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Kormányrendeletek

A Kormány 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos
kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű ügyekről
A Kormány
a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási
tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény 9. §-ában,
a 2. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány
oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: MCC tv.) 5. §-ában
meghatározott, az MCC tv. 6. § (1) bekezdése szerinti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) területén megvalósuló
beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek
az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyek.
(2) A Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazon közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó munkák érdekében az Ingatlannal szomszédos ingatlanokat érintik.

2. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
d)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §

(1) Az Ingatlanon
a)
a terepszint feletti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 65%,
b)
a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 70%,
c)
a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,
d)
az épületmagasság és a homlokzatmagasság megengedett legnagyobb mértéke 32 méter,
e)
elhelyezkedő épületek legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 35 métert,
f)
a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4 m2/m2,
g)
az építési hely az Ingatlan teljes területe,
h)
elhelyezhető épületek igazgatási, iroda, nevelési, oktatási, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató,
kereskedelmi, szolgáltató, sport, szállás jellegű és lakó, valamint ezeket kiszolgáló rendeltetést
tartalmazhatnak,
i)
a Beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani,
j)
a telek beépítési módja szabadon álló.
(2) A Beruházás során megvalósítandó építmény, építményrész terepszint alatt közterületre az Ingatlan, illetve
a Beruházás által érintett barlangrendszer vonatkozásában legfeljebb 5 méterrel nyúlhat be, olyan módon, hogy
a közterület rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja, biztonságát nem veszélyeztetheti.
(3) Az Ingatlan, illetve a Beruházás által érintett barlangrendszerben a Beruházás megvalósításával összefüggő
tartószerkezeti megerősítések, illetve bármely egyéb szükséges munkálatok elvégezhetők.
(4) Az Ingatlan vonatkozásában a terepszint alatt nem csak a felszín feletti beépítést közvetlenül szolgáló funkciók
helyezhetők el.
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(5) Az Ingatlanon meglévő beépítés teljes vagy részleges elbontása esetén az Ingatlan beépíthetőségét e rendelet
alapján kell meghatározni.
(6) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési
tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát
a kivitelezés megkezdésétől számított 48 hónapban határozza meg. A Beruházás során építési tevékenységgel
érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység elvégzéséhez szükséges közterületre
vonatkozóan a közterület-használati hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
(7) Az Ingatlan, annak egyes elemei, illetve az Ingatlanon álló épületek vonatkozásában újonnan helyi védelmet
megállapítani nem lehet.
(8) Az Ingatlanon a járművek elhelyezésének kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek
rendeltetésszerű használatához az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 40%-a elhelyezését kell
biztosítani.
(9) A Beruházás keretében megvalósított építményekre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem
feltétele a – helyi és fővárosi – településrendezési eszközökben előírt infrastruktúra-fejlesztések megvalósulása.
4. §

(1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
a természetvédelmi hatósági eljárás, valamint a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – tizenöt nap.
(2) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott munkálatokhoz kapcsolódó engedélyezés határideje – ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg – negyvenöt nap.
(3) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, valamint, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít
meg – nyolc nap.

5. §		
A Kormány
a)
az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs
feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,
b)
az 1. melléklet 3–5., 9. és 24. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest
Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások, ideértve a zajvédelemre vonatkozó hatósági eljárásokat és
a füstködriadó tervvel összefüggő hatósági eljárásokat is,
természetvédelmi hatósági eljárások, ideértve a helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó
hatósági eljárásokat is,
hulladékgazdálkodási bírság kiszabására irányuló hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
helyi vízgazdálkodási hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–27. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–28. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 8. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 10. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
21. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 11. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 12. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 14. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 20. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17., 23., 28. és 37. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
eljárva,
a 18. és 25. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26., 27., 31., 39., 43., 44., 46., 48., 49., 50. és 54. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 30. és a 35. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 33. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
21a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 36. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 38. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés
41. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 37. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
a) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. §
(2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 42. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés
a) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 47. és 53. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 51. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 4. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 52. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. számú melléklet „I 02. Megyekód:” részében a „Csongrád” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
11. számú melléklet b) pont be) alpontjában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

3. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.)
Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész
helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

4. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó
személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében
a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

5. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet „II. A tervező szervek tervezési feladatai” alcím 10. pont
c) alpontjában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

6. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat
és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
módosítása
6. §		
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
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A:4 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal” szöveg lép.

7. Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt
„A kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban (megyei szint) I.” című táblázatban, „Kiadott versenyengedélyek
területi megoszlásban (megyei szint) II.” című táblázatban és „A versenyengedéllyel rendelkezők tényleges részvétele
a versenyrendszerben (amatőr, hivatásos, vegyes) területi megoszlásban (megye)” című táblázatban a „Csongrád”
szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

8. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú
melléklet „A) A Regionális Vesetranszplantációs Bizottságok működésének központjai” alcím 2. pontjában és
„B) A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy-transzplantációs Bizottságok működésének központjai” alcím 2. pontjában
a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

9. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről
és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében a „Csongrád Megyei
Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

10. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló
72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat
a)
A:6 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal” szöveg,
b)
A:26 mezőjében a „Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg
lép.

11. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt
táblázat B:I.1 mezőjében a „NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Röszke” szövegrész
helyébe a „NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Röszke” szöveg lép.

12. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
2. számú melléklet 1. pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.
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13. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a)
1. melléklet 3. pont 3.6. alpontjában a „Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság” szöveg,
b)
2. melléklet 6. pontjában a „Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád
Megyei Rendőr-főkapitányság” szöveg,
c)
3. melléklet 3. pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg
lép.

14. A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés
és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás
szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontjában a „Csongrád megye” szövegrész
helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

15. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről,
az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,
felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában
a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

16. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:34 mezőjében a „Csongrád megye”
szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

17. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása érdekében a gazdasági,
infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű
kistérségek, valamint települések felsorolásáról szóló 48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása érdekében a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási
szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, valamint települések felsorolásáról szóló 48/2009. (III. 6.)
Korm. rendelet
a)
1. számú mellékletében foglalt táblázat III. részében a „Csongrád megyei kistérségek” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád megyei kistérségek” szöveg,
b)
2. számú mellékletében foglalt táblázat III. részében a „Csongrád megyei települések” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád megyei települések” szöveg
lép.
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18. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet 1/A. §-ában és 1. mellékletében foglalt táblázat D:2–D:6, D:8–D:11 és D:15–D:16 mezőjében
a „Csongrád Megyei” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei” szöveg lép.

19. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
a) pont 6. alpontjában a „Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg, valamint a „Csongrád megye”
szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg,
b)
c) pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg
lép.

20. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a)
34. § (2) bekezdés a) pontjában, 34. § (3) bekezdés a) pontjában és 34. § (4) bekezdés a) pontjában
a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg,
b)
35. § (1) bekezdés b) pontjában és 35. § (2) bekezdés b) pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád megye” szöveg
lép.

21. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1/B. § c) pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád
megye” szöveg lép.

22. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
8. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

23. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
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Korm. rendelet 5/a. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

24. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
módosítása
24. §		
A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
táblázat D:7 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal” szöveg lép.

25. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
a)
2. §-ában a „Csongrád Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatalt” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat D:2–D:5, D:7, D:9–D:10, valamint D:14 mezőjében a „Csongrád Megyei
Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal” szöveg
lép.

26. A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
2. §-ában a „Csongrád Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt”
szöveg lép.

27. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési
szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek
energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
A:7 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg,
b)
B:4 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatalt” szöveg
lép.

28. A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
módosítása
28. §		
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés
a) pont ab) alpontjában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.
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29. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a)
10. § (1) bekezdés 11. pontjában, 17. § (2) bekezdés j) pontjában és 18. § (2) bekezdés j) pontjában
a „Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg,
b)
1. melléklet 10. fejezet A) pont d) alpontjában a „Csongrád megyéből” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád megyéből” szöveg,
c)
1. melléklet 11. fejezet A) pont a) alpontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád
megye” szöveg,
d)
1. melléklet 11. fejezet C) pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye”
szöveg,
e)
2. melléklet 10. fejezet d) pontjában a „Csongrád megyéből” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád
megyéből” szöveg,
f)
2. melléklet 11. fejezet címében a „Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg,
g)
2. melléklet 11. fejezet a) pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye”
szöveg
lép.

30. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosítása
30. §		
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat
B:21–B:26 mezőjében és 4. mellékletében foglalt táblázat A:31 mezőjében a „Csongrád” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

31. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2/A. §
(1) bekezdésében a „Csongrád Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatalt” szöveg lép.

32. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő
illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi
területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

33. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a)
1. melléklet II. rész 8. alcím b) pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye”
szöveg,
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b)
c)

d)

e)
f)

1. melléklet II. rész 9. alcím c) pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye”
szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat
ca)
A:8 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal” szöveg,
cb)
B:8 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg,
4. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat
da)
A:12 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal” szöveg,
db)
B:12 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg,
4. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád megye” szöveg,
4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
fa)
A:6 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal” szöveg,
fb)
B:6 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg

lép.

34. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási
költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és
szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a „Csongrád
Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

35. A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
35. §		
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.)
Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:472 mezőjében és 3. mellékletében foglalt táblázat
A:158 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

36. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
36. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
40. § f ) pontjában
aa)
a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg,
ab)
a „Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Adóés Vámigazgatóság” szöveg,
b)
54. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád
megye” szöveg,
c)
1. melléklet B) rész 7. pont i) alpontjában
ca)
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatósága” szöveg,
cb)
a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg,
d)
1. melléklet B) rész 8. pont a) alpontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád
megye” szöveg
lép.
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37. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:753–A:796 mezőjében a „Csongrád megye”
szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

38. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat A:24–A:25 mezőjében a „CSONGRÁD” szövegrész helyébe
a „CSONGRÁD-CSANÁD” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat 24–25. sorában a „CSONGRÁD” szövegrész helyébe a „CSONGRÁD-CSANÁD”
szöveg
lép.

39. A Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
39. §		
A Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 333/2016. (XI. 8.)
Korm. rendelet 2. §-ában a „Csongrád Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatalt” szöveg lép.

40. 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 módosítása
40. §		
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 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
A:12 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal” szöveg,
b)
B:12 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrészek helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg
lép.

41. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet
a)
3. melléklet 5. pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg,
b)
4. mellékletében foglalt „I. Vetőmagokat érintő feladatok” című táblázat B:2 mezőjében a „Csongrád”
szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg,
c)
4. mellékletében foglalt „II. Kertészeti szaporítóanyagokat érintő feladatok” című táblázat B:2 mezőjében
a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg,
d)
4. mellékletében foglalt „III. Erdészeti szaporítóanyagokat érintő feladatok” című táblázat B:4 mezőjében
a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg
lép.

5448

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 178. szám

42. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
42. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
2. mellékletében foglalt „1. A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe” című táblázat
A:123 mezőjében a „CSONGRÁD MEGYE” szövegrész helyébe a „CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE” szöveg lép.

43. A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
43. §		
A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 403/2016. (XII. 5.)
Korm. rendelet 2. §-ában a „Csongrád Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatalt” szöveg lép.

44. A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása
44. §		
A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
3. §-ában a „Csongrád Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt”
szöveg lép.

45. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása
45. §		
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
táblázat B:4 mezőjében a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

46. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
1. mellékletében foglalt táblázat C:22 és a C:24 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt” szöveg lép.

47. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása
47. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
A:7 mezőjében a „Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Magyar
Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóság” szöveg,
b)
B:7 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg
lép.
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48. A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
48. §		
A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.)
Korm. rendelet 2. §-ában a „Csongrád Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatalt” szöveg lép.

49. A Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása
49. §		
A Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában a „Csongrád
Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt” szöveg lép.

50. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása
50. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:21 mezőjében a „Csongrád Megyei
Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt” szöveg lép.

51. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
51. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet
a)
1. melléklet 5. pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg,
b)
1/A. mellékletében foglalt táblázat 3. és 6. sorában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád”
szöveg,
c)
1/B. melléklet 6. pontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg
lép.

52. Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
módosítása
52. §		
Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében
foglalt táblázat B:4 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

53. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló
180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
53. §		
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.)
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt „II. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatóságai” című táblázat
C:3 mezőjében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.
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54. A Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása
54. §		
A Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 206/2020. (V. 15.)
Korm. rendelet 2. §-ában a „Csongrád Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatalt” szöveg lép.

55. Záró rendelkezések
55. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 38/2020. (VII. 30.) AM rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program
keretében a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak
a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i
2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;
2.
bortermelést végző vállalkozás: a szőlőtermelő által a 2019/2020. borpiaci évben használt árutermő
szőlőültetvény területről származó szőlő feldolgozását és az abból előállított bor forgalmazását végző
vállalkozás;
3.
HORECA szervezet: az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek valamelyikét tényleges főtevékenységként
végző szervezet;
4.
külpiaci HORECA szervezet: a Magyarország területén kívül működő, az 1. melléklet „A” oszlopában felsorolt
tevékenységek valamelyikét végző szervezet;
5.
kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének
általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. §
i) pontja szerinti vállalkozás;
6.
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §
(4a) bekezdése szerinti vállalkozás;
7.
szőlőtermelő: az a bortermelést végző vállalkozás, a bortermelést végző vállalkozás természetes személy
tagja, a bortermelést végző vállalkozás természetes személy tagjának közeli hozzátartozója vagy
a bortermelést végző vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő vállalkozás, aki vagy amely
az e rendelet szerinti átmeneti támogatási kérelemben megjelölt árutermő szőlőültetvény területen
szőlőtermelést végez.

2. Az átmeneti támogatás formája és keretösszege
2. §

(1) Az átmeneti támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.
(2) Az átmeneti támogatás keretösszege 1 milliárd 800 millió forint.

3. Az átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételei és mértéke
3. §

(1) Átmeneti támogatási kérelem benyújtására az a bortermelést végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező)
jogosult, aki vagy amely
a)
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba
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(2)

(3)

(4)
(5)

vételi kötelezettségének eleget tett, és a 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem
benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett
ügyfélként szerepel;
b)
az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba)
nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
bb)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
foglalt követelményeknek,
bc)
vállalja, hogy a bortermelő tevékenységét legalább 2020. december 31-éig fenntartja,
bd)
– kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében
adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;
c)
az átmeneti támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ca)
arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
cb)
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás
alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe
vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,
cc)
arról, hogy vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
cd)
a kapcsolt vállalkozás adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),
ce)
arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt nagyságú (hektár) árutermő szőlőültetvény
területen (a továbbiakban: támogatható terület) a szőlőtermelő legfeljebb 90 mázsa/hektár
hozammal szüretel szőlőt, és abból a kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állít elő,
cf )
arról, hogy az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának éve, valamint az azt megelőző három év
tekintetében folyamatosan rendelkezik borászati üzemengedéllyel,
cg)
a 2018/2019. borpiaci évben HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi
repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci
HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztók részére értékesített borászati termékek
mennyiségéről és a 2018/2019. borpiaci évben értékesített teljes borászati termék mennyiségéről
(hektoliterben kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, a matematikai kerekítés szabályait
alkalmazva),
ch)
a b) pontban foglaltakról;
d)
által a 2017/2018–2019/2020. borpiaci évek átlagában a bor előállításához felhasznált szőlő mennyiségének
több mint 50%-át a szőlőtermelő termelte meg; és
e)
a 2018/2019. borpiaci évben az általa előállított termék legalább 20%-át HORECA szervezet, légi
személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység,
Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztó részére
értékesítette.
E rendelet vonatkozásában a HORECA szervezet, a légi személyszállítást végző személy, a nemzetközi repülőtér
területén működő kiskereskedelmi egység és a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére
történő értékesítésnek számít az ezen szervezetek részére közvetítőn keresztül történő termékértékesítés is. Ebben
az esetben az értékesítés borpiaci éve a kérelmezőtől történő kitárolás szerinti borpiaci év.
Az átmeneti támogatás alapja azon támogatható terület nagysága,
a)
amelyre valamennyi szőlőtermelő beleegyező nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az a támogatás
alapjául szolgálhat,
b)
amelynek terméséről a szőlőtermelő a 2019/2020. borpiaci évben szüreti jelentést nyújtott be, és
c)
amelynek teljes terméséből a kérelmező a 2019/2020. borpiaci évben bort állított elő.
Egy kérelmező legfeljebb harminc hektár támogatható terület után nyújthat be átmeneti támogatási kérelmet.
Az egy hektár területre jutó átmeneti támogatás összege a kérelmező által a 2018/2019. borpiaci évben HORECA
szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi
egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztó részére
értékesített borászati termékek mennyiségének és a 2018/2019. borpiaci évben értékesített teljes borászati termék
mennyiségének hányadosa, 600 000 forinttal szorozva.
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4. Az átmeneti támogatási kérelem
4. §

