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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha egy ország sárga vagy piros jelzéssel került besorolásra, azonban valamely közigazgatási területén az aktuális
fertőzöttség mértéke alacsony, az országos tisztifőorvos a (2) bekezdés szerinti határozatában e közigazgatási
területet zöld jelzéssel sorolhatja be.”
2. §		
Az R.
a)
2. § (1) bekezdésében az „az országok,” szövegrész helyébe az „az országok, illetve az országok egyes
közigazgatási területei,” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében az „országok,” szövegrészek helyébe az „országok, illetve az országok egyes
közigazgatási területei” szöveg,
c)
2. § (4) bekezdésében az „az országok,” szövegrész helyébe az „az országok, illetve országok egyes
közigazgatási területei,” szöveg, valamint a „besorolása” szövegrész helyébe a „besorolása – az (5) bekezdés
szerinti kivétellel –” szöveg,
d)
3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 3. § (6) és (9) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. §
(1) bekezdésében, 6. §-ában, 8. § (5) és (8) bekezdésében, valamint 16. § (1) és (2) bekezdésében
a „területéről” szövegrész helyébe a „területéről vagy közigazgatási területről” szöveg
lép
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 347/2020. (VII. 15.) Korm. rendelete
a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti
eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában és az ügyvédi tevékenységről szóló
2017. évi LXXVIII. törvény 205. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások
részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 43. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Határon átnyúló tartási ügyekben a végrehajtás elrendelése esetén a felet a végrehajtás elrendeléséig képviselő
pártfogó ügyvéd az addig végzett pártfogó ügyvédi tevékenységéért – a végrehajtás elrendelését követően
előterjesztett kérelmére – a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegére (a továbbiakban: eljárási előleg) jogosult.
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A pártfogó ügyvéd a jogi segítségnyújtó szolgálatnak az eljárási előleg iránti kérelmével egyidejűleg megküldi
a végrehajtás elrendeléséről szóló okiratot. A területi hivatal a pártfogó ügyvéd kérelmére határozatban állapítja
meg az eljárási előleg összegét. Az eljárási előleg megállapítására az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.”
2. §		
A Korm. rendelet 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pártfogó ügyvéd díjának és eljárási előlegének megállapítása során a területi hivatal a díj, illetve az eljárási
előleg összegét indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi
tevékenységgel.”
3. §		
A Korm. rendelet 27. alcíme a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § Ha a jogi segítségnyújtó szolgálat a pártfogó ügyvéd részére eljárási előleget fizetett, a pártfogó ügyvéd
az eljárás jogerős befejezését követően a részére megállapított pártfogó ügyvédi díjnak csak az eljárási előlegen
felüli részére tarthat igényt.”
4. §		
A Korm. rendelet 74. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A felet a büntetőeljárás vádemelésig terjedő szakaszában képviselő pártfogó ügyvéd részére a vádemelést
követően előterjesztett kérelmére a jogi segítségnyújtó szolgálat eljárási előleget fizet. A pártfogó ügyvéd az eljárási
előleg iránti kérelmével egyidejűleg a vádiratot is megküldi a jogi segítségnyújtó szolgálatnak.
(3) Az eljárási előleg megállapítására, mérséklésére és kifizetésére a határon átnyúló tartási ügyben képviseletet
ellátó pártfogó ügyvéd eljárási előlegére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy ha a jogi
segítségnyújtó szolgálat a pártfogó ügyvéd részére eljárási előleget fizetett, a pártfogó ügyvéd a büntetőeljárásnak
a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezését
követően a részére megállapított pártfogó ügyvédi díjnak csak az eljárási előlegen felüli részére tarthat igényt.”
5. §		
A Korm. rendelet
a)
XI. fejezetének címében, 25. alcímének címében, valamint 27. alcímének címében a „díj” szövegrész helyébe
a „díj és az eljárási előleg” szöveg,
b)
23. alcímének címében a „díj” szövegrész helyébe a „díj és a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlege” szöveg,
c)
43. § (2) bekezdésében az „az előlegen” szövegrész helyébe az „a díjelőlegen” szöveg, az „Az előleg” szövegrész
helyébe az „A díjelőleg” szöveg,
d)
48. § (1) bekezdésében a „díját és díjelőlegét” szövegrész helyébe a „díját, díjelőlegét, illetve eljárási előlegét”
szöveg,
e)
48. § (1) bekezdésében a „(díjelőlegről)” szövegrész helyébe a „(díjelőlegről), illetve eljárási előlegről” szöveg,
f)
48. § (2) bekezdésében a „díjat és díjelőleget” szövegrész helyébe a „díjat, díjelőleget, illetve eljárási előleget”
szöveg,
g)
49. §-ában a „díj és díjelőleg” szövegrész helyébe a „díj, díjelőleg, illetve eljárási előleg” szöveg,
h)
50. § (1) bekezdés a) pontjában a „díj vagy díjelőleg” szövegrész helyébe a „díj, díjelőleg, illetve eljárási előleg”
szöveg,
i)
38. alcímének címében az „a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegének” szövegrész helyébe az „az eljárási
előleg” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
74. § (4) és (5) bekezdése,
b)
75. §-a.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 348/2020. (VII. 15.) Korm. rendelete
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának
keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében
megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, tervellenőre, beruházás-lebonyolítója és építészeti
műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.).
(2) A BMSK Zrt. a Beruházás végrehajtása során:
a) ellátja a tervellenőri tevékenységével kapcsolatos feladatait, melyek keretében ellenőrzi a beruházás terveinek,
tervdokumentációjának tartalmát,
b) kidolgozza a Beruházás során megvalósuló beruházások lebonyolításához szükséges eljárásrendet,
c) ellátja a Beruházás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
d) ellátja a Beruházással kapcsolatos szakértői feladatokat, ideértve az esetleges műszaki ellenőrzést és műszaki
felügyeletet, valamint
e) ellátja a Beruházással kapcsolatos járulékos közbeszerzési feladatokat.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 13/2020. (VII. 15.) MvM rendelete
egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének módosításáról
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 14. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 11/2006.
(V. 9.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 10. § (1) bekezdésével védetté nyilvánított Budapest VI. kerület, Ó utca
14. szám alatti, 29190 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy az a műemlékké
nyilvánítás céljának nem felel meg – megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő ingatlan általános műemléki védettségét továbbra is fenntartom, tekintettel
az ingatlanon található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 11763 azonosító számon nyilvántartott klasszicista
lakóház fennmaradt műemléki, építészeti és településtörténeti értékeire, utcai és udvari architektúrájára, a pince és
a földszint boltozott helyiségeire.

2. §

(1) Az R.1. 23. § (1) bekezdésével védetté nyilvánított Dombóvár (Tolna megye) Arany János tér, 224/8 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy részleges értékvesztés miatt a műemléki
védelem céljának nem felel meg – megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan műemléki védettségét továbbra is fenntartom, tekintettel az ingatlanon található,
a közhiteles műemléki nyilvántartásban 11708 azonosító számon nyilvántartott, a 19. század elején épült klasszicista
Korona Szálló fennmaradt homlokzatára, központi tömegére, valamint városképi és történeti jelentőségére.

