorszerűsítési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden
szakágra kiterjedő tervezési tevékenységét, az a) pont szerint elkészített energiahatékonysági felmérés
alapján megtérülőnek minősített, és így a miniszter által kijelölt ingatlanok vonatkozásában,
c)
ellátja, illetve koordinálja a világításkorszerűsítési beruházás generál kivitelezésének teljes körű kivitelezési
feladatait, az a) pont szerint elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített, és így
a miniszter által kijelölt intézményekben,
d)
végzi az energiahatékonyság-alapú szerződés kötelezettjeként, energiahatékonysági szolgáltatóként
tevékenységét az a) pont szerint elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített,
a miniszter által kijelölt ingatlanok vonatkozásában.

4. A világításkorszerűsítési megoldásokra vonatkozó szabályok
5. §

(1) A világításkorszerűsítési megoldások kapcsán a vasúti közszolgáltatást, a honvédelmi igazgatást, a postai
közszolgáltatást, továbbá az alap- és középfokú oktatást kiszolgáló ingatlanokat fenntartó szervezetek
mint megrendelők – a 4. §-ban foglalt feltételeknek megfelelt ingatlanok tekintetében – a Társasággal
energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban szerződést kötnek a teljes körű tevékenység ellátására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben rögzíteni kell a Társaság feladatait, jogait és kötelezettségeit.

5. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 193/2020. (V. 8.) Korm. rendelete
az egyes hajózási hatósági eljárásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés p) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés q) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről,
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló
510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben
tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 5. pont 5.19. alpontja.

2. Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló
515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hajózási tevékenység végzésére – a 14. §-ban említett hajózási engedélyen kívül –
a) a kabotázs-engedély,
b) a harmadik lobogós forgalomban való részvételre adott engedély,
c) a harmadik országos forgalomban való részvételre adott engedély,
d) a nyaralóhajó bérbeadására adott engedély,
e) a különleges szállításra adott engedély, a hajózási kísérletre adott engedély, továbbá
f ) a munkavégzési engedély (a továbbiakban együtt: egyedi engedély) is jogosít.”
4. §		
Az R2. 15. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyedi engedély iránti eljárásban az ügyintézési határidő)
„c) nyaralóhajó bérbeadására, különleges szállításra, hajózási kísérletre vagy munkavégzésre vonatkozó engedély
esetén – teljes eljárásban – 30 nap.”
5. §		
Az R2. III. Fejezete a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) Nyaralóhajó bérbeadása olyan turisztikai célú szolgáltatást nyújtó hajózási tevékenység, amelynek
során a hajózási engedéllyel, valamint a hajózási hatóság egyedi engedélyével rendelkező hajózási vállalkozás
a nyaralóhajót üzemelteti és bérbe adja.
(2) Nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a nyaralóhajóra megkötött érvényes biztosítási kötvény másolatát, amely fedez minden harmadik fél számára
okozott olyan kárt, amelyet a nyaralóhajó okoz, valamint a hajóút felszabadításának költségét is megtéríti,
b) a nyaralóhajó használati útmutatóját,
c) a nyaralóhajózásra igénybe venni kívánt vízterület hajózási térképét,
d) annak leírását, hogy a nyaralóhajó üzemeltetője hogyan és milyen technikai megoldással biztosítja az alábbiakat:
da) a nyaralóhajó és az üzemeltető közötti kétirányú szóbeli kommunikáció,
db) a nyaralóhajónak a bérbeadás időtartama alatt történő folyamatos nyomon követése, helyzetének pontos
meghatározása,
dc) a nyaralóhajó biztonsága érdekében előírt 0–24 órás ügyelet,
dd) vészhelyzet esetén, a nyaralóhajón bajbajutott személyek kimentése,
e) az üzemeltető által meghatározott, a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületre vonatkozó, a nyaralóhajó
közlekedésének korlátozásait tartalmazó leírást (vízállás, időjárás, hajózást akadályozó létesítmények stb.),
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f ) a bérleti szerződés mintáját,
g) a (4) bekezdésben foglalt nyaralóhajó-kártya mintáját,
h) az elméleti oktatás tematikáját,
i) a gyakorlati oktatás tematikáját,
j) az oktatók névsorát, képesítését,
k) az eljárási díj befizetésének igazolását.
(3) Nyaralóhajó bérbeadása abban az esetben engedélyezhető, ha a hajózási hatóság megállapítja, hogy
a nyaralóhajó a Vkt. 87. § 29a. pontjában rögzített műszaki paramétereknek megfelel, és a kérelmező
a) nyaralóhajó-használati útmutatója kiterjed az alábbiakra:
aa) a nyaralóhajó indulás előtti ellenőrzése,
ab) a gépi berendezések használata, működtetése,
ac) a gáz- és elektromos rendszerek használata, működtetése,
ad) tűzmegelőzésére, tűzvédelemre vonatkozó előírások,
ae) környezetvédelmi előírások, valamint tájékoztatás a hulladékleadási- és szennyvíztartály-ürítési pontokról,
af ) biztonsági intézkedések lékesedés, vízbetörés esetén,
ag) a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen alkalmazandó főbb víziközlekedési szabályok, a hajózást irányító jelzések,
a főbb hajózási létesítmények,
ah) zsilipelési útmutató,
ai) a nyaralóhajó alaprajza, amelyen feltüntetésre került a tűzvédelmi eszközök, az egyéni mentőeszközök, a gáz- és
üzemanyag elzáró-szelepek pontos helye,
aj) a nyaralóhajó és az üzemeltető 0–24 órás ügyelete közötti kapcsolattartás módja,
b) rendelkezik a nyaralóhajózásra kijelölt vízterület hajózási térképével,
c) a nyaralóhajó és az üzemeltető között biztosított a kétirányú szóbeli kommunikáció, mely feltétel kielégíthető
telefonkészülékkel is, amennyiben a működési terület lefedettsége megfelelő,
d) biztosított a bérbeadás időtartama alatt a nyaralóhajó folyamatos nyomon követése olyan pontossággal, hogy
az a mentési művelet szükségessége esetén késlekedés nélkül megtalálható legyen,