(1) Az átmeneti támogatási kérelem 2020. augusztus 10. és 24. között a Kormány által biztosított elektronikus
azonosítási szolgáltatással elérhető az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített
elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be
a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a Kincstár által közzétett közleményben foglaltak szerint.
(2) Egy kérelmező kizárólag egy átmeneti támogatási kérelmet nyújthat be.
(3) Az átmeneti támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező
a)
ügyfél-azonosítóját,
b)
2019/2020. borpiaci évben használt, a gazdasági aktát vezető hegybíró által az (5) bekezdés szerint igazolt,
a 3. § (3) bekezdése szerinti árutermő szőlőültetvény területének nagyságát (hektárban kifejezve négy
tizedesjegy pontossággal),
c)
3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatait, és
d)
2018/2019. borpiaci év során értékesített borászati termék mennyiségéről szóló, (4) bekezdésben
meghatározott adattartalmú kimutatását.
(4) A (3) bekezdés d) pontja szerinti kimutatás az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
az értékesítési csatorna megnevezése [fogyasztó, HORECA szervezet (Magyarország), külpiaci HORECA
szervezet (Magyarország területén kiszerelt borászati termék), nemzetközi repülőtér területén működő
kiskereskedelmi egység, légi személyszállítást végző személy],
b)
az a) pont szerinti értékesítési csatorna részére értékesített mennyiség (hektoliterben, két tizedesjegy
pontossággal),
c)
a 2018/2019. borpiaci évben történő összes értékesített mennyiség az értékesítési jelentés alapján
(hektoliterben, két tizedesjegy pontossággal),
d)
a b) pont szerinti összesített mennyiség és a c) pont szerinti mennyiség hányadosa, két tizedesjegy
pontossággal (%-ban kifejezve).
(5) Az átmeneti támogatási kérelemhez csatolni kell a 3. § (3) bekezdése szerinti támogatható terület – hektárban, négy
tizedesjegy pontossággal kifejezett – nagyságára vonatkozó hegybírói igazolás másolatát.
(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolást a gazdasági aktát vezető hegybíró a kérelmező 2020. augusztus 3-a és 10-e között
benyújtott kérelmére 2020. augusztus 3-a és 14-e között állítja ki.
(7) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti
eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány)
az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Ha a beadvány nem az elektronikus űrlapkitöltő
felületen keresztül került benyújtásra, akkor a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(8) Ha az eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és
nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez.
A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(9) Az átmeneti támogatási kérelem a benyújtását követő három napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben
meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén
az utolsó átmeneti támogatási kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának időpontja
az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási döntés
5. §

(1) A Kincstár az átmeneti támogatás összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra
tekintettel állapítja meg, és azt legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.
(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó
igényt elutasítja.
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(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának
első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(4) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a rendelkezésre
álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények összegének arányos csökkentésével kell
felosztani.

6. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak
minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai
bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 38/2020. (VII. 30.) AM rendelethez
A HORECA szervezeti tevékenységek listája

1.

A

B

Tevékenység

TEÁOR’08 vagy TESZOR szám

2.

vendéglátás

3.

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR’08 és TESZOR 8230

TEÁOR’08 és TESZOR 56

4.

üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

TEÁOR’08 és TESZOR 5520

5.

egyéb vendéglátás

TEÁOR’08 és TESZOR 5629

6.

egyéb szálláshely-szolgáltatás

TEÁOR’08 és TESZOR 5590

7.

szállodai szolgáltatás

TEÁOR’08 és TESZOR 5510

Az agrárminiszter 39/2020. (VII. 30.) AM rendelete
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint
az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről
szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, valamint a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások
feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (2) bekezdésében és 85. § (2) bekezdés 7. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről,
valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok
közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosítása
1. §		
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.)
KöM rendelet 8. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása
2. §		
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
[a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás – a 11. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően –
a 2019/2020. támogatási év IV. tárgynegyedévében legfeljebb 770 millió forint összegig állapítható meg.”
3. §		
A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről,
valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, valamint a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról szóló 39/2020. (VII. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban:
39/2020. (VII. 30.) AM rendelet] megállapított 18. §-át a 39/2020. (VII. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
4. §		
A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5. §		
A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „legfeljebb 12,36403 milliárd forint”
szövegrész helyébe az „a 2019/2020. támogatási évben legfeljebb 13,82403 milliárd forint, a 2020/2021. támogatási
évben legfeljebb 11,52256 milliárd forint” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az adott támogatási évben”
szövegrész.

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 39/2020. (VII. 30.) AM rendelethez
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.)
KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat C:288 mezője helyébe a következő mező lép:
(C
Magyar elnevezés)

(288)

vörös fogoly*

2. melléklet a 39/2020. (VII. 30.) AM rendelethez
„2. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

1.

2.

A

B

C
2019/2020.

2020/2021.

Baromfi megnevezés

Időszak

támogatási évi keret

támogatási évi keret

(millió forint)

(millió forint)

növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyös

I. negyedév

1 350,00

D

1 350,00

3.

növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyös

II. negyedév

1 350,00

1 200,00

4.

növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyös

III. negyedév

1 350,00

1 350,00
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5.

növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyös

IV. negyedév

1 350,00

1 350,00

6.

házi tyúk

I. negyedév

170,00

170,00

7.

házi tyúk

II. negyedév

200,00

170,00

8.

házi tyúk

III. negyedév

170,00

170,00

9.

házi tyúk

IV. negyedév

170,00

170,00

10.

pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa

I. negyedév

1 700,00

630,00

11.

pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa

II. negyedév

1 750,00

850,00

12.

pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa

III. negyedév

853,91

773,95

13.

pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa

IV. negyedév

690,12

738,61

14. növendék pulyka

I. negyedév

710,00

650,00

15. növendék pulyka

II. negyedév

710,00

650,00

16. növendék pulyka

III. negyedév

650,00

650,00

17. növendék pulyka

IV. negyedév

650,00

650,00
”

Az emberi erőforrások miniszterének 25/2020. (VII. 30.) EMMI rendelete
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet 17/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a 3/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti munkakörhöz
kötött továbbképzési kötelezettséget – a 3/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-ig kell
teljesíteni.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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A külgazdasági és külügyminiszter 12/2020. (VII. 30.) KKM rendelete
a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és
a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági és pszichológiai alkalmassági vizsgálatának és
a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes
szabályairól
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6a) bekezdésében, valamint a külképviseletekről
és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. § tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Hatály
1. §

(1) E rendelet hatálya
a)
Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó
képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire kihelyezettekre,
b)
az a) pont szerinti kihelyezettek kihelyező okiratában szereplő, illetve szerepeltetni kívánt hozzátartozóira,
c)
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.)
11. § (3) bekezdése szerinti külföldi felkészülési állományba, a Külszoltv. 21. § (2) bekezdése szerinti belföldi
felkészülési állományba (a továbbiakban együtt: felkészülők) kinevezettekre,
d)
a tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló és kihelyezésre kerülő kormánytisztviselőkre, valamint
e)
a Külszoltv. 2. § 16. pont szerinti külképviselet által foglalkoztatott házastársra
terjed ki.
(2) E rendeletnek az (1) bekezdés a) pontja szerinti tartós külszolgálatra kihelyezettekre vonatkozó rendelkezéseit
az (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzátartozóra és az (1) bekezdés e) pontja szerinti, a Külszoltv. 2. § 16. pont
szerinti külképviselet által foglalkoztatott házastársra megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a „tartós külszolgálatra
való alkalmasság”
a)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzátartozó esetében a hozzátartozónak a tartós külszolgálatra
kihelyezésre kerülőnek a kihelyező okiratába való felvétele és mindenkori szerepeltetésének, egyúttal
a kihelyezettet a hozzátartozó után a Külszoltv. szerint megillető díjazásra való jogosultság feltétele,
b)
az (1) bekezdés e) pontja szerinti külképviselet által foglalkoztatott házastárs esetén a munkaviszony
külképviselettel történő létesítésének és fenntartásának feltétele.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére kihelyezett, illetve
az oda kihelyezés előtt álló kormánytisztviselőkre és hozzátartozóikra.
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
expozíció: a munkavégzés helyén, illetve az állomáshelyen jelenlévő és az e rendelet hatálya alá eső személyt
érő kóroki tényező(k) hatásának való kitettség; mennyiségi meghatározása: az expozíciós koncentráció és
az expozíciós idő szorzata;
b)
pszichoszociális kóroki tényezők: olyan tartós szociális rizikó-szituációk (pl. szociális izoláció, konfliktus
munkatárssal vagy vezetővel), illetve kényszerű életmódváltozási esemény és élmény (migráció, kényszerű
tárgyvesztés stb.), amelyek úgynevezett rizikódiszpozíció (pl. A-típusú magatartásminta) fennállása esetén
pszichés vagy pszichoszomatikus megbetegedéshez, balesethez, társadalmi beilleszkedési zavarhoz
vezethetnek;
c)
tartós külszolgálatra való alkalmasság vizsgálata: annak megállapítása, hogy a Külszoltv. 1. melléklete szerinti,
egy meghatározott külszolgálati munkakörben és állomáshelyen ellátott tevékenység, valamint az adott
állomáshelyen történő külképviselet által foglalkoztatott házastársi alkalmazás, illetve az adott állomáshelyen
vagy az érintett fogadó országban történő életvitelszerű tartózkodás által okozott fizikai-pszichológiai
megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.
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3. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálat
3. §