3. §

(1) Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.2.)
158. § (1) bekezdésével védetté nyilvánított Szerencs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), a közhiteles műemléki
nyilvántartásban 11557 törzsszámon nyilvántartott egykori cukorgyári épületegyüttes műemléki védettségét
módosítom a védetté nyilvánítás óta történt telekalakítások miatt keletkezett új helyrajzi számokra és
az ingatlanokon álló építményekre kiterjedően:
a)
a 2023/30 helyrajzi számú ingatlanon található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 17798 azonosító
számon nyilvántartott központi raktárra, az épület külső falsíkjától mért 5 méteres területsávval együtt,
b)
a 2023/14 és 2023/15 helyrajzi számú ingatlanokon található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban
17793 azonosító számon nyilvántartott kapuépítményre,
c)
a 2023/15 helyrajzi számú ingatlanon található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 17794 azonosító
számon nyilvántartott igazgatósági irodaépületre,
d)
a 2024 helyrajzi számú ingatlanon található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 17795 azonosító számon
nyilvántartott múzeumépületre,
e)
a 2023/29 helyrajzi számú ingatlanon található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 17797 azonosító
számon nyilvántartott kazánházra, a 17799 azonosító számon nyilvántartott két gyárkéményre és
a 17800 azonosító számon nyilvántartott két fém tartályra,
illetve a felsorolt építmények fennálló műemléki értékeire.
(2) Az R.2. 158. § (1) bekezdésében jelölt 2023/13 helyrajzi számú ingatlan telekalakításai során keletkezett
2023/30 helyrajzi számú ingatlanon található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 17796 azonosító számon
nyilvántartott répamag-raktár épületének műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemléki védelem
céljának nem felel meg – megszüntetem.
(3) Műemléki környezetként a 2023/4, 2023/23, 2023/24 és 2025/1 helyrajzi számú ingatlanokat, a 2023/18 helyrajzi
számú útnak az ezen ingatlanok és a 2023/14 és 2023/15 helyrajzi számú ingatlanok által érintett szakaszát, valamint
a 2023/30 helyrajzi számú ingatlannak a műemléki védelem alatt álló ingatlanrészen kívüli területét jelölöm ki.
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4. §

(1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Drégelypalánk
(Nógrád megye), Petőfi utca 1. szám alatti római katolikus templom telekalakítás folytán létrejött 195/2, 195/3
és 195/4 helyrajzi számú ingatlanai közül a 195/2 és 195/4 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét
– tekintettel arra, hogy a telekalakítás következtében az ingatlanokon védett érték nem található – megszüntetem.
(2) A Drégelypalánk 195/3 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét változatlan tartalommal fenntartom,
tekintettel az ingatlanon található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 6576 azonosító számon nyilvántartott
római katolikus templom fennálló műemléki értékeire.
(3) Műemléki környezetként a 184, 195/2, 195/4, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 214, 215, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 239, 240/1, 240/2 és 242 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 121, 236 és 245/1 helyrajzi számú közterületek ezen ingatlanok által érintett szakaszát
jelölöm ki.

5. §

(1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Mór (Fejér megye),
Pince utcai borpincék telekalakítás folytán többször módosított ingatlanai közül az 533/1, 533/2 és 533/3 helyrajzi
számú ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a telekalakítás következtében az ingatlanokon
védett érték nem található – megszüntetem.
(2) A Mór (Fejér megye), Pince utcai borpincék telekalakítás folytán többször módosított ingatlanai közül a 695/2,
695/8, 695/9, 695/10 és 695/11 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét továbbra is fenntartom, tekintettel
az ingatlanokon található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 1669 törzsszámon nyilvántartott borpincék
fennálló műemléki értékeire.

6. §

(1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Pécsvárad
(Baranya megye), Kossuth utca 22., 24. és 26. szám alatti ingatlanokból, telekalakítás következtében kialakult 915 és
916 helyrajzi számú ingatlanok közül a 916 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy
a telekalakítás következtében az ingatlanon védett érték nem található – megszüntetem.
(2) A Pécsvárad 915 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét fenntartom, tekintettel az ingatlanon található,
a közhiteles műemléki nyilvántartásban 1865 azonosító számon nyilvántartott klasszicista lakóház fennálló
műemléki értékeire.

7. §

(1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Szügy
(Nógrád megye), Mikszáth Kálmán utca 10. szám alatti, telekalakítás következtében a 201 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy részleges értékvesztés miatt a védelem
céljának nem felel meg – megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő ingatlan általános műemléki védettségét továbbra is fenntartom, tekintettel az azon
található, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 6834 azonosító számon nyilvántartott, az 1830 körül épült
klasszicista Beniczky-kúria fennmaradt tömegalakítás, műformák, homlokzattagolás és az épület kertben történő
elhelyezkedése miatti műemléki értékeire, eszmei és történeti jelentőségére.

8. §		
Az 5730/1965. ÉM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Kacorlak (Zala megye), Széchenyi u. 31.
szám alatti, 59 helyrajzi számú, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 6388 törzsszámon és 10841
azonosító számon nyilvántartott népi lakóház műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védett értékei
megsemmisültek – megszüntetem.
9. §

(1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 9622/1983. számú határozatával védetté nyilvánított Türje (Zala megye),
6/2 helyrajzi számon nyilvántartott, a premontrei prépostságnak a közhiteles műemléki nyilvántartásban
11026 azonosító számon nyilvántartott majorsági együtteséhez tartozó gazdasági épületek közül a 12940 azonosító
számon nyilvántartott lakóház, a 17220 azonosító számon nyilvántartott istálló és szín, a 17222 azonosító számon
nyilvántartott istálló, a 17223 azonosító számon nyilvántartott ól műemléki védettségét – tekintettel a védett
műemléki értékek megsemmisülésére – megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő ingatlan műemléki védettségét egyebekben változatlanul fenntartom, tekintettel
a közhiteles műemléki nyilvántartásban 12939 azonosító számon nyilvántartott magtár, a 17221 azonosító
számon nyilvántartott mosókonyha (kapusház) és a 14190 azonosító számon nyilvántartott középkori prépostság
falmaradványai fennálló műemléki értékeire.
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10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
11. §

(1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki
védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Műemléki környezetnek a 4852, 4855/2, 4856/1, 4856/2, 4856/3, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4863, 4864, 4865,
4866, 4882, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901,
4902, 4903, 4904, 4905, 4906/1, 4906/2, 4906/3, 4907, 4909, 4910/1, 4912/2, 4914/2, 4914/3, 4915, 4922/1, 4922/5,
4922/6, 4922/7, 4923, 4924, 4927, 4928, 4931, 4932, 4933/3, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4941, 4942, 4943,
4944, 4945, 4946, 4947/1, 4948/4, 4949, 4950, 4951/4, 4951/5, 4951/6, 4951/9, 4951/10, 4951/11, 4951/12, 4953/1,
4953/2, 4954/2, 4957/5, 4957/7, 4957/10, 4957/11 helyrajzi számú ingatlanokat, továbbá a 4862 és 4913 helyrajzi
számú utak ezen ingatlanok által érintett szakaszát jelölöm ki.”
(2) Az R.2. 158. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Műemléki környezetnek a 2023/4, 2023/23, 2023/24 és 2025/1 helyrajzi számú ingatlanokat, a 2023/18 helyrajzi
számú útnak az ezen ingatlanok által érintett szakaszát, valamint a 2023/30 helyrajzi számú ingatlannak a műemléki
védelem alatt álló ingatlanrészen kívüli területét jelölöm ki.”

12. §		
A R.2. 158. § (1) bekezdésében a „2023/11, 2023/13 és 2024” szövegrész helyébe a „2023/14, 2023/15, 2023/18,
2023/29 és 2023/30” szöveg lép.
13. §		
Hatályát veszti az R.1. 10. §-a, valamint 23. §-a.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2020. (VII. 15.) MvM rendelete
a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet és a kulturális
javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet
hatályon kívül helyezéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet hatályon kívül
helyezése
1. §		
Hatályát veszti a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet.
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2. A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése
2. §		
Hatályát veszti a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.)
EMMI rendelet.