e) a bérbeadó honlapján elektronikusan elérhetővé teszi a bérbevevő számára az elméleti oktatás anyagát olyan
nyelven, amelyet megért,
f ) az üzemeltető 0–24 órás (nem kötelezően helyhez kötött) ügyelete biztosított, a nyaralóhajó biztonsága
érdekében az alábbiak szerint:
fa) a nyaralóhajó földrajzi helyzete késlekedés nélkül azonosítható,
fb) az ügyeletes számára folyamatosan biztosított a nyaralóhajózás biztonságos feltételeit meghatározó
körülmények nyomon követése (vízjárás, időjárás, hajózási létesítmények üzemzavarai stb.), aki így veszély esetén
tájékoztatni tudja a nyaralóhajó személyzetét, szükség esetén a mentőszolgálatot,
fc) a nyaralóhajón bajba jutott személyek mentésére alkalmas kisgéphajó biztosított akként, hogy a mentés
elrendelésétől számított 30 percen belül elindulnak a helyszínre.
(4) Nyaralóhajó képesítés nélküli vezetéséhez előírt elméleti oktatás tematikája tartalmazza az alábbiakat:
a) a nyaralóhajó használati útmutatójának bemutatása,
b) a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen alkalmazandó víziközlekedési alapismeretek (legalább a kitérési szabályok,
hajók nappali jelzései, víziút, hajóút jelzései),
c) a nyaralóhajózásra kijelölt vízterület sajátosságai, hajózást nehezítő akadályok, különös tekintettel a nem
szabadon közlekedő (köteles) kompokra, hajóhidakra és a zsilipre,
d) a kedvezőtlen időjárási események bekövetkezése esetén alkalmazandó intézkedések (legalább az áradás, illetve
árvíz, vihar idején alkalmazandó intézkedések, a hajón található életmentő felszerelések használata),
e) a nyaralóhajó és az üzemeltető közötti kétirányú szóbeli kommunikáció eszközeinek használata.
(5) Nyaralóhajó képesítés nélküli vezetéséhez előírt gyakorlati oktatás tematikája tartalmazza az alábbiakat:
a) a nyaralóhajó előkészítése indulásra, műszaki ellenőrzés,
b) elindulás úszóműről, partról, bójáról más hajótól,
c) hajózás lassú menetben, iránytartás, fordulás,
d) vízből mentés,
e) kitérési és biztonsági szabályok alkalmazása, betartása,
f ) hátramenet és hátrameneti fordulás,
g) horgonyzás,
h) kikötés úszóműhöz, parthoz, bójához más hajóhoz vagy horgonyra állás,
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i) a nyaralóhajó és az üzemeltető közötti kétirányú szóbeli kommunikáció eszközeinek használata,
j) nyaralóhajó képesítés nélküli vezetéséhez előírt elméleti képzés során alkalmazott oktató rendelkezik legalább
az alábbi képesítésekkel:
ja) kisgéphajó-vezetői képesítés,
jb) a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületre, vagy azon belül a kérelemben megjelölt vízterületre vonatkozó I. szintű
vonalvizsga,
k) nyaralóhajó képesítés nélküli vezetéséhez előírt gyakorlati képzés során alkalmazott oktató rendelkezik legalább
kisgéphajó-vezetői képesítéssel,
l) a nyaralóhajózás üzemeltető által rögzített korlátai, mely tartalmazza a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületek
sajátosságait (vízállások, szélsebesség, időjárás, korlátozások stb.), és megfelel a hajózás-biztonsági előírásoknak.
(6) Nyaralóhajó bérbeadására jogosult hajózási vállalkozás abban az esetben adhat bérbe nyaralóhajót, ha
a) a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet II. rész A. Általános szabályok
1. Fejezet 1.02 cikk 8. pontjában meghatározott minimális személyzet biztosított,
b) a nyaralóhajó használati útmutatója olyan nyelven is biztosított, amelyet a nyaralóhajó személyzetének magyarul
nem beszélő tagja megért,
c) a nyaralóhajó-kártya kiállításra került, az alábbi adattartalommal:
ca) a nyaralóhajó személyzetének és utasainak a Vkt. 21. § (2) bekezdése szerinti utasnyilvántartásban rögzített
adatai, megjelölve a kötelező elméleti és gyakorlati oktatásban részesült személyeket,
cb) a nyaralóhajó vezető egészségi alkalmasságának érvényességi ideje,
cc) az üzemeltető neve, székhelye,
cd) a nyaralóhajó nyilvántartási száma,
ce) az indulás helyszíne, időpontja,
cf ) az érkezés helyszíne, időpontja,
d) a kötelező elméleti és gyakorlati oktatás megtörtént, amelyet az oktató aláírásával igazol, megjelölve annak
helyszínét és időpontját, továbbá az oktatásban részt vevő írásban nyilatkozik arról, hogy minden szükséges
ismeretet elsajátított.”