(1) A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a kihelyezett és
annak a kihelyező okiratban szereplő, illetve szerepeltetni kívánt hozzátartozója, valamint a felkészülő, továbbá
a tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló és kihelyezésre kerülő:
a)
a munkavégzésből és a munkakörnyezetből, illetve az állomáshely sajátosságából eredő megterhelés által
okozott igénybevétele
aa)
egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e,
ab)
nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül,
ac)
nem okozhatja-e gyermekei testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását;
b)
esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a szakma elsajátítása és
gyakorlása, valamint az állomáshelyen történő életvitelszerű tartózkodása során nem idéz-e elő baleseti
veszélyt, vagy egészségkárosodást;
c)
milyen munkakörben, és állomáshelyen milyen feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszabbodás
veszélye nélkül, illetve milyen állomáshelyen élhet életvitelszerűen, amennyiben átmenetileg vagy
véglegesen megváltozott munkaképességű;
d)
foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, állomáshelyén, illetve életvitelszerűen élhet-e
állomáshelyén;
e)
szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköri feladatának ellátása, illetve az állomáshelyen történő
életvitelszerű tartózkodás során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel.
(2) Az alkalmasság véleményezése a kihelyező szerv által megjelölt tartós külszolgálati munkaköri (a továbbiakban:
munkakör) feladatra és a Külszoltv. szerinti állomáshelyre történik. Az 1. § (1) bekezdés b) pont szerinti személyek
esetén az alkalmasság véleményezése a Külszoltv. szerinti állomáshelyre történik (a továbbiakban együtt: együtt
tartós külszolgálatra való alkalmasság).
(3) A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. A tartós
külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálat és véleményezés a 9. §-ban meghatározott esetben
záróvizsgálattal egészül ki.
(4) A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálat
a)
az 1. § (1) bekezdés a), valamint c)–e) pontja szerinti személy esetében egészségügyi és pszichológiai,
b)
az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében egészségügyi
alkalmassági vizsgálatra terjed ki.
(5) A (4) bekezdés szerinti vizsgálat csak akkor végezhető a területileg illetékes járóbeteg-szakellátó helyen,
ha a kihelyező szerv által működtett foglalkozás-egészségügyi szolgálat nem rendelkezik a vizsgálatok elvégzéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, továbbá a térítési díj megfizetése megtörtént.
(6) A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálat, valamint a foglalkoztathatóság szakvéleményezése
nem terjed ki a munkaképesség-változás mértékének, a rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi
képesség és az elmeállapot véleményezésére.

4. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat
4. §		
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat kiterjed
a)
a fogászati szűrővizsgálatra,
b)
a tüdőszűrésre,
c)
nők esetén nőgyógyászati, valamint mammográfiai szűrővizsgálatra,
d)
18 év alatti kihelyező okiraton szereplő, illetve szerepeltetni kívánt hozzátartozó esetén gyermekorvosi
vizsgálatra,
e)
a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.)
NM rendeletben foglalt életkorhoz kötött szűrővizsgálatokra,
f)
a – gondozott betegségeknek is megfelelő – kiterjesztett laboratóriumi vizsgálatokra és azt kiegészítő
szakorvosi vizsgálatokra,
g)
a gondozott betegségeknek megfelelő időszakos kontrollvizsgálatokra,
h)
a célországban várható biológiai ágensekkel szembeni védekezés részeként a szükséges védőoltások
meghatározására és szükség szerinti beadására, illetve
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i)
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szükség esetén egyéb a kihelyező szerv foglalkozás-egészségügyi szakorvosa által meghatározott vizsgálatra
(pl. szív- és hasi ultrahangvizsgálat).

5. A pszichológiai alkalmassági vizsgálat
5. §

(1) A pszichológiai alkalmassági vizsgálat kiterjed az intelligencia, a személyiség, a figyelem és a koncentráció,
a pszichés egyensúly, a stresszkezelési képesség, az önismeret és a devianciák vizsgálatára, valamint
a pályamotivációra. A pszichológiai alkalmasságot személyiség- és intelligenciatesztek, papíralapú és műszeres
figyelemvizsgálatok, és az exploráció komplex értékelése alapján, valamint – ha a vizsgált személy pszichológiai
állapota indokolja – kiegészítő vizsgálatok elvégzésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti.
(2) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot az alkalmassági vizsgálatok keretében az egészségügyi alkalmassági
vizsgálattól elkülönítetten kell elvégezni.
(3) Ha a pszichológiai alkalmassági vizsgálat során a vizsgálatot végző szakpszichológus olyan rendellenességre
utaló jelet tapasztal, amely az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatok segítségével nem tisztázható, akkor
további célzott vizsgálatot, illetve vizsgálatokat kell végezni. Pszichiátriai megbetegedés gyanúja esetén további
vizsgálatokat kizárólag pszichiáter szakorvos végezhet.

6. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó előzetes vizsgálat
6. §

(1) Tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó 4. és 5. § szerinti előzetes vizsgálatot kell végezni a Külszoltv.
szerinti kihelyezést, valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastársi alkalmazást megelőzően.
(2) Tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó 4. § szerinti előzetes vizsgálatot kell végezni a kihelyezett
kihelyező okiratán szerepeltetni kívánt hozzátartozóján.

7. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó időszakos vizsgálat
7. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés a), valamint c)–e) pontja szerinti személyek a 4. és 5. § szerinti, az 1. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti személyek a 4. § szerinti időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a tartós külszolgálatra való
alkalmasságra vonatkozó újbóli véleményezés céljából. Az egészségügyi alkalmassági időszakos vizsgálatokat
legalább évente, a pszichikai alkalmassági vizsgálatot legalább kétévente – a kihelyező szerv foglalkozásegészségügyi szakorvosa javaslatára a kihelyező vezető döntése alapján ennél rövidebb időközönként – kell
elvégezni.
(2) Az időszakos alkalmassági vizsgálatot végző orvos a vizsgálati eredmények alapján az (1) bekezdésben előírtnál
rövidebb érvényességi időt is megállapíthat.

8. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat
8. §

(1) Soron kívüli 4. és 5. § szerinti alkalmassági vizsgálatot kell végezni
a)
ha a kormánytisztviselő egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően
alkalmatlanná teszi az adott munkakörben és állomáshelyen ellátandó feladat egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos ellátására;
b)
heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő
munkabaleset előfordulását követően;
c)
a b) pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a kormánytisztviselő olyan rosszulléte,
betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos
keresőképtelenséget követően;
d)
ha a kormánytisztviselő előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
e)
ha a kormánytisztviselő munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az 1. § (1) bekezdés b) és e) pontja szerinti személyek esetében is megfelelően
alkalmazni kell.
(3) Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet
a)
a foglalkozás-egészségügyi orvos,
b)
a kihelyező vezető,
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c)
d)

a felkészülő, a tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló és kihelyezésre kerülő, a kihelyezett, valamint annak
kihelyező okiraton szereplő hozzátartozója,
a pszichikai alkalmassági vizsgálatot végző szakpszichológus, pszichiáter szakorvos.

9. Záróvizsgálat
9. §		
A kihelyező szerv kezdeményezésére a 4. és 5. § szerinti záróvizsgálatot kell végezni
a)
a tartós külszolgálat megszűnése esetén a végleges hazatérést,
b)
a külképviselet által foglalkoztatott házastársi alkalmazás megszűnését, valamint
c)
az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személyek esetében a végleges hazatérést
követően.

10. A vizsgálatokat végző személyek, illetve szervek
10. §

(1) A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó egészségügyi vizsgálatot és véleményezést a kihelyező
szervnél foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó orvos végzi.
(2) A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó pszichikai vizsgálatot és véleményezést a kihelyező szervvel
jogviszonyban lévő szakpszichológus végzi.