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

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyminiszter 25/2020. (VII. 15.) BM rendelete
a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló
16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.)
BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az R. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád”
szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 25/2020. (VII. 15.) BM rendelethez
1. Az R. 3. melléklet I. alcímében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1

12

(A

B

Büntetés-végrehajtási intézet

Végrehajtási fokozat)

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön, fogház

2. Az R. 3. melléklet I. alcímében foglalt táblázat a következő 17a. és 17b. sorral egészül ki:
1

(A

B

Büntetés-végrehajtási intézet

Végrehajtási fokozat)

17a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet

börtön, fogház

17b

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

3. Az R. 3. melléklet I. alcímében foglalt táblázat a következő 25. és 26. sorral egészül ki:
1

(A

B

Büntetés-végrehajtási intézet

Végrehajtási fokozat)

25

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet

börtön, fogház

26

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

2. melléklet a 25/2020. (VII. 15.) BM rendelethez
1. Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

1

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet)

9

Győr-Moson-Sopron megye

a) Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
b) Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

2. Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

1

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet)

14

Somogy megye

a) Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
b) Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

3. Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

1

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet)

19

Zala megye

a) Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
b) Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

4. Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád”
szöveg lép.
5. Hatályát veszti az R. 4. mellékletében foglalt táblázat B:2 mező b) pontjában a „(nők)” szövegrész.
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3. melléklet a 25/2020. (VII. 15.) BM rendelethez
Az R. 5. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1

5

B

Lakóhely

Budapest főváros
és az ország bármelyik megyéje

Büntetés-végrehajtási intézet)

a) Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
b) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(férfiak)
c) Budapesti Fegyház és Börtön (férfiak)
d) Szegedi Fegyház és Börtön (férfiak)
e) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és
nők)
f ) Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
g) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak
és nők)
h) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (férfiak és nők)
i) Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak
és nők)
j) Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(férfiak)
k) Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és
nők)

A belügyminiszter 26/2020. (VII. 15.) BM rendelete
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. és 5. § tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 250. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és
technológiáért felelős miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
79. § 1., 5., 7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény
22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása
1. §		
A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a menekültügyi feladatai keretében)
„e) fenntartja a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot (a továbbiakban: befogadó
központ);”
2. §		
Az R1. 1. melléklet 1. pontjában a „fenntartott befogadó állomás annak” szövegrész helyébe a „fenntartott befogadó
állomás, a közösségi szállás, azok” szöveg lép.

2. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról,
módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről,
valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági
bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása
3. §		
A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és
rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési
nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló
21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 11. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § A Szabs. tv. 160. § (1a) bekezdése szerinti adatokat a szabálysértési nyilvántartási rendszerhez az erre a célra
kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai alkalmazásban
adja meg az ehhez az alkalmazáshoz hozzáférő, egyedi azonosítóval rendelkező személy.”

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása
4. §		
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A bíróság a Szabs. tv. 141. § (2f ) és (2j) bekezdése szerinti adattovábbítást az általa használt informatikai
rendszer igénybevételével automatizált informatikai megoldással teljesíti a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről
szóló kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő
szerv) által használt informatikai rendszer felé.”
5. §		
Az R2. 11. § (5) bekezdésében az „a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben
meghatározott központi bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv)” szövegrész helyébe
az „az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szervei” szöveg lép.
6. §		
Az R2. 22/A. § (2) bekezdésében az „a központi bírságkezelő szerv” szövegrész helyébe az „az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv területi szervei” szöveg lép.

4. Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló
78/2015. (XII. 23.) BM rendelet módosítása
7. §		
Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet 10/D. §
(4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szerv az eljáró szerv részére)
„b) a technikai kapcsoló számhoz rendelten a Törvény 12/D. § (3) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység
eredményét”
[a (2) bekezdés szerinti rendszer útján biztosítja.]
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5. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

Az igazságügyi miniszter 10/2020. (VII. 15.) IM rendelete
egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (3) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
46. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló
13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása
1. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2/A. § A Ktv. szerinti pályaalkalmassági vizsgálatra a bírói pályaalkalmassági vizsgálatra vonatkozó szabályokat azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pályaalkalmassági vizsgálat kezdeményezése iránti kérelemben a pályázónak
nem kell megjelölnie, hogy mely közjegyzői állásra kiírt pályázathoz szükséges a vizsgálat elvégzése.”

2. A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló
32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet módosítása
2. §		
A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdésében
az „5000 Ft, de legalább 10 000 Ft” szövegrész helyébe a „6000 Ft, de legalább 12 000 Ft” szöveg lép.
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3. A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló
42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosítása
3. §		
A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban:
42/2003. (XII. 19.) IM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A jogi segítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételt a szerződés megkötését
kezdeményező adatlap (a továbbiakban: adatlap) elektronikus formában és úton való megküldésével kell
kérelmezni az Igazságügyi Minisztériumnál (a továbbiakban: minisztérium).
(2) A kitöltött adatlapnak tartalmaznia kell a Tv. 65. § (1) bekezdésében és 66. § (5) bekezdésében meghatározott
adatokat, valamint az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat, továbbá elektronikus formában csatolni kell
hozzá az e rendeletben meghatározott mellékleteket.”
4. §		
A 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a megküldött adatlap nem az e rendeletben meghatározott mellékleteket tartalmazza, a minisztérium
a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel.”
5. §		
A 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A minisztérium a szolgáltatási szerződés tervezetének a névjegyzékbe felvett kérelmező részére történő
megküldésével a szerződés elektronikus aláírására, és nyolc napon belüli visszaküldésére hívja fel a kérelmezőt.
(2) A minisztérium vezetője vagy az általa felhatalmazott vezető a szerződést a beérkezésétől számított tizenöt
napon belül elektronikus aláírásával látja el. A szerződés elektronikus aláírását követően a minisztérium a szerződést
megküldi a kérelmező részére.”
6. §		
A 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 12. §-át követő alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Záró rendelkezések”
7. §		
A 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
8. §		
A 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 7. § (2) bekezdésében az „aláírásra” szövegrész helyébe az „elektronikus aláírásra”
szöveg lép.
9. §		
Hatályát veszti a 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet
a)
2. § (3) bekezdése, valamint
b)
3. § (5) bekezdése.

4. A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási
hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati
ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása
10. §		
A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt
szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról
szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 2. § (1) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „írásban vagy
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben szabályozott
elektronikus úton” szöveg lép.

5. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére,
valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó
szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása
11. §		
Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.)
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IM rendelet 7. § (1) bekezdésében a „terheltje” szövegrész helyébe a „terheltje, a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személy” szöveg lép.

6. A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló
32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása
12. §

(1) A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.)
IM rendelet [a továbbiakban: 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az elsőfokú bírósági eljárás befejezéséig)
„b) nemperes eljárásban – az e) pontban meghatározott eljárás kivételével – a kirendelt ügyvédi óradíj
háromszorosának megfelelő összeg,”
(2) A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az elsőfokú bírósági eljárás befejezéséig)
„e) a határon átnyúló tartási ügyben a kirendelt ügyvédi óradíj kétszerese és a képviselet időtartamának évei száma
szorzatának megfelelő összeg azzal, hogy a munkadíj számításánál a töredék évet egész évként kell figyelembe
venni. A határon átnyúló tartási ügyben a pártfogó ügyvédi munkadíj nem lehet kevesebb, mint a kirendelt ügyvédi
óradíj háromszorosa.”

13. §		
A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020.
(VII. 15.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben
a költség megállapítására még nem került sor.”

7. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. §		
Ez a rendelet – a 3. alcím vonatkozásában – a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1398/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának
előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj
megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj és egyéb rendezvények megfelelő technikai
színvonalon történő megrendezéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint a 2027-ig érvényes Formula–1
Világbajnokság Magyar Nagydíjra vonatkozó versenypromóciós megállapodás megújítását célzó tárgyalások
megalapozása érdekében sor kerüljön a HUNGARORING Versenypálya (a továbbiakban: Versenypálya) főépületének
korszerűsítésére, újjáépítésére és a későbbi fejlesztések megvalósítását szolgáló ingatlanszerzési igények
felmérésére;
2. egyetért azzal, hogy a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
részére a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának
megvalósításához szükséges forrásjuttatásról szóló 1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évben
biztosított 5 000 000 000 forint összegű tőkejuttatás felhasználásával, legfeljebb 1 600 000 000 forint erejéig kerüljön
sor a Versenypálya főépületének korszerűsítéséhez, újjáépítéséhez szükséges előkészítési, tervezési feladatok
végrehajtására, illetve a későbbi fejlesztések megvalósítását szolgáló ingatlanszerzési igények felmérésére;
3. felhívja a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a debreceni autóipari központ, illetve
környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és
a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztosi feladatokat ellátó innovációért és technológiáért
felelős miniszter bevonásával, az előkészítési, tervezési feladatok végrehajtását követően készítsen előterjesztést
a Kormány részére a Versenypálya főépületének korszerűsítésére, újjáépítésére irányuló kiviteli tervek elfogadása,
valamint a kiviteli tervek alapján a megvalósításához szükséges további költségvetési források biztosítása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. augusztus 31.
4. egyetért azzal, hogy a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2021–2027 között megrendezésre kerüljön azzal,
hogy a 2021-ben kifizetendő jogdíj összege 45 035 552,63 USD, az ezt követő években kifizetendő éves jogdíj
összege pedig az előző éves jogdíj összegének 4 százalékkal növelt összege;
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon
a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezéséről szóló, a Formula One World Championship Ltd. és
a Társaság közötti szerződés szerinti, a Társaságot terhelő rendezői jogdíjjal megegyező összegű költségvetési
támogatásnak a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetben való biztosításáról a 2021–2027 közötti
évekre folyamatosan;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2021. évben a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
a 2022–2027. évek között az adott évi központi költségvetés tervezése során
6. visszavonja a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2026 között történő megrendezésével kapcsolatos
kormányzati szerepvállalásról szóló 1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport
stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a MotoGP futam magyarországi megrendezésére Hajdúnánás külterületén kialakítandó
pályahelyszínen, versenypálya kialakításával (a továbbiakban: fejlesztés) kerüljön sor;
2. a fejlesztés előkészítésének és megvalósításának kormányzati felelőseként az innovációért és technológiáért felelős
minisztert jelöli ki, aki ellátja a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális
fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért
felelős kormánybiztosi (a továbbiakban: kormánybiztos) feladatokat;
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –
tegye meg a szükséges intézkedéseket – a 8. pont b) és d) alpontjában részletezett feladatokat és a pálya
üzemeltetését ellátó, 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság – a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 3 000 000 forint jegyzett tőkével, illetve 100 000 000 forint
tőketartalékkal történő megalapítása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Társaság feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi
joggyakorlóként a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról szóló 1400/2020.
(VII. 15.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja szerint átnevezésre kerülő VALOR HUNGARIAE Zártkörűen Működő
Részvénytársaság gyakorolja;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Társaság cégnyilvántartásba történő bejegyzését követően azonnal
5. a Társaság megalapítása érdekében 103 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok
alcím, 2. Hungaroring Sport Zrt. támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és
kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások
jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
6. egyetért azzal, hogy a DORNA SPORTS, S.L.-t MotoGP versenysorozattal kapcsolatos kizárólagos jogaira tekintettel
lefolytatott eljárás eredményeként a Társaság a MotoGP hazai megrendezésére vonatkozó megállapodást írjon alá
a DORNA SPORTS, S.L.-lel, azzal, hogy a MotoGP hazai megrendezésére vonatkozó megállapodás szerinti díj összege
2023-ban 9 450 000 euró, az ezt követő években pedig az előző éves jogdíj összegének öt százalékkal növelt
összege;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. július 31.
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon
a MotoGP magyarországi megrendezéséről szóló, a 6. pontban foglalt szerződés szerint a Társaságot terhelő díjjal
egyező költségvetési támogatásnak a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetbe való betervezéséről
a 2023–2027 közötti évekre folyamatosan, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
rendelkezéseire is figyelemmel;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a központi költségvetés tervezése során
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8. a fejlesztés végrehajtása során
a)
a fejlesztés előkészítése és megvalósítása során az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló
2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018.
(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-a alapján felmentést ad a Korm. rendelet
szerinti eljárásrend alkalmazása alól,
b)
a fejlesztés előkészítésére és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására – a c) alpont szerinti
előkészítési fázisok kivételével – a Társaságot jelöli ki azzal, hogy a teljes előkészítés befejezésének határideje
2020. december 31.,
c)
egyetért a Korm. rendelet 4. § a) és k) pontja szerinti előkészítési fázisainak az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: IFKA Kft.) útján történő teljesítésével, azzal, hogy
az IFKA Kft. a megvalósíthatósági tanulmányt teljes körű felhasználási joggal a Társaság rendelkezésére
bocsátja,
d)
a fejlesztés megvalósítására és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására az állami magasépítési
beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva a Társaságot jelöli ki,
e)
egyetért a műszaki ellenőri feladatok ÉMI Építésügyi, Minőségellenőrző, Innovációs Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság útján történő teljesítésével;
9. egyetért azzal, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges eljárások a 2020. évben elindításra, a szerződéskötések
előkészítésre kerüljenek, a magyarországi MotoGP futam első alkalommal 2023-ban történő megrendezése
érdekében;
10. felhívja a kormánybiztost, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére az előkészítéshez és megvalósításhoz
szükséges előkészítő tevékenységhez, közreműködő szakértők bevonásához, tervezéshez, kivitelezéshez szükséges
költségvetési források és ütemezés bemutatásával.
Felelős:
a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható
fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt
kezeléséért felelős kormánybiztos
Határidő:
2021. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

20

030164
XLIII.

1

Alcím
szám

33

2

296335

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Jogcím
szám

2

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Hungaroring Sport Zrt. támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-103 000 000

103 000 000
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1. melléklet az 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozathoz

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XVII.
030164

Cím
szám

20

Alcím
szám

33

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Hungaroring Sport Zrt. támogatása

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

-103 000 000

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

Összesen

I. n.év
103 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

103 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1400/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható
fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős
kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) feladatainak megvalósítására, valamint az autó-motorsporttal
kapcsolatos célkitűzések végrehajtására egy 100%-ban állami tulajdonú zártkörűen működő részvénytársaság útján
kerüljön sor;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt társaságnak
a VALOR HUNGARIAE Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-048684, székhely: 1054 Budapest,
Nagysándor József utca 4.) alábbiak szerinti átszervezésével történő létrehozásáról:
a)
a VALOR HUNGARIAE Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégneve kerüljön módosításra HUMDA Magyar
Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
elnevezésre,
b)
az 1. pontban foglalt feladatokra tekintettel kerüljön sor 105 000 000 forint összegű tőkeemelésére, a jegyzett
tőke 5 000 000 forint összegű és a tőketartalék 100 000 000 forint összegű emelésével,
c)
kerüljön sor az alapító okirat megfelelő módosítására;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
3. a 2. pont b) alpontjában foglaltak érdekében 105 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím,
2. Hungaroring Sport Zrt. támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
és kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az érintett minisztereket, hogy a magyarországi autó- és motorsportversenyek helyszínéül szolgáló pályák
sportlétesítmény-fejlesztési, üzemeltetési és a versenyek megrendezésével kapcsolatos feladatokat, továbbá ezzel
párhuzamosan a magyarországi autó- és motorsportversenyek megpályázásával és sikeres pályázat vagy jelentkezés
esetén a megrendezésre vonatkozó, a nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival való szerződéskötéssel
kapcsolatos kormányzati feladatokat a kormánybiztosi feladatokat is ellátó innovációért és technológiáért felelős
miniszter bevonásával lássák el.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

20

030164
21
376951

Alcím
szám

33

3

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2

K5

1

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Hungaroring Sport Zrt. támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi jogggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tőkeemelés
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-105 000 000

105 000 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 171. szám

1. melléklet az 1400/2020. (VII. 15.) Korm. határozathoz

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

Fejezet
szám

XVII.
030164

Cím
szám

20

Alcím
szám

33

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Hungaroring Sport Zrt. támogatása