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 193/2020. (V. 8.) Korm. rendelethez
Az R1. 1. melléklet 5. pont 5.18. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Biztonság)
„5.18. Veszélyes áru rakodására folyami nyíltvízi kikötő a hajózási hatóság elvi létesítési engedélye és előírásai
alapján létesíthető.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 13/2020. (V. 8.) ITM rendelete
a nyaralóhajózással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 16. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontja
alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet
módosítása
1. §		
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről,
az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó
műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről,
b) a Bizottság (EU) 2018/970 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. április 18.) a belvízi hajókra vonatkozó
műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és
V. mellékletének módosításáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó
hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről.
(2) Ez a rendelet a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 26-i (EU) 2019/1668 bizottsági felhatalmazáson
alapuló rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása
3. §		
A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nyaralóhajók közlekedésére kijelölt vízterületen a nyaralóhajó vezetéséhez – amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – képesítés nem szükséges.”

3. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása
4. §		
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 1. számú
melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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4. A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosítása
5. §		
A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: HSz.) 1. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 26-i (EU) 2019/1668 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 13/2020. (V. 8.) ITM rendelethez
Az R. 2. melléklet II. része helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. rész
A vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2019/1 számú szabványban
foglaltakkal.”

2. melléklet a 13/2020. (V. 8.) ITM rendelethez
A Díjrendelet 1. számú melléklet 18. pontja a következő k) és l) alponttal egészül ki:

18.

[A

B

Eljárás

Díj (Ft)

hajózási engedély esetében]
k) nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedélyezés alapdíja,
továbbá nyaralóhajónként

92 500
43 700

l) nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedély módosításának alapdíja,
továbbá a módosítással érintett nyaralóhajónként