11. A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó orvosi vélemény
11. §

(1) A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó orvosi véleményben meg kell határozni, hogy a vizsgált
személy az adott munkakör, illetve állomáshely vonatkozásában a tartós külszolgálatra, illetve az állomáshelyen
életvitelszerű tartózkodásra alkalmas, ideiglenesen alkalmatlan vagy nem alkalmas.
(2) Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat alapján a minősítés lehet:
a)
„Egészségileg alkalmas”,
b)
„Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan …-ig”,
c)
„Egészségileg alkalmatlan”.
(3) „Egészségileg alkalmas” minősítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy egészséges, vagy csak olyan szervi,
szervrendszeri-működési elváltozása van, amely az élettani tűréshatárokat nem haladja meg, illetve egészségi
állapota megfelelő kezeléssel tartósan egyensúlyban tartható, az elváltozás a tartós külszolgálat teljesítésében,
illetve az állomáshelyen történő életvitelszerű tartózkodásban nem korlátozza.
(4) „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan …-ig” minősítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy
megbetegedésének, sérülésének gyógyulása 9 hónapon belül várható. A minősítésben megjelölt időtartam
lejártát követően az egészségi alkalmassági vizsgálatot ismételten el kell végezni, amelynek során „Egészségileg
ideiglenesen alkalmatlan …-ig” minősítés nem állapítható meg.
(5) „Egészségileg alkalmatlan” minősítést kell megállapítani, ha a vizsgált személynek olyan mértékű vagy jellegű
egészségkárosodása van, amely a tartós külszolgálattal járó egészségi igénybevételre figyelemmel véglegesen
kizárja a tartós külszolgálattal járó kötelezettségek teljesítését.
(6) A pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján a minősítés lehet:
a)
„Pszichológiailag alkalmas”,
b)
„Pszichológiailag ideiglenesen alkalmatlan …-ig”,
c)
„Pszichológiailag alkalmatlan”.
(7) „Pszichológiailag alkalmas” minősítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy megfelel a tartós külszolgálat
ellátásával összefüggésben támasztott szellemi, érzékelési, személyiségbeli, és pályamotivációs követelményeknek.
(8) „Pszichológiailag ideiglenesen alkalmatlan …-ig” minősítés legfeljebb 6 hónapra adható. „Pszichológiailag
ideiglenesen alkalmatlan …-ig” minősítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy átmeneti élethelyzete, aktuális
pszichés állapota nem teszi lehetővé képességei, személyiségjegyei megbízható értékelését. A minősítésben
megjelölt időtartam lejártát követően a pszichikai alkalmassági vizsgálatot ismételten el kell végezni, amelynek
során „Pszichikailag ideiglenesen alkalmatlan …-ig” minősítés nem állapítható meg.
(9) „Pszichológiailag alkalmatlan” minősítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy nem felel meg a tartós
külszolgálat ellátásával összefüggésben támasztott szellemi, érzékelési, személyiségbeli, és pályamotivációs
követelményeknek.
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12. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti kormánytisztviselő tartós külszolgálatra, illetve a külképviselet által foglalkoztatott
házastárs az állomáshelyen életvitelszerű tartózkodásra alkalmas, ha az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton
és a pszichikai alkalmassági vizsgálaton külön-külön alkalmasnak minősült. Nem helyezhető ki tartós külszolgálat
ellátására az az 1. § (1) bekezdése szerinti kormánytisztviselő, illetve külképviselet által foglalkoztatni kívánt
házastárssal nem köthető munkaszerződés, akinek az egészségügyi alkalmassági vizsgálat vagy a pszichológiai
alkalmassági vizsgálat alapján a minősítése alkalmatlan, vagy ideiglenesen alkalmatlan.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hozzátartozó tartós külszolgálatra alkalmas, ha az egészségügyi alkalmassági
vizsgálaton alkalmasnak, vagy ideiglenesen alkalmatlannak minősült.
(3) A 10. és 11. §-ban foglalt szervek az alkalmassági vélemény közlésén túlmenően a kihelyezéssel, illetve a tartós
külszolgálattal kapcsolatos korlátozásokat írhatnak elő a kihelyezett egészségének védelme érdekében.
(4) A tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálat eredményének tényét a vizsgált személlyel és
a kihelyező szervvel ismertetni kell.
(5) A 10. § (1) bekezdésében megjelölt orvos a nem alkalmasnak véleményezett személyt betegsége esetén vizsgálatra
vagy gyógykezelésre az alapellátás orvosához, illetve területileg illetékes szakellátó helyre utalja.

12. Jogorvoslat
13. §

(1) Ha az 1. § (1) bekezdése szerinti személy az egészségügyi alkalmasság elsőfokú véleményével nem ért egyet,
az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti az egészségügyi alkalmasság másodfokon
történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél.
(2) Az egészségügyi alkalmasság másodfokú vizsgálatát és véleményezését a kihelyező szerv székhelye szerint illetékes
foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi.
(3) A pszichológiai alkalmasság másodfokú vizsgálatát és véleményezését az Információs Hivatal klinikai
szakpszichológusa végzi.
(4) A másodfokú szerv döntéséig az elsőfokú szerv véleménye szerint kell eljárni.

13. A kihelyező szerv feladatai
14. §		
A kihelyező szerv írásban meghatározza a tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálatok rendjét.
15. §

(1) Az az 1. § (1) bekezdés szerinti kihelyező szerv által foglalkoztatott személy, aki a tartós külszolgálatra való
alkalmasságra vonatkozó előzetes, időszakos, soron kívüli vizsgálaton nem vett részt, vagy nem alkalmas minősítést
kapott, tartós külszolgálatra nem helyezhető ki, illetve a kihelyezése visszavonásra kerül.
(2) Az e rendelet szerinti alkalmassági vizsgálatot, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat a kihelyező szerv
a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti működése szerinti reláció-specifikus
irányításra tekintettel köteles biztosítani. Az e rendelet szerinti szolgáltatások vagy azok egy része a külképviseleti
hálózat bevonásával is biztosíthatók.