-105 000 000

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

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

azonnal

Összesen

I. n.év

105 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

105 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról
1. A Kormány – figyelemmel a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat
1. pontjára –
a)
egyetért a Magyar Falu Program 2020. évben történő további megvalósítása és támogatása érdekében
szükséges mindösszesen 40 000 000 000 forint többlettámogatás biztosításával;
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
az a) alpont szerinti forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak
támogatása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
c)
egyetért – a többletfeladatok ellátása érdekében – az a) alpontban meghatározott összeg terhére, legfeljebb
annak 5%-ig terjedő szolgáltatási ellenérték megállapításával a Magyar Államkincstár mint lebonyolító szerv
részére.
2. A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat 2. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a magyar kistelepülések népességmegtartó erejének növelése érdekében)
„2. felhívja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program
alprogramjainak támogatása jogcímen rendelkezésre álló keretösszeg felhasználása érdekében gondoskodjon
a) az érintett miniszterek bevonásával a pályázati felhívások részletes kidolgozásáról,
b) az a) alpontban foglaltak alapján a pályázati felhívások ütemezett megjelentetéséről;
Felelős:
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
érintett miniszterek
Határidő:
az a) és b) alpont tekintetében folyamatos”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1402/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, a kistelepüléseket érintő további
útfelújításokhoz, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által saját
hatáskörben végzendő nagyfelületű burkolatjavítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról
szóló 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján megvalósuló útfelújításokon felüli további útfelújításokkal
(a továbbiakban: további útfelújítások) azzal, hogy a további útfelújítások 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, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 1. Falusi
Útalap jogcímen biztosított 50 000 000 000 forinton felül további költségvetési támogatással valósuljanak meg;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a további útfelújítások finanszírozása érdekében – a Miniszterelnökséget vezető
miniszter és a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjon a 2020. évben
22 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
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kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 1. Falusi Útalap
jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. egyetért a Magyar Falu Program részeként a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
saját hatáskörben végzendő nagyfelületű burkolatjavítási program folytatásával és az ahhoz szükséges többlet gépi
kapacitások rendelkezésre állásával;
4. egyetért a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújítások és
a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által saját hatáskörben végzendő nagyfelületű
burkolatjavítási program feladataira 2021. évre mindösszesen 102 000 000 000 forint rendelkezésre állásával;
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
bevonásával – gondoskodjon az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében támogatási szerződés
megkötéséről a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1403/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3., 4. és 6. prioritása, valamint a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program 1. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek
támogatásának növeléséről
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy
az 1. mellékletben foglalt táblázat 5., 8., 10., 12., 13., 18., 20. és 24. sora szerinti projekt keretemelése és annak
végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
3. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és a Településfejlesztési Operatív Program
1., 2., 3., 4. és 6. prioritása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 1. és 6. prioritása
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

4.

Projekt azonosító száma

B

Projekt megnevezése

5180

1. melléklet az 1403/2020. (VII. 15.) Korm. határozathoz
C

Kedvezményezett neve

Fejlesztés a Sümegi
Ipari Parkban

Sümeg Város
Önkormányzata

TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00012

Hűtőház kialakítása
Tiszaigaron a helyi
gazdaság fejlesztése
érdekében

Tiszaigar Község
Önkormányzata

Zselici kerékpárosturisztikai hálózat
kialakítása és
fejlesztése

Zselickislak Község
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Bőszénfa Községi
Önkormányzat,
Patca Község
Önkormányzata,
Simonfa Községi
Önkormányzat,
Simonfai Közös
Önkormányzati
Hivatal,
Szenna Község
Önkormányzata,
Szilvásszentmárton
Község
Önkormányzata,
Zselickisfalud Község
Önkormányzata,
Zselicszentpál Községi
Önkormányzat

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00015

Hatályos támogatás
(forint)

600 034 674

70 000 000

1 200 000 000

E
Többlettámogatás
legfeljebb
(forint)

89 400 000

18 626 813

123 828 384

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

689 434 674

A projektben egy iroda- és egy csarnoképület építése,
valamint közművesítés történik. A hagyományos
épületszerkezetekkel kialakított, kétszintes épületben
irodák, szociális helyiségek, tárolók, közösségi tér és
az épület üzemeltetéséhez szükséges helyiségek
kerülnek elhelyezésre. Ipartelepítésre alkalmas
közművesített terület jön létre, parkolók kialakításával.

88 626 813

A projekt célja a helyi mezőgazdasági termelők és
a Start-munkaprogram keretében megtermelt zöldség,
gyümölcs termékek piacra jutásának elősegítése, új
hűtőház építésével.

1 323 828 384

A projekt célja a „Bringázz a Zselicben”, a Zselici
tájegység turisztikai attrakcióit összekötő, kaposvári
meglévő kerékpárutakhoz csatlakozó kerékpárút
építése nyolc település összefogásában. Az építendő
útvonal mindkét végén a kaposvári meglévő
kerékpárúthoz csatlakozik, a teljes nyomvonal Szenna–
Patca–Szilvásszentmárton–Bőszénfa–Simonfa–
Zselickisfalud–Zselickislak településeket, valamint
az itt elhelyezkedő turisztikai attrakciókat érinti.
A kerékpárút mentén hat településen kerékpáros
pihenő, ezen belül két községben szerviz és kölcsönző,
egy helyen szerviz létesül.
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TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00007

D

6.

7.

8.

9.

TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00003

Kisfüzes turisztikai
fejlesztése - „Kisfüzesi
turistaközpont”

TOP-1.3.1-15-BA1-2016-00001

Közlekedésfejlesztés
Baranya megyében I.

Magyar Közút
Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Közlekedésfejlesztés
Baranya megyében 2.

Magyar Közút
Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
Komló Város
Önkormányzat

Kiskőrösön új,
hat csoportszobás
óvoda építése

Kiskőrös Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
BKMFÜ Bács-Kiskun
Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

TOP-1.3.1-16-BA1-2019-00002

TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042

Csodavár Óvoda
fejlesztése
Mikepércsen

Mikepércs Községi
Önkormányzat

300 000 000

608 000 000

1 826 000 000

384 412 328

179 999 998

149 886 712

53 572 736

67 567 329

360 000 000

45 491 759

449 886 712

A projekt keretében létrejön egy állandó kiállítás,
amely bemutatja a lovakhoz kapcsolódó mindennapi
eszközöket, munkákat, életmódot, emellett jurták
kerülnek kialakításra, korhű berendezéssel. Az attrakció
részeként felépül a lótartás hagyományait bemutató
infrastruktúra, ahol a vendégek élményszerűen,
testközelből ismerkedhetnek meg a nemzeti kinccsé
nyilvánított lófajtákkal.

661 572 736

A projekt keretében mellékúthálózati szakasz
felújítására kerül sor mindösszesen 6,218 km hosszon.
A felújítással érintett települések: Mohács, Orfű,
Pécsvárad.

1 893 567 329
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5.

Equitum Castra
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)
Hevesi Megyei
Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

A projekt keretében mellékúthálózati szakasz
kerül felújításra mindösszesen 14,017 km hosszon.
A felújítással érintett települések: Bicsérd,
Somogyhatvan, Bükkösd, Helesfa, Komló, Villány,
Királyegyháza.

744 412 328

A projekt keretében Kiskőrös városban egy új,
hat csoportszobás óvoda építése valósul meg
a Thököly Utcai Tagóvoda és a Mohácsi Utcai Tagóvoda
kiváltásával.

225 491 757

A projekt keretében a Csodavár Óvoda Petőfi utcai
telephelyén lévő három csoportszoba kiváltásra
kerül, a Tisza István utcai feladatellátási hely bővítésre
kerül három új csoportszobával, a hozzá tartozó
gyermeköltözőkkel, mosdó helyiségekkel és felnőtt
vizesblokkal.
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11.

12.

TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00042

TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00034

Fábiánháza község
óvodájának
fejlesztése, átalakítása
és bővítése

Fábiánháza Község
Önkormányzata

Óvodafejlesztés
Kalocsán

Kalocsa Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
BKMFÜ Bács-Kiskun
Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Bölcsőde kialakítása
Borsodszirákon

Borsodszirák Község
Önkormányzata

200 000 000

192 012 480

400 000 000

56 535 556

88 507 404

55 386 941

138 136 425

45 313 917

288 507 404

247 399 421

A projekt keretében a meglévő óvodaépület bővítésre
kerül egy új foglalkoztatóval és új tornaszobával,
valamint mindazon helyiségekkel, amelyek a jelenlegi
szabványok és előírások szerint hiányoztak, vagy
nem megfelelő nagyságúak voltak. Többek között
kialakításra kerülnek a csoportszobákhoz tartozó
öltözők és mosdók megfelelő nagyságban és számban,
nevelőtestületi szoba öltözővel és vizes helyiségekkel,
óvodavezetői iroda, egyéni fejlesztő szoba,
orvosi szoba elkülönítővel és tornaszertár.
Az egész épület utólagos hőszigetelést és új
nyílászárókat kap. Az épület előtt 4 db gépkocsiparkolóhely és egy mozgáskorlátozott-parkolóhely
kerül kialakításra.

538 136 425

A projekt célja egy új óvoda létesítése, amely
3 db 25 fős foglalkoztató szobából, melegítő
konyhából és ebédlőből, valamint az ezeket kiszolgáló
helyiségekből áll.