88 000
43 700
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3. melléklet a 13/2020. (V. 8.) ITM rendelethez
1. A HSz. 1. melléklet II. rész A. Általános szabályok 1. Fejezet 1.02 cikke a következő 8–10. ponttal egészül ki:
„8. Nyaralóhajó:
a) minimális személyzete
aa) a hajózási hatóság által, a hajóokmányban meghatározott személyzet, ha a nyaralóhajó vezetője rendelkezik
legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel, vagy
ab) legalább 2 fő – ha a nyaralóhajó vezetője nem rendelkezik legalább kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői
képesítéssel: a nyaralóhajó vezetője 1 fő 21. életévét betöltött személy és 1 fő legalább 16. életévét betöltött
személy;
b) vezetője a vezetésre való egészségi alkalmasságát
ba) hatályos egészségi alkalmassági vizsgálathoz kötött gépjármű-vezetői engedéllyel vagy
bb) a nevére kiállított „kedvtelési célú kishajó vezetésére egészségi szempontból alkalmas” 30 napnál nem régebbi
orvosi igazolással vagy
bc) az egészségi alkalmasság tekintetében érvényes legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel
igazolja;
c) személyzetének részt kell vennie a bérbeadó által megtartott elméleti és gyakorlati oktatáson, amennyiben nem
rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel.
9. Nyaralóhajó vezetőjére és közlekedésére vonatkozó előírások:
a) egészségi vészhelyzet, valamint havaria esetén a nyaralóhajó vezetőjének értesítenie kell a bérbeadó ügyeletét,
b) nyaralóhajó éjszaka csak abban az esetben közlekedhet vagy vesztegelhet horgonyon, ha a nyaralóhajó vezetője
rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel,
c) amennyiben a nyaralóhajó vezetője nem rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői
képesítéssel, akkor éjszaka csak kikötőben vesztegelhet a nyaralóhajó.
10. Az I. rész 1.10 cikk Hajó- és egyéb okmányok 2. pontjában rögzítetteken túlmenően a nyaralóhajón kell tartani
az alábbi okmányokat, dokumentumokat:
a) az üzemeltető hajózási engedélyének kivonata,
b) a nyaralóhajó bérbeadására jogosító, a hajózási hatóság által az üzemeltető nevére kiállított egyedi engedély
hitelesített másolata,
c) nyaralóhajó bérbeadása esetén
ca) az üzemeltető által kiállított nyaralóhajó-kártya, valamint
cb) az üzemeltető által biztosított, magyar és idegen nyelvű nyaralóhajó használati útmutató.”
2. A HSz. 1. melléklet II. rész B. Folyókra és csatornákra vonatkozó szabályok 7. Fejezet 7.7 Tisza rész 7.72 cikke helyébe
a következő rendelkezés lép:
„7.72 cikk – Kedvtelési célú vízi sporttevékenység a Tisza 403–440 folyamkilométerek közötti szakaszán
Az e Szabályzat egyéb rendelkezésein túlmenően a Tisza 403–440 fkm közötti szakaszán a vízisízés, az úszó
eszközhöz kötött repülés, a vontatott vízi sport- és fürdőeszköz használata, valamint ejtőernyő vontatása tilos,
kivéve a hajózási hatóság által kijelölt vízi sportpályák területét.”
3. A HSz. 1. melléklet II. rész B. Folyókra és csatornákra vonatkozó szabályok 7. fejezet 7.7 Tisza része a következő
7.77 cikkel egészül ki:
„7.77 cikk – Nyaralóhajó közlekedése a Tiszán
Képesítéssel nem rendelkező személy által vezetett nyaralóhajó közlekedésére a víziút 686–404 folyamkilométerek
közötti szakasza és a Tisza-tó vehető igénybe.”
4. A HSz. 1. melléklet II. rész 7. fejezet 7.8 Bodrog része a következő 7.85 cikkel egészül ki:
„7.85 cikk – Nyaralóhajó közlekedése a Bodrogon
Képesítéssel nem rendelkező személy által vezetett nyaralóhajó közlekedésére a víziút 51–0 folyamkilométerek
közötti szakasza vehető igénybe.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1206/2020. (V. 8.) Korm. határozata
a „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési
feladatok elvégzéséről energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban
A Kormány
1. egyetért a „Fényes Okos Intézmények Program” (a továbbiakban: Program) megvalósítására vonatkozó feladatok
teljesítésével és a Program keretében a vasúti közszolgáltatást, a honvédelmi igazgatást, a postai közszolgáltatást,
továbbá az alap- és középfokú oktatást kiszolgáló ingatlanok világításkorszerűsítésének energiahatékonysági
szolgáltatás nyújtása típusú szerződés keretei között történő megvalósításával (a továbbiakban: energiahatékonysági
beruházás);
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket az energiahatékonysági beruházás előkészítéséhez és
megvalósításához;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy az energiahatékonysági beruházás megvalósítása érdekében az állam legfeljebb
15 000 000 000 forint összegű, az energiahatékonysági beruházás megtérülési idejét lefedő futamidővel, tulajdonosi
kölcsönt nyújtson a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára, a jogszabályi
feltételek fennállása esetén;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a 3. pont szerinti tulajdonosi kölcsön nyújtásának
kezdeményezéséről.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2020. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1207/2020. (V. 8.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és a Paksi Atomerőmű kapacitásának
fenntartásához kapcsolódó feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásról
A Kormány
1. a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátásával összefüggésben
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím,
5. A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. PIP Közép-Duna Menti
Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 726 000 000 forint átcsoportosítását rendeli el egyszeri jelleggel,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím terhére vállalható kötelezettségek mértékét – az Áht. 36. § (4) bekezdés
b) pont ba) alpontjában meghatározott mértéken felül – a 2021. és 2022. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 415 000 000 forint,
b)
a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 139 000 000 forint;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért
és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a központi költségvetés
tervezése során a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím előirányzatát a 2. pont szerinti
kötelezettségvállalásra figyelemmel tervezzék meg.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
32

377106

Kiemelt
előir.
szám

K3
5

2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

Dologi kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése
Beruházások

K6

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

726 000 000

-726 000 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1207/2020. (V. 8.) Korm. határozathoz