14. Záró rendelkezések
16. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. §		
A tartós külszolgálat időtartama alatt az állomáshelyen való egészségügyi ellátás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 7/2016. (X. 19.) KKM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az állomáshelyen a 7. § alapján indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás költségei akkor téríthetők meg,
ha a kihelyezett és hozzátartozója eleget tett a kihelyezett és hozzátartozójának a kihelyező szervnél működő
foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett alkalmassági és pszichológiai alkalmassági vizsgálatának, valamint
a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól szóló 12/2020. (VII. 30.) KKM rendelet előírásainak, így részt vett
a tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó előzetes vizsgálaton, időszakos vizsgálaton és a kihelyező szerv
kezdeményezésére a záró vizsgálaton.”
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A pénzügyminiszter 7/2020. (VII. 30.) PM rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
működésének egyszerűsítésével összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) bekezdés a) és d)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 14. § tekintetében a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. § tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosítása
1. §		
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.)
NGM rendelet (a továbbiakban: 45/2016. NGM rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„r) a 21. § (2a) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése iránti kérelem esetén az előállítási célt igazoló irat
másolatát.”
2. §		
A 45/2016. NGM rendelet 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az adóraktár engedélyese az általa igazoltan tüzelő- vagy fűtőanyagcélra, hulladékhasznosítási tevékenység
keretében előállított Jöt. 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti jövedéki termék mennyiségét a Jöt. 132. §
(5) bekezdése szerinti esetben a Jöt. 110. § (2) bekezdése szerint alkalmazni rendelt adómértékhez tartozó
mértékegységben tartja nyilván. Az ilyen jövedéki termék esetében a Jöt. 110. § (2) bekezdése szerint alkalmazni
rendelt adómértékhez tartozó mértékegységet kell az adó alapjául szolgáló mértékegységnek tekinteni.”
3. §		
A 45/2016. NGM rendelet 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Jöt. 3. § (4) bekezdés 4a., 9a. és 13. pontja szerinti jövedéki termék belföldön és harmadik országba
adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállításához az állami adó- és vámhatóság az EK rendeletben
szereplőtől eltérő technikai jövedéki termékkódot határozhat meg.”
4. §		
A 45/2016. NGM rendelet 43. § a) pontja a következő af ) alponttal egészül ki:
[A Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus ügyintézés keretében
az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül intézhető]
„af ) az 58. § szerinti bizonylat”
(megküldése,)
5. §		
A 45/2016. NGM rendelet 67. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a Magyar Honvédség vagy jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás adózott termékkészletéből
értékesít jövedéki terméket az Észak-atlanti Szerződés részes államainak, vagy az Észak-atlanti Szerződés részes
államai és a „Békepartnerség” más résztvevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás
és annak Kiegészítő Jegyzőkönyve megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1995. évi CII. törvényben kihirdetett
Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői részére, illetve
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló
megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LI. törvénnyel kihirdetett, 2019. április 4-én aláírt, Magyarország
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás
(a továbbiakban: DCA megállapodás) XVI. cikke alapján adómentességre jogosultnak, a Jöt. 12. § g) pontja
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szerinti adó-visszaigénylést – a 69. §-tól eltérően – az adózott beszerzést igazoló bizonylat és az adómentességre
jogosultnak történő adómentes kiszolgálást igazoló bizonylatok birtokában érvényesíthet.”
6. §		
A 45/2016. NGM rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami adó- és vámhatóság a Jöt. 117. §-a szerinti, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylési
jogosultságot az ellenőrzési és kockázatelemzési tevékenysége keretében)
„a) a Jöt. 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a mezőgazdasági munka
elvégzését illetően a megművelt termőföld helyrajzi száma alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK),”
(által a munkaműveletek elvégzésének igazolásául – az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldött
megkeresésére – rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja.)
7. §		
A 45/2016. NGM rendelet 85. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kiszabott bírságnak a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet szerinti azonnali átutalással történő
megfizetéséről a (4) bekezdésben meghatározott nyugta kiállítására nem kerül sor. A befizetésről a jogsértő személy
kérésére igazolást állít ki az ellenőrzést végző.”
8. §		
A 45/2016. NGM rendelet 93/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„93/H. § (1) Töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék és füst
nélküli dohánytermék esetén a 21. melléklet 4. és 6. pontja szerinti zárjegy alkalmazható.
(2) Cigaretta és szivarka esetében a zárjegyet a gyártási folyamat során közvetlenül a dobozra – fóliacsomagolás
esetén – a fóliacsomagolás alá kell felragasztani.”
9. §		
A 45/2016. NGM rendelet 93/M. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a zárjegyigénylő a zárjegyköteles jövedéki termék gyártása közben megsérült zárjegyet kizárólag
a (2) bekezdésben meghatározott módon nem tudja elszámolni, a zárjegy elszámolásában csökkentő tételként
a tényleges mennyiség, de legfeljebb az elszámolási időszakban termék-előállításhoz felhasznált zárjegy
mennyiségének (darabszámának)
a) az 5000 db/óra kapacitás alatti csomagológéppel történő zárjegyfelhelyezés 0,5%-a,
b) az 5000 db/óra kapacitást elérő csomagológéppel történő zárjegyfelhelyezés esetén 0,75%-a
számolható el a zárjegykészlet igazolt csökkenéseként.”
10. §		
A 45/2016. NGM rendelet 93/M. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Dohánygyártmány esetében a zárjegykészlet igazolt csökkenéseként a (3) bekezdés szerint elszámolható
mennyiséget az elszámolási időszakban termék-előállításhoz felhasznált dohánygyártmány zárjegy mennyiségéhez
(darabszámhoz) képest kell megállapítani függetlenül azok fajtájától (típusaitól).”
11. §		
A 45/2016. NGM rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
3. melléklete a 2. melléklet szerint,
c)
4. melléklete a 3. melléklet szerint,
d)
21. melléklete a 4. melléklet szerint
módosul.
12. §		
A 45/2016. NGM rendelet
1.
17. § (1) bekezdésében a „mérésére hitelesített” szövegrész helyébe a „mérésére – a 21. § (2a) bekezdése
szerinti termék kivételével – hitelesített” szöveg,
2.
42. § (1) bekezdésében az „adattartalmú nyilvántartást vezet naponta, műszakonkénti bontásban” szövegrész
helyébe az „adattartalmú napi nyilvántartást vezet” szöveg,
3.
84. § (2) és (6) bekezdésében a „mezőgazdasági igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „NAK” szöveg,
4.
93/L. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „megsemmisített vagy” szövegrész helyébe a „megsemmisített
és” szöveg,
5.
93/M. § (1) bekezdésében a „vagy” szövegrész helyébe az „és” szöveg
lép.
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13. §		
Hatályát veszti a 45/2016. NGM rendelet
1.
61. § (1) bekezdésében a „ , ha az állami adó- és vámhatóság a Jöt. 9. § (4a) bekezdése szerint nem állapított
meg ettől eltérő mértéket” szövegrész,
2.
61. § (2a) bekezdése,
3.
79. § (2) bekezdésében a „járási hivatala” szövegrész,
4.
84. § (3) bekezdése.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggésben
a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosítása
14. §		
A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM
rendelet 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
15. §		
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 3. §
(4) bekezdésében a „megyei kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási
hivatala” szövegrészek helyébe a „földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
16. §		
E rendelet tervezete 8. §-ának, 11. § d) pontjának, 17. § (3) bekezdésének és 4. mellékletének a műszaki szabályokkal
és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2020. október 1-jén lép hatályba.
(3) A 8. §, a 11. § d) pontja és a 4. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

1. melléklet a 7/2020. (VII. 30.) PM rendelethez
1. A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék
KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és
kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 2. Készletnövekedés (bizonylatszám) alpontja a következő 2.26–2.28. ponttal
egészül ki:
„2.26. A DCA megállapodás XVI. cikke szerint kiszolgált jövedéki termék visszaszállítása*
2.27. Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, füst nélküli dohánytermék, töltőfolyadék átvétele
adófelfüggesztés alatt álló készletbe tagállamból*
2.28. Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, füst nélküli dohánytermék, töltőfolyadék átvétele saját
adóraktárból*”
2. A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék
KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és
kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 3. Készletcsökkenés (bizonylat száma) alpont 3.22. Szabadforgalomba bocsátott
jövedéki termék** pontja a következő 3.22.13. ponttal egészül ki:
„3.22.13. Tagállamba, harmadik országba történő kiszállítás céljából, zárjegy nélkül (dohányzást helyettesítő
nikotintartalmú termék, füst nélküli dohánytermék, töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák)”
3. A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék
KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és
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kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 3. Készletcsökkenés (bizonylat száma) alpontja a következő 3.34–3.35. ponttal
egészül ki:
„3.34. A DCA megállapodás XVI. cikke szerinti jövedéki termék kiszolgálása*
3.35. Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, füst nélküli dohánytermék, töltőfolyadék feladása saját
adóraktár részére*”

2. melléklet a 7/2020. (VII. 30.) PM rendelethez
1. A 45/2016. NGM rendelet 3. melléklet 4. Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése és telephelye, bizonylat
száma szerinti bontásban) pontja a következő 4.7. alponttal egészül ki:
„4.7. Tagállamba, harmadik országba történő kiszállítás céljából zárjegy nélkül belföldről beszerzett dohányzást
helyettesítő nikotintartalmú termék, füst nélküli dohánytermék, töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák”
2. A 45/2016. NGM rendelet 3. melléklet 5. Készletcsökkenés pont 5.2. Tagállamba kiszállítás* alpont 5.2.1. pontja
helyébe a következő szöveg lép:
„5.2.1. EKO vagy zárjegy nélkül belföldről beszerzett dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, füst nélküli
dohánytermék, töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák esetén egyéb szállítási okmány”

3. melléklet a 7/2020. (VII. 30.) PM rendelethez
A 45/2016. NGM rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Üzemanyag fajtája (benzin, gázolaj, E85, LPG, CNG, LNG)”

4. melléklet a 7/2020. (VII. 30.) PM rendelethez
A 45/2016. NGM rendelet 21. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. Töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, füst nélküli
dohánytermék öntapadós zárjegy:
6.1. Leírása: A zárjegy téglalap alakú. A zárjegy egy sorszámot (vonalkód formájában is) tartalmaz.
6.2. Méret (választék):
16 × 32 mm (+/–0,1 mm),
12 × 32 mm (+/–0,1 mm),
44 × 20 mm (+/–0,1 mm)
6.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott, öntapadó ragasztóréteggel ellátott papír.
6.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám
(XXX0000000XX)
6.5. Ellenőrző kód: A sorszámot követő karakter.
6.6. Kiszerelési egység: 10 000 darabonként vagy 25 000 darabonként tekercsben, vagy 50 darabonként ívben és
200 ívenként dobozba csomagolva.”

5466

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 178. szám

5. melléklet a 7/2020. (VII. 30.) PM rendelethez
„2. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez

IGAZOLÁS
a Start-számlával rendelkező, nevelésbe vett gyermek magasabb összegű állami támogatásra való
jogosultságáról
(Az igazolást a naptári évet követő év január 15-éig kell a számlavezetőhöz eljuttatni.)
A gyermek neve: ......................................................................................................................................................................................................
adóazonosító jele: ...............................................................................................................................................................................................
születési helye: .....................................................................................................................................................................................................
születési ideje: ......................................................................................................................................................................................................
anyja születési neve: ...........................................................................................................................................................................................
A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatala mint gyámhatóság igazolása
Eljáró hatóság megnevezése és címe:..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a oooooooo és a oooooooo közötti időszakban a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nevelésbe vétel alatt állt.
................................................., 20.........................................
P. H.
		