101 849 473

A projekt keretében az önkormányzat a tulajdonában
lévő, Borsodszirák, Fő út 47. szám alatt új,
12 fő befogadására alkalmas, egy csoportszobás
bölcsőde építését valósítja meg. A fejlesztés hatására
egy gyermekszoba és a szükséges helyiségek kerülnek
kialakításra.
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13.

TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00006

Kápolna Községi
Önkormányzat
(konzorciumvezető)
Heves Megyei
Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

5182

10.

A Kápolnai Tündérkert
Óvoda bölcsődei
szolgáltatási egység
létrehozásával
egybekötött
korszerűsítése

A projekt célja egy három csoportszobával
rendelkező óvoda átalakítása és bővítése. A meglévő
épületrészben lévő óvoda a bővítményben fog helyet
kapni a szükséges mennyiségű öltözővel és mosdóval,
kiegészülve egy új tornateremmel. A jelenlegi óvodai
helyiségek helyén pedig 14 fő befogadására alkalmas
bölcsőde létesül. Az átalakítás során egy 200 fős
főzőkonyha is kialakításra kerül, továbbá a bölcsődei
szolgáltatás biztosításához szükséges udvari játékok
beszerzése is tervezett.

15.

16.

17.

18.

19.

TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00005

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00007

Nagybárkány Községi
Önkormányzat
(konzorciumvezető)
Nógrád Megyei
Önkormányzati Hivatal

Rákóczifalva, a zöld
város

Rákóczifalva Városi
Önkormányzat

Kerékpáros hálózat
fejlesztése Halmajon

Halmaj Községi
Önkormányzat
(konzorciumvezető)
Magyar Közút
Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

129 994 709

100 601 849

121 800 522

30 135 385

29 808 071

28 267 573

160 130 094

A projekt keretében Nagybárkány községben
új bölcsődei intézmény kerül kialakításra egy
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
átalakításával.

130 409 920

A projekt célja Rákóczifalva főterének és piacának
felújítása. Az akcióterületen továbbá zöldfelület
rekonstrukció, a főtéri térburkolat bontása és építése,
utcabútorok kihelyezése, emlékmű-rekonstrukció
történik.

150 068 095

A beruházás keretében a halmaji belterületi
szakaszon padka építése, kerékpáros nyom kijelölése,
meglévő kerékpársáv felújítása, átépítése, valamint
a hozzá kapcsolódó vízelvezető árkok tisztítása,
profilozása kerül megvalósításra. Az így kialakított
kerékpárforgalmi létesítmények hossza 2,3510 km.

TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010

Leromlott
városi területek
rehabilitációja Békés
városában

Békés Város
Önkormányzata

515 302 500

38 925 795

554 228 295

A projekt keretében a város 1-es szegregátumának
fejlesztése valósul meg, amelynek keretében az alábbi
beruházások tervezettek: 16 lakóegység helyreállítása,
járdák felújítása és szilárd burkolattal történő ellátása,
játszótér, közösségi ház felújítása, energiatakarékos
közvilágítás bővítése, közterületi térfigyelő rendszer
telepítése.

TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001

Helyi termelői
és kézműves
piac kialakítása
Zalaegerszegen

Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

203 400 000

79 223 621

282 623 621

A projekt a helyi termelők és kézművesek piacra
jutásának, árusításának infrastrukturális feltételeit
teremti meg.

890 206 903

A projektben a Sóstói Múzeumfalu kerül fejlesztésre.
Kivitelezéssel érintett elemek: új látogatóközpont
kialakítása, új, korszerű műtárgyraktár kialakítása,
szabadtéri színpad kialakítása, műtárgyépületek
restaurálása, valamint a kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések. Beszerzésre kerülnek műtárgymásolatok,
informatikai eszközök, bútorok, valamint
marketingeszközök. A fejlesztések eredményeként
létrejön egy, a 21. századi igényeket is kielégítő
Múzeumfalu.

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002

Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

785 777 880

104 429 023
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14.

Bölcsőde létrehozása
Nagybárkány
községben

5183

21.

22.

23.

Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005

Zalaegerszegi Petőfi
Sándor Székhelyiskola
energetikai
korszerűsítése

Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

TOP-6.6.2-16-BC1-2017-00001

Kossuth utcai, Mokry
utcai és Jázmin utcai
Idősek Klubjainak
felújítása

Békéscsaba
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

VEKOP-1.2.2-15-2016-00005

Ipari területek
bővítése az Északi
Ipari-Kereskedelmi
Övezetben Cegléden

Cegléd Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Ceglédi Városfejlesztési
Korlátolt Felelősségű
Társaság,
Pest Megyei
Területfejlesztési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00015

Az újhartyáni
Gyermekvár Német
Nemzetiségi Óvoda
bölcsődei fejlesztése

Újhartyán Város
Önkormányzata

296 600 000

270 000 000

99 999 999

500 000 000

171 120 000

131 497 553

65 940 561

19 142 045

149 998 000

66 769 846

428 097 553

335 940 561

A projekt célja az épület energetikai korszerűsítése
által az energiafelhasználás racionalizálása, a fűtési
rendszer hatékonyságának növelése, és mindezek
által az üzemeltetési költségek csökkentése. A projekt
keretében megvalósul az épület fűtéskorszerűsítése,
külső oldali hőszigetelése, nyílászárócsere,
akadálymentesítés és maximum háztartási méretű
kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása.

119 142 044

A projekt Békéscsabán, a Kossuth utcai, Mokry utcai és
Jázmin utcai Idősek Klubja felújítását célozza.
A felújítások során az épületek energiahatékonysági
fejlesztése, akadálymentesítés, valamint a Kossuth
utcai épület esetében bővítés is történik.

649 998 000

A projekt keretén belül megépítésre kerül
a Keleti feltáró út, felújításra kerül 800 méteres
szakaszon az Ipartelepi út, valamint kiépítésre
kerül a teljes közműhálózat (ivóvíz, csapadékvíz,
szennyvíz, telekommunikáció, elektromos hálózat,
gázellátás). A projekt célja, hogy Cegléden az Északi
Ipari-Kereskedelmi Övezetben a meglévő Ipari Park
szomszédságában új ipari területek kialakítására
kerüljön sor a város gazdaságélénkítése céljából,
továbbá az M4-es főút, az Ipartelepi út és
a Külső-Jászberényi út között egybefüggő, gyors ipari
hasznosításra alkalmas terület jöjjön létre.

237 889 846

A projekt eredményeként Újhartyán városban,
a „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és
Egységes Óvoda Bölcsőde telephelyeként létrejön
egy 24 férőhelyes, 3 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátását biztosító bölcsődeépület.
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24.

TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003

A projekt a termelők és kézművesek termékeit, tudását,
tapasztalatait felhasználva információkat kínál
a turistáknak a helyi termékek előállításának módjáról,
a göcseji hagyományos paraszti gazdálkodást
bemutató nyitott portákról, lehetőséget biztosítva
a helyi hagyományok megőrzésére.

5184

20.

Helyi Termelői
és Kézműves
Piac kialakítása
Zalaegerszegen –
Göcsej Tudásközpont

5185
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A Kormány 1404/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy
az 1. mellékletben foglalt táblázat 3., 12., 13., 16., 20. és 21. sora szerinti projektek keretemelése és annak
végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
3. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
1–6. prioritása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása rendelkezésre álló
kerete terhére történő finanszírozásával,
4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító száma

B

Projekt megnevezése

5186

1. melléklet az 1404/2020. (VII. 15.) Korm. határozathoz
C

Kedvezményezett neve

D
Hatályos
támogatás (forint)

E
Többlettámogatás
legfeljebb
(forint)

F
támogatás
legfeljebb

3.

4.

6.

Berceli Inkubátorház

Nyugat-Nógrád
Térségfejlesztő
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

200 296 970

33 522 771

233 819 741

A projekt fő célja egy gazdasági szolgáltatásokra,
inkubációra és alapvető műhelymunkák elvégzésére
lehetőséget kínáló infrastruktúra létrehozása a helyi
gazdasági élet szereplői számára, lehetőségeik bővítése
érdekében.

125 191 353

A projekt keretében összesen 0,690 kilométer hosszon
mellékhálózati útszakasz kerül felújításra.
A beavatkozás során a meglévő burkolat, vízelvezetési
rendszer felújítására, útpadka rendezésére kerül sor.
Az érintett útszakaszokon lévő műtárgyak, átereszek,
forgalomtechnikai berendezések szükség szerint felújításra
kerülnek.