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

1

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

726 000 000

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

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

Összesen

I.n.év
726 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

726 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1208/2020. (V. 8.) Korm. határozata
a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont beruházás
előkészítésének támogatásáról
A Kormány a Beruházási Előkészítési Alap terhére biztosított források átcsoportosításáról, valamint a Semmelweis XXI. Fejlesztési
Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló 1796/2019. (XII. 23.)
Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti feladat végrehajtása érdekében
1. egyetért a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont (a továbbiakban:
Beruházás) megvalósításának koncepciójával és a Beruházás kormányzati magasépítési beruházásként történő
előkészítésével, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Nyíregyháza külterület 01884/9 helyrajzi számú ingatlanon;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert
jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;
3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), c), e), f ), l),
n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. június 30. napjáig történő teljesítése 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
297 563 000 forintban határozza meg;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 15. Nyíregyháza
Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont előkészítése alcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása
érdekében 142 940 000 forint rendelkezésre állásáról az 5. pont szerinti előirányzaton;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
8. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a)
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. §
(7)–(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát mint
a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illessék meg térítésmentesen,
b)
üzemeltetője a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. legyen;
9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás
megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének
bemutatásával;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően
10. visszavonja a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról szóló 1163/2019. (III. 27.)
Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1209/2020. (V. 8.) Korm. határozata
a Kvassay HÉV-híd felújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a H7 elővárosi helyi érdekű vasúti vonalon a forgalom akadályozásának csökkentése érdekében
a Kvassay HÉV-híd felújítása a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében, a Rákóczi híd
– Soroksári út – tervezett Új Duna-híd nyomvonala – Duna folyam által határolt terület (Budapest Diákváros – Déli
Városkapu) megközelíthetőségét elősegítő fejlesztésekkel egyidejűleg, azokkal összehangoltan valósuljon meg;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az 1. pont szerinti feladatok közül
a Kvassay HÉV-híd felújításával összefüggésben
a)
az előkészítési munkálatokra,
b)
a felújítás megvalósítására, továbbá
c)
a felújítás ideje alatt a közszolgáltatás pótlása kapcsán felmerülő, a hatályos, Budapest Fővároshoz
kapcsolódó, elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás nyújtására, valamint helyi személyszállítási
közszolgáltatásnak elővárosi személyszállítási közszolgáltatással történő nyújtására szolgáló vasúti
személyszállítási közszolgáltatási szerződésben nem elszámolható tevékenységekre
a 2020. évben legfeljebb a szabad előirányzatot meghaladó mértékű, 2 181 000 000 forint összegben kötelezettséget
vállaljon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások alcím, 3. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport terhére;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2020. évben a 2. pontban foglalt feladatok finanszírozásához gondoskodjon
2 181 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 3. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
társaságok támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
4. egyetért azzal, hogy a 3. pontban meghatározott forrás a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság számára nyújtott célzott állami támogatásként, a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által a 2. pontban meghatározott feladatokra kerüljön felhasználásra;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti feladatok közül a közszolgáltatás pótlása kapcsán felmerülő,
a hatályos Budapest Fővároshoz kapcsolódó, elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás nyújtására, valamint
helyi személyszállítási közszolgáltatásnak elővárosi személyszállítási közszolgáltatással történő nyújtására
szolgáló vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződésben elszámolható költségek finanszírozása érdekében
gondoskodjon 423 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Közszolgáltatások ellentételezése alcím,
1. Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése jogcímcsoport, 6. Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése
jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, valamint az innovációért és technológiáért
felelős minisztert, hogy a feladatkörükhöz illeszkedően gondoskodjanak a Kvassay HÉV-híd felújításáról és a felújítás
ideje alatt a közszolgáltatás pótlásáról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
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7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével gondoskodjon
az 5. pont szerinti költségtérítés folyósításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában
biztosított jogkörében eljárva 33 704 895 863 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím
terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 37 817 661 700 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi
programok cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
c)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 100 000 000 forint egyszeri
átcsoportosítását, a 3. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati
intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat] 4. pontja szerint a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet,
1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím javára átcsoportosított összeg legfeljebb
40 000 000 forint erejéig a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 5. Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása jogcímcsoporton
kerüljön felhasználásra.
3. A Piarista Rend Magyar Tartománya által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból
történő támogatásáról szóló 1869/2017. (XI. 29.) Korm. határozat 2. pontjában a „2018. október 31.” szövegrész
helyébe a „2020. május 31.” szöveg lép.
4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési
maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz
kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában
a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31.” szöveg lép.
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5. Az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása
érdekében egyes állami és egyházi köznevelési intézmények fejlesztéséről szóló 1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
2. pontjában a „2019. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2020. augusztus 31.” szöveg lép.
6. Az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
7. Az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázatban a „136 620 000” szövegrész helyébe
a „96 620 000” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

380028
XII.

20

343128
227942

XVII.