		

.......................................................
aláírás

Tájékoztató
Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti
jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával,
folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.
Ha a gyermek a naptári évben nevelésben van vagy volt, a támogatás összege évi 12 ezer forint, legfeljebb azonban
ezen összegnek a nevelésbe vétel naptári évre eső időszakával arányos része, a gyermek számlájára történt
befizetésektől függetlenül. (Amennyiben a gyermek a naptári évben nem állt nevelésbe vétel alatt, a Start-számlára
történő befizetés 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6000 forint támogatás illeti meg.)
A támogatást a Start-számla vezetője ezen igazolás alapján igényli a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban:
kincstár), illetve amennyiben a Start-számlát a kincstár vezeti, akkor a támogatást a kincstár az igazolás alapján írja
jóvá a számlán.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1452/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
az ENSZ Közgyűlésének 75. ülésszakán való magyar részvételről
A Kormány
1. jóváhagyja – az 1. melléklet szerint – az ENSZ Közgyűlésének 75. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség
tevékenységének irányelveit;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyűlésének 75. ülésszakán részt vevő magyar
küldöttség vezetőjének és tagjainak megbízásáról előterjesztést tegyen Magyarország köztársasági elnökének.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1452/2020. (VII. 30.) Korm. határozathoz
Irányelvek az ENSZ Közgyűlésének 75. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Közgyűlésének 75. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy
a Kormány céljaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve tevékenykedjen.
1. A küldöttség az ENSZ szerepével kapcsolatban
a)
képviselje hazánk álláspontját, mely szerint a koronavírus járvány idején a nemzetközi szervezetek, köztük
az ENSZ sem volt képes hatékony megoldásokat nyújtani a pandémia elleni küzdelemben, szemben
a nemzetállamok által megtett lépésekkel és intézkedéseivel, melyek sikeresnek bizonyultak a járvány
hatásainak enyhítésében;
b)
képviselje hazánk álláspontját, miszerint a koronavírus járvány vonatkozásában megvalósított multilaterális
együttműködés kapcsán szükséges felmérnünk a tanulságokat, és kiértékelnünk a megtett lépések
hasznosságát, annak érdekében, hogy a jövőben a nemzetközi közösség sikeresen fel tudjon lépni a globális
kihívásokkal szemben.
2. A küldöttség a béke és biztonság területén
a)
támogassa az ENSZ vezető nemzetközi szerepét, valamint összehangolt, hatékony globális fellépését
a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben, továbbá az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatalának az erre
irányuló multilaterális erőfeszítések kifejtésében betöltött szerepének erősítését, az ENSZ Globális
Terrorizmus Ellenes Stratégiájának 6. felülvizsgálatáról elfogadott közgyűlési határozat, az ENSZ keretében
elfogadott 19 terrorizmus ellenes nemzetközi dokumentum, valamint az ENSZ BT által a nemzetközi
terrorizmus elleni küzdelem terén elfogadott határozatai alapján;
b)
támogassa a világ számos térségében hitük miatt üldözött és diszkriminált közösségek – kiemelten
az üldözött keresztények – megsegítésére irányuló kezdeményezéseket;
c)
fordítson kiemelt figyelmet a migrációra vonatkozó magyar kormányzati álláspont érvényesítésére az ENSZ
keretein belül, beleértve a közös uniós álláspont egyeztetését, különös tekintettel a magyar szavazati
magatartást meghatározó kormányhatározatokra, és képviselje a tagállamok határvédelemmel és
a területükön való tartózkodás szabályainak meghatározásával kapcsolatosan meglevő nemzeti szabályozási
hatáskörét és utaljon a migráció jelentette közvetlen biztonsági kockázatokra;
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d)

e)
f)

g)

képviselje határozottan Magyarország álláspontját, miszerint az ENSZ-ben tartózkodjanak az új közgyűlési
határozatokban, illetve hivatalos állásfoglalásokban a Globális Migrációs, valamint a Globális Menekültügyi
Megállapodásra szereplő hivatkozások lopakodó módon történő megjelenítésétől, tekintve, hogy
értelmezésünk szerint ezek célja a két dokumentum kötelező és általános érvényű elismertetése, annak
ellenére, hogy azokat hazánk mellett több más tagállam sem írta alá, és ennek következményeképpen azok
végrehajtásában semmilyen módon nem kívánunk részt venni;
támogassa, hogy a közel-keleti békefolyamattal (MEPP) kapcsolatos tárgyalások és szövegezések során
a kiegyensúlyozottság érvényesüljön az egyoldalú felelősségre vonás helyett;
támogassa az ENSZ leszerelési mechanizmusának megfelelő működését célzó törekvéseket, ezen belül
az ENSZ BT 1540 (2004) sz. határozatának végrehajtását és átfogó felülvizsgálatát, a genfi Leszerelési
Értekezlet érdemi munkájának újraindítását, az Atomsorompó Szerződés (NPT) végrehajtásának
erősítését, az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) mielőbbi hatálybalépését, az atomfegyverekben
alkalmazható nukleáris hasadóanyagok termelésének tilalmáról szóló nemzetközi szerződés (FMCT)
létrehozatalára irányuló tárgyalások mielőbbi megkezdését, a Biológiai és Toxinfegyver Tilalmi Egyezmény
(BTWC) egyetemessé tétele érdekében végzett erőfeszítéseket és alkalmazásának megerősítését,
a Fegyverkereskedelmi Szerződés (ATT) egyetemessé tételét, teljes körű végrehajtását és a részes államainak
konferenciáin elért eredmények továbbfejlesztését, illetve a kézi- és könnyűfegyverek (SALW) tiltott
kereskedelme elleni küzdelmet;
a kiber-diplomáciai erőfeszítések keretében kísérje figyelemmel és támogassa a kibertér biztonságának
erősítése érdekében tett konszenzusépítési erőfeszítéseket; a Fenntartható Fejlődési Célok digitális
vetületének és az Információs Társadalom Csúcstalálkozó (WSIS+10) folyamatnak az utókövetését;
a 2019–2021-es évekre felállított, a nemzetközi biztonsággal összefüggő felelősségteljes kiber-magatartás
előmozdításával foglalkozó munkacsoport (6. UN GGE) munkáját, valamint a szabad, nyitott és biztonságos
internetet; fordítson figyelmet a közgyűlési határozattal a 2019–2020-as évre létrehozott nyílt végű
munkacsoport (OEWG) munkájára és az abban való konstruktív magyar szerepvállalás előmozdítására;
a kiber-diplomáciai erőfeszítések keretében kísérje figyelemmel és támogassa a kibertér biztonságának
erősítése érdekében tett konszenzusépítési erőfeszítéseket; ezen felül támogassa az Európa Tanács
Budapesten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményének (Budapest
Egyezmény) végrehajtását, valamint hívja fel a figyelmet az Egyezményhez történő csatlakozás lehetőségére.