TOP-1.3.1-15-ZA1-2016-00002

Közlekedésfejlesztés
Zala Megyében T_I.

Magyar Közút
Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011

Szajoli Tiszavirág
Óvoda Bővítése és
Felújítása

Szajol Községi
Önkormányzat

49 999 999

14 999 999

64 999 998

A projekt keretében a Szajoli Tiszavirág Óvoda épületének
felújítása és bővítése valósul meg. Az infrastrukturális
fejlesztés révén 120 db, 3–6 éves gyermekek elhelyezését
biztosító férőhely fejlesztése valósul meg.

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00032

A Jászberényi
Református
Egyházközség
Gólya Óvodájának
bővítése új bölcsődei
épületszárny
építésével

Jászberényi
Református
Egyházközség

80 000 000

21 371 522

101 371 522

A projekt keretében a Jászberényi Református Egyházközség
Gólya Óvodájának bölcsődei funkcióval történő bővítése
valósul meg.

TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00075

Bölcsőde építése
és óvoda felújítása
Beregsurányban

Beregsurány Község
Önkormányzata

90 120 700

A beregsurányi óvoda épületében többcélú intézmény
kerül kialakítása. (25 férőhelyes óvodai csoport és egy 7 fős
minibölcsődei csoport) a meglévő épület átalakítással és
a szükséges hiányzó helyiségek megépítésével (bővítéssel).

89 000 000

69 600 000

36 191 353

20 520 700
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5.

TOP-1.1.2-16-NG1-2017-00002

Projekt rövid bemutatása

(forint)

Bercel Község
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
2.

G

Megnövelt

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018

Közösségi tér
kialakítása az újszászi
városközpontban

Újszász Városi
Önkormányzat

141 000 000

41 792 431

182 792 431

8.

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022

Csapadékvíz elvezetési
rendszer fejlesztése
Felsőzsolcán

Felsőzsolca Város
Önkormányzata

289 000 000

48 002 045

337 002 045

A projekt keretében mintegy 14 214 folyóméteren
csapadékvíz-elvezető hálózat kerül kiépítésre, valamint
fejlesztésre.

TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00022

Csapadékvíz elvezetés
rendezése Alsónána
Község belterületén

136 312 063

A projekttel érintett utcákban (Kossuth utca felső szakasza,
Dózsa György utca, Kossuth utcát keresztező vízlevezető)
a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése,
felújítása, a hiányzó részek kiépítése és egységes rendszerbe
való szervezése valósul meg.

2 103 266 801

A projekt Mezőkövesd, Bogács, Bükkzsérc és Cserépfalu
települések közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá
történő átalakítását szolgálja 20 674,78 méter hosszú
kerékpárforgalmi létesítmény megépítésével, emellett
hozzájárul által Mezőkövesd közlekedésbiztonságának
javításához is, a város közigazgatási területén (Mátyás
Király út – Széchenyi utca – Ady Endre utca csomópontban)
megvalósuló négyágú egysávos körforgalom kiépítése által.

382 814 605

A tervezett beruházás célja Forráskút és Zsombó települések
összekötése a Soltvadkertet Szegeddel összekötő út
mellett kerékpárforgalmi létesítmény megvalósításával
8,4 kilométer hosszan, a települések külterületi szakaszán.
A fejlesztés továbbá a B+R kerékpártároló építését is
tartalmazza Forráskúton, a központi autóbusz megállóhely
környezetében.

9.

Alsónána Község
Önkormányzata

104 862 062

31 450 001
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7.

A projekt célja új, aktív rekreációs közösségi tér létrehozása
zöld hálózat kialakításával az újszászi városközpontban.
A környezettudatos projekt a kihasználatlan terület
rekreációs zöldfelületté alakítására irányul, szabadidős és
kiszolgáló létesítményekkel, bűnmegelőzési szempontokkal,
a művelődési ház fűtéskorszerűsítésével, valamint
a partnerség keretében gazdaságélénkítésként büfé
kialakításával.

Mezőkövesd Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)

10.

11.

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023

TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002

Mezőkövesd–
Bükkzsérc kerékpárút
kialakítása és a
Mezőkövesdi
közösségi közlekedés
fejlesztése

Forráskút–Zsombó
kerékpárút építés

Bogács Község
Önkormányzata,
Bükkzsérc Község
Önkormányzata,
Cserépfalu Község
Önkormányzata,
VOLÁNBUSZ
Közlekedési
zártkörűen működő
Részvénytársaság,
Magyar Közút
Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Zsombó Nagyközség
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Forráskút Község
Önkormányzata

1 708 370 181

297 500 000

394 896 620

85 314 605

5187

13.

14.

15.

TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00007

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00015

Nyírbogát belterületi
kerékpárút építése
a 471. sz. főútvonal
mentén

TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010

A vasszécsenyi
Ambrózy-Migazzi
István Általános
Iskola energetikai
korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066

Karancsalja Község
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Karancskeszi Község
Önkormányzata,
Karancslapujtő
Község
Önkormányzata

Nyírbogát
Nagyközség
Önkormányzata

999 758 704

399 917 000

322 463 962

194 860 987

1 322 222 666

594 777 987

A beruházás célja a Nyírbogát településen található
417. számú Hunyadi út települést érintő átkelési szakaszán
épülő belterületi kerékpárút összekapcsolása
2,57 km hosszan a – korábbi pályázatok keretében
megvalósított – Nyírgelse–Nyírbogát és a Nyírbogát–
Nyírbátor között meglévő külterületi kerékpárutak
végpontjaihoz, megteremtve ezzel a települések
összeköttetését és a biztonságos hivatásforgalmi kerékpáros
közlekedést.

141 090 293

A projekt keretében a Vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi
István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére
kerül sor, mely tartalmazza a hőszigetelést, a nyílászárók
cseréjét, biomasszakazán beépítését, a meglévő radiátorok
termosztatikus radiátorszeleppel történő ellátását, valamint
10 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítését.

25 423 779

A projekt keretében az Ecsegi Idősek Otthona épületének
energetikai korszerűsítésére kerül sor. A beruházás
tartalmazza a külső határoló szerkezetek hőszigetelését, új
homlokzati nyílászárók beépítését, a fűtéskorszerűsítést és
az akadálymentesítést.

Vasszécseny község
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
110 647 111

30 443 182

Vas Megyei
Önkormányzati
Hivatal
Ecseg Község
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
20 153 450
Nógrád Megyei
Önkormányzati
Hivatal

5 270 329

A beruházás keretében Karancsalja, Karancslapujtő és
Karancskeszi községek konzorciumban a három községen
átvezető kerékpárút kialakítását tervezik 11,73 kilométer
hosszan. A tervezett közlekedésbiztonsági létesítmény
megvalósítása balesetmegelőzési és forgalombiztonsági
szempontból indokolt.
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Ecsegi Idősek
Otthona energetikai
korszerűsítése

5188

12.

Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés
keretében kerékpárút
építése Karancsalja,
Karancskeszi és
Karancslapujtő
községekben

17.

18.

19.

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010

Jászberény Városi
Önkormányzat

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00017

Főzőkonyha és nappali
ellátás fejlesztése

Kisújszállás Város
Önkormányzata

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00021

Szociális konyha
kialakítása
Besenyszögön

Besenyszög Város
Önkormányzata

TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001

KomáromEsztergom megyei
foglalkoztatási paktum
együttműködés
megerősítése
2018–2020

120 000 000

120 000 000

120 000 000

60 279 405

35 000 000

35 999 999

180 279 405

155 000 000

A projekt a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és
Alapszolgáltatási Központ intézmény szociális étkeztetését,
köztük három nappali ellátáshoz kötődő szociális étkeztetést
és az idősek bentlakásos ellátásának étkeztetését ellátó
konyha épületének kiváltását szolgálja egy új főzőkonyha
építésével, amely képes a későbbi növekvő igényeket
350 adagig kiszolgálni.

155 999 999

A projekt célja szociális főzőkonyha kialakítása
Besenyszögön egy már meglévő épületben, amely
a tervezett szociális alapszolgáltatás kialakításának
megfelelő helyszínt biztosít.