XVIII.

5

Jogcím
csop.
szám

30

Jogcím
szám

28

9

8

K3
K8

K5

14

386862

Kiemelt
előir.
szám

K3
K6
2

6

K6

XX.
20
4
348573

12
K3
K5
13

379028

14
K5
23

025155

4
K5

XXI.
20
1
331340

374873

2
XLII.

K3
43

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Dologi kiadások
Beruházások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
MANEVI Zrt. tőkeemelése
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Művészeti tevékenységek
Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

703 500
1 407 000 000

200 000 000
8 618 300 000
30 000 000

749 700 000

6 200 000
2 369 400 000

4 668 692 363

654 900 000

15 000 000 000
-33 704 895 863

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

Államháztartási
egyedi azonosító

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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

380028

343128
227942

XII.

XVII.
XX.

Cím
szám

30

20

20

5

4
13

379028

331340

1

23
XXI.

Jogcím
csop.
szám

30

9

14

348573

025155

Alcím
szám

20

1

12
14
4

2

Jogcím
szám

28

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
Művészeti tevékenységek
Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

A módosítás jogcíme

1 407 703 500

200 000 000
8 648 300 000

2 375 600 000
4 668 692 363
654 900 000

15 000 000 000

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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forintban
Fejezet
szám

K5

XXI.
20
1
331340

374873

2
XLII.

K3
43

K5

654 900 000

Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

15 000 000 000
-33 704 895 863

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

Államháztartási
egyedi azonosító

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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

380028

343128
227942

XII.

XVII.
XX.

Cím
szám

30

20

1

5

20

4
13

379028

23
XXI.

Jogcím
csop.
szám

30

Jogcím
szám

28

9

14

348573

025155

Alcím
szám

12
14
4

20

1
331340
2
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
Művészeti tevékenységek
Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

1 407 703 500

200 000 000
8 648 300 000
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forintban
Fejezet
szám

2 375 600 000
4 668 692 363
654 900 000

15 000 000 000

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

33 704 895 863

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

33 704 895 863

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozathoz
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

20

280845
XVIII.

8

Alcím
szám

38

1

019051
XX.

20

348573
XLIII.

2

377073
385484

XLVII.

4

2

Jogcím
csop.
szám

7

1

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

Kiemelt
előir.
szám

K8

1

K5

12

K8

1

K6

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Vállalkozások folyó támogatása
Normatív támogatások
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
Beruházások
Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok
Egyéb működési célú kiadások

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

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

5 436 910 700

14 980 751 000

11 400 000 000

6 000 000 000
-37 817 661 700

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

XVII.
280845

20

20

Alcím
szám

38

4

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

7

12

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

5 436 910 700

11 400 000 000

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

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

azonnal

Összesen

I. n.év

37 817 661 700

II. n.év

37 817 661 700

III. n.év

IV. n.év
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348573

XX.

Cím
szám

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668
XX.

218672

Cím
szám

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

11

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-100 000 000
28 085 106
4 914 894
67 000 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Jogcím
csop.
név

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények

K1
K2
K3
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL

forintban

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

Kiemelt előirányzat
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3. melléklet az 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozathoz

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító
296668
218672

Fejezet
szám

XI.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2
11

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat

Miniszterelnökség
Fejezeti általános tartalék
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények

-100 000 000
100 000 000

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

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

Összesen

I. n.év
100 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

100 000 000

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

2507

2508
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4. melléklet az 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozathoz
Az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat 1. melléklet 1. táblázata a következő sorral egészül ki:
[Kedvezményezett

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Többlettámogatás összege (forint)]

40 000 000

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: Papp Tibor ügyvezető.