3. A küldöttség a Fenntartható Fejlődési Keretrendszerrel (Agenda 2030 vagy Keretrendszer) kapcsolatban
a)
mind nemzeti szinten, mind pedig a fejlődő világ vonatkozásában járuljon hozzá a 2015-ben kialakított
globális fenntartható fejlődési keretrendszer megvalósításához;
b)
továbbra is fordítson kiemelt figyelmet a vízzel és szanitációval kapcsolatos célok és alcélok
végrehajtására irányuló nemzetközi folyamatokra, segítse elő a célkitűzések megvalósításához szükséges
intézményrendszeri reformok meghozatalát, ennek megfelelően szükség esetén erősítse meg Magyarország
elkötelezettségét egy a vízügyi kérdések szakpolitikai irányítását nemzetközi szintre emelő kormányközi
platform távlati megteremtésével kapcsolatban;
c)
ehhez kapcsolódóan ismertesse hazánk aktív vízdiplomáciai tevékenységét, különös tekintettel a 2013. évi,
2016. évi, és 2019. évi Budapesti Víz Világtalálkozókon elért eredményekre.
4. A küldöttség az emberi jogok területén
a)
lépjen fel Magyarország nemzetközi emberi jogi szerződéses kötelezettségeivel összhangban
a Magyarország számára kiemelten fontos területeken, úgymint az alapvető szabadságjogok tiszteletben
tartása, a hitük miatt üldözött és diszkriminált közösségek, a kisebbségek és őshonos népek, illetve
a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem,
különös tekintettel a többszörösen hátrányos helyzetű személyekre, továbbá hangsúlyozza a család fontos
társadalomépítő szerepét és a hagyományos családmodell megerősítésének szükségességét a családok
szükségleteihez hangolt szakpolitikák által;
b)
képviselje határozattan az álláspontot, mely szerint az ENSZ Emberi Jogi Tanács (EJT) azonnali, gyökeres
reformjára van szükség, mivel a testületnek az elfogult és szakmai szempontból megalapozatlan határozatok,
kezdeményezések túlbonyolított szövegezése és átpolitizálása helyett a konszenzusépítést és a párbeszédet
kellene elősegítenie.
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5. A küldöttség az ENSZ reformjával és működésével kapcsolatban
a)
kísérje figyelemmel az ENSZ BT kibővítésére és munkamódszereinek átalakítására vonatkozó javaslatok
alakulását, a kormányközi tárgyalások folyamatát és eredményeit, folytassa a BT munkamódszereinek
javítására és működésének átláthatóbbá tételére irányuló együttműködésben való aktív részvételt;
b)
képviselje, hogy a megújuló Biztonsági Tanácsnak meg kell felelnie a XXI. század új geopolitikai és
gazdasági realitásainak, így taglétszámának és összetételének tükröznie kell a nemzetközi politikai és
gazdasági erőviszonyokban bekövetkezett változásokat, egyszersmind tekintettel kell lennie a hatékonyság
követelményére is, amelyekre tekintettel indokolt egy további nem állandó tagsági hely megadása
a kelet-európai regionális csoport számára, mely növelné Magyarország Biztonsági Tanácsba való
bekerülésének esélyeit;
c)
erősítse meg, hogy Magyarország támogatja az ENSZ főtitkár elképzeléseit a világszervezet irányításának
reformját illetően, valamint a Közgyűlés szerepének megújítása, és az ENSZ fejlesztési és környezetvédelmi
rendszerének reformja tekintetében Magyarország továbbra is hozzá kíván járulni a folyamat
előmozdításához;
d)
támogassa a továbbiakban is az ENSZ Főtitkár javaslatát a Globális Szolgáltatásnyújtási Modell
(Global Service Delivery Model, GSDM) projektre vonatkozóan, amelynek létrejötte javítani fogja
a szolgáltatások minőségét, valamint jelentős megtakarításokat fog eredményezni mind a szervezet, mind
pedig a tagállamok számára, így az ENSZ pénzügyi helyzetének rendeződését is nagymértékben elősegítheti.
Az ENSZ Titkárság feladatainak kiszervezése globális szolgáltató központok (GSSC) létrehozása révén
a szolgáltatásnyújtás minőségének javítása és a költséghatékony működés megvalósítása érdekében is
szükséges és időszerű;
e)
támogassa, hogy az ENSZ szakosított szervei szolgáltató központjuk otthonául Budapestet válasszák, mely
egyedüli európai városként lett megjelölve a GSDM projektre vonatkozó főtitkári javaslatban.
6. A küldöttség Magyarország jelöléseivel kapcsolatban
a)
használja fel az ENSZ Közgyűlés fórumait, valamint a Közgyűlés margóján létrejövő két- és többoldalú magas
szintű találkozókat Magyarország ENSZ-szervekbe benyújtott jelölései támogatottságának felmérésére és
növelésére, továbbá egyes ENSZ-szervezetek, intézmények vezetői posztjaira benyújtott magyar jelölések
sikerének előmozdítására;
b)
fordítson megkülönböztetett figyelmet hazánk nemzetközi jelöléseire és mérje fel további pályázatok
benyújtásának lehetőségét, így is erősítve Magyarország ENSZ rendszeren belüli szerepvállalását a jövőben.
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A Kormány 1453/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a Békés megyei iparfejlesztéshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséről
A Kormány
1. a regionális versenyképesség megteremtése érdekében támogatja a Békés megyében létrehozott ipari parkok
fejlesztését, az ipari területek megközelíthetőségének, közműhálózatának javításával erősíteni kívánja azok
gazdasági fejlődését, tőkevonzó képességét annak érdekében, hogy a világszinten az élvonalba tartozó gazdasági
szereplőkkel való kapcsolatépítés, együttműködés útján innovatív, jövőbe mutató és fenntartható beruházásokat,
ezáltal új magyarországi munkahelyeket, és a gazdaság tartós konjunktúráját segítse elő;
2. elismeri, hogy a Békés megyei iparfejlesztéshez, különösen a fejlett ipari technológiát alkalmazó gyártási
tevékenységhez, magasan képzett és stabil munkaerőre van szükség, ezért az iparágban elismert nemzetközi képző
szervezetekkel együttműködésben intézkedéseket tesz a szakképzési rendszer specializált, az ipar igényeinek
megfelelő, korszerű fejlesztése érdekében;
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú
fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával az 1. pontban
meghatározottakkal összhangban vizsgálja meg a Békés megyei ipari parkok helyzetét, fejlesztési igényeiket, és
tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen további kormányzati intézkedés szükséges annak ösztönzése
érdekében, hogy vállalkozások létesüljenek a térségben;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció
koordinálásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2020. december 31.
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
gondoskodjon a gyulai Déli Ipari Parknak a 44-es főúttal való közvetlen összeköttetése megteremtéséről, és ha
szükséges, ehhez kapcsolódó újabb kormányzati döntések előkészítéséről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. december 31.
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2. pontban meghatározottakkal összhangban
vizsgálja meg Békés megyében a fejleszthető területeket, és készítsen intézkedési tervet a magyarországi
szakképzés fejlesztése érdekében, ideértve különösen, de nem kizárólag a járművek (közúti, légi, vízi) és autonóm
járművek gyártásához, gyártott termékek felületkezeléséhez kapcsolódó szakképzést;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter
bevonásával gondoskodjon a 3–5. pontban foglaltaknak a Modern Városok Program keretében megvalósuló
fejlesztésekkel való összhangjának megteremtéséről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1454/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
egy hódmezővásárhelyi állami ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről
A Kormány
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés n) pontja alapján úgy határoz, hogy a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) mint a magyar állam nevében, a Hódmezővásárhely belterület
12748 helyrajzi számú, természetben a 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 33. szám alatt található ingatlan
(a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonosi joggyakorlója – társadalompolitikai közérdekű cél, a Szőnyi Benjámin
Református Általános Iskola köznevelési feladatainak ellátása érdekében – versenyeztetés mellőzésével értékesítse
az Ingatlant a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség (székhely: 6800 Hódmezővásárhely,
Zrínyi utca 5.) részére legalább a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értéken;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Kincstár útján gondoskodjon az 1. pontban meghatározott adásvételre irányuló
szerződés megkötése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. 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
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok címét a 3. A Magyar Államkincstár tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek alcímmel, és azon belül 1. Ingatlanvagyon értékesítéséből származó
bevételek jogcímcsoporttal egészíti ki.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges
forrás-átcsoportosításokról
1. A Kormány – tekintettel a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről szóló 1553/2017. (VIII. 18.)
Korm. határozat 1. pont d) alpontjára – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály
Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztésének megvalósításához a 2020. évben szükséges
1 320 200 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány – tekintettel a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex
fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2019. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás
biztosításáról szóló 1594/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjára – az Áht. 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztésének megvalósításához
a 2020. évben szükséges 6 935 668 900 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok

5472

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 178. szám

Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyítómegelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. A Kormány – tekintettel a Modern Városok Program keretében a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyeként működő
Megyeháza felújításához szükséges forrásátcsoportosításról szóló 1131/2019. (III. 14.) Korm. határozat 3. pontjára –
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyeként működő,
Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. szám alatt található Megyeháza épületének felújítása megvalósításához
a 2020. évben szükséges 1 100 965 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern
Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. A Kormány visszavonja a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex
fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat
5. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XX.
331662

227942
015558

XVII.
XI.

10.

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

2.

K3
K6
K7

14.

K7

12.
30.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézete
Gyógyító megelőző ellátás intézetei

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

1.

358951
78.
K8
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

forintban
Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások
Bruházások
Felújítások

277 410 000
6 137 658 900
520 600 000

Felújítások

1 320 200 000

Beruházások

1 100 965 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma
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1. melléklet az 1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozathoz

-9 356 833 900
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

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 Cím Alcím
szám szám szám

XX.

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

Fejezet
név

Cím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942
14
Egyetemek, főiskolák
XI.
Miniszterelnökség
015558
12
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
1
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
331662

10

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

2

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

Módosítás
(+/-)

6 935 668 900
1 320 200 000
1 100 965 000
-9 356 833 900
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
9 356 833 900

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

9 356 833 900

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

5473

5474
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A Kormány 1456/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről
A Kormány
1. az egyes, Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő színházak közös működtetéséről szóló 1148/2020.
(IV. 10.) Korm. határozat 2. pontja szerinti megállapodásnak a Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságra (a továbbiakban: Színház) vonatkozó rendelkezéseit az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 16. § (4) bekezdése szerinti
kérelemnek tekintve egyetért a Színház Emtv. 16. § (9) bekezdése szerinti, 2024. december 31. napjáig tartó közös
működtetésével;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
az Emtv. 16. § (6) bekezdése szerinti megállapodás megkötéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő 30 napon belül
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
a Színház közös működtetése kapcsán a 2020. évben szükséges központi költségvetési támogatás biztosítása
érdekében adjon ki támogatói okiratot a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelési előirányzatok,
13. Művészeti tevékenységek alcím, 12. Egyéb színházi támogatások jogcímcsoport terhére,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti megállapodás megkötését követő 30 napon belül
b)
a Színház közös működtetésének hatálya alatt a 2021. évtől szükséges éves központi költségvetési támogatás
biztosítása érdekében adjon ki támogatói okiratot.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021-től az adott tárgyév január 31. napjáig
		

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: Papp Tibor ügyvezető.