397 246 996

A projekt célja a működő foglalkoztatási együttműködés
megerősítése, a paktumszervezet folyamatos fenntartása,
paktum szolgáltatások nyújtása, a képzési és foglalkoztatási
programok, munkaerőpiaci szolgáltatások folytatása.
Ez utóbbit a kormányhivatal részben saját munkatársakkal,
részben külső szolgáltatás beszerzésével tervezi.

KomáromEsztergom Megyei
Önkormányzat
(konzorciumvezető)
KomáromEsztergom Megyei
Kormányhivatal,
KomáromEsztergom Megyei
Területfejlesztési
Korlátolt Felelősségű
Társaság

344 000 000

53 246 996
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16.

Fogyatékkal élők
nappali otthonának
kialakítása új épület
építéssel

A projektben tervezett épületben a fogyatékkel élők nappali
otthona és az idősek klubja kap helyet, megteremtve
a szakszerű ellátás feltételeit, továbbá a támogató szolgálat
gépjárműparkja is megújul. Az új épület és a tárgyi feltételek
maximálisan igazodnak majd az ellátást igénybe vevők
szükségleteihez, ahol az elvárásoknak és előírásoknak
megfelelően komplex akadálymentesítés valósul meg.
A projekttel érintett építményen műanyag nyílászárók
beépítése, utólagos külső hőszigetelés és korszerű
fűtés kialakítása növeli az épület energiahatékonyságát,
gazdaságosabb fenntarthatóságát.
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21.

22.

TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001

TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00002

Zöldülő Belváros
– A soproni
városrehabilitáció
folytatása a
klímatudatosság
jegyében

Batthyány utcai
rendelő felújítása
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20.

Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása

Szekszárd Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
128 542 685

38 127 471

166 670 156

SzekszárdSzedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás

855 404 138

113 042 679

A projekt célja az egészségügyi alapellátás infrastrukturális
feltételeinek biztosításán keresztül a minőségi egészségügyi
szolgáltatások költséghatékonyabb működtetése, a lakosság
egészségben eltöltött életéveinek növekedése, a megelőzés,
az életminőség javítása és a munkaképesség mielőbbi
visszaállítása.

515 000 000

A projekt keretében egy új építésű, 944 m2 hasznos
alapterületű, 48 férőhelyes, 4 csoportszobás két gondozási
egységet magába foglaló bölcsőde és hozzá kapcsolódó
kiszolgáló egységek kerülnek kialakításra, valamint
beszerzésre kerülnek az ehhez szükséges eszközök, bútorok.

SOPRON HOLDING
Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

90 238 382

22 804 297

Kistarcsa Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
23.

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00061

Kistarcsai Tipegő
bölcsőde építése

Pest Megyei
Területfejlesztési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

400 000 000

115 000 000
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2 867 404 138

A projekt keretében megvalósul a belváros akcióterület
nyitott közösségi tereinek és zöldfelületeinek megújítása és
bővítése, 15 000 m2 területen a Paprét zöldfelületeinek és
térszerkezetének megújítása. Megújulnak a terület gyalogos,
kerékpáros és közútfelületei, valamint csapadékvízvédelmi
létesítményei is, emellett egy 200 férőhelyes, zöldtetős,
díjfizetés ellenében használható parkolóház is létesül
az Árpád utcában, amelynek földszintjén önkormányzati
tulajdonú üzlethelyiségek kerülnek kialakításra.
Az akcióterületen kiépül az elektromos járművek
használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra is.

Sopron Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
2 012 000 000

A projekt keretében a meglévő könnyűszerkezetes
épületek elbontása után új, kétcsoportos mini bölcsőde
épül a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel, játszóudvarral és
parkolókkal.
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A Kormány 1405/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
az encsi tanuszoda építéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért az encsi tanuszoda építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési
beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Encs belterület 546/140 helyrajzi
számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok
vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 935 178 578 forintban határozza meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása
érdekében 229 865 980 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű
magasépítési beruházások cím, 4. Tanuszoda fejlesztések megvalósítása alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a 2021. évi központi költségvetés
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1406/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a Földeáki Návay Lajos Általános Iskola tornaterem építéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a Földeáki Návay Lajos Általános Iskola tornaterem építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű
kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Földeák
belterület 21 helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a)
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) és
(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Földeák Község Önkormányzatát mint a Beruházás helyszínéül
szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,
b)
a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;
3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 907 300 888 forintban határozza meg;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása
érdekében 433 149 162 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
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2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű
magasépítési beruházások cím, 3. Tornaterem fejlesztések megvalósítása alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1407/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a szárligeti Tima Endre Általános Iskola tanteremépítéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a szárligeti Tima Endre Általános Iskola tanteremépítésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű
kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Szárliget belterület 1 helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a)
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) és
(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Szárliget Község Önkormányzatát, mint a Beruházás helyszínéül
szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,
b)
a Tatabányai Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;
3. a Beruházás előkészítése és megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 335 686 698 forintban határozza meg;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása
érdekében 163 122 273 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű
magasépítési beruházások cím, 2. Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1408/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a tiszakécskei tanuszoda építéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a tiszakécskei tanuszoda építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési
beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Tiszakécske belterület 3696/8 helyrajzi
számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok
vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 1 206 254 620 forintban határozza meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása
érdekében 296 312 167 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű
magasépítési beruházások cím, 4. Tanuszoda fejlesztések megvalósítása alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a 2021. évi központi költségvetés
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 3. pontjában
foglaltaktól eltérően – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 7. §-a
alapján a Beruházási Ügynökség útján gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonjogának az állam javára
történő ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzése iránt.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2020. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1409/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a budapesti Szent Margit Gimnázium tornacsarnokának befejezéséhez nyújtandó további támogatásról
A Kormány
1. egyetért a budapesti Szent Margit Gimnázium tornacsarnok-építési és -fejlesztési tervének megvalósításával
(a továbbiakban: Beruházás);
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon a Beruházás
befejezésének megvalósítása érdekében 450 225 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
jogcímcsoport, 28. Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása jogcím javára történő
biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. július 31.
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3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének
biztosításáról szóló 2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján – az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek
Kongregációja Magyar Tartomány kedvezményezett részére kiadott támogatói okiratot módosítsa további
450 000 000 forint összegben, elszámolási kötelezettség, és a fel nem használt támogatási összeg tekintetében
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
4. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1410/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya további infrastrukturális
fejlesztésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 6. pont b) alpontja szerinti
döntésével összhangban
1. egyetért azzal, hogy a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyának (a továbbiakban: Laktanya) a Magyar
Honvédség államhatár őrzésében való közreműködéséből fakadó további fejlesztése szükséges, amelynek
keretében a Laktanya területén belül meglévő épületek felújításával és új épületek építésével, illetve szükség
szerinti mértékig épületek bontásával egy új kápolna, egy gépjárműmosó, továbbá egy gépjárműjavító műhely
(a továbbiakban együtt: Beruházás) jöjjön létre, a Magyar Honvédség által támasztott igények szerint;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás kivitelezésének megkezdését megelőzően engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
szükséges, amelyek birtokában megállapítható a Beruházás kivitelezésének költsége;
3. a 2. pont szerinti, a kivitelezést megelőző tervezési és egyéb előkészítő feladatok megvalósítása érdekében
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
300 000 000 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
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím javára,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – készítsen
előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósítására, a kivitelezéshez kapcsolódó forrásigények
ütemezésére és biztosítására vonatkozóan.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti feladatok megvalósítását követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium

Államháztartási
egyedi
azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XIII.
198279
XI.

1

30

358951

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

2

K5

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

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

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Beruházások

forintban
Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

300 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-300 000 000
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1. melléklet az 1410/2020. (VII. 15.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

XIII.
198279

358951

XI.

1
30

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

2
1

78

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

300 000 000

-300 000 000

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

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

Összesen

I.n.év
300 000 000

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

300 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1411/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás
felhasználásának feltételrendszeréről
A Kormány
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról
szóló 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat] 5. pontja alapján
2020–2023 között biztosított, összesen legfeljebb 898 520 000 forint összegű célzott pénzügyi támogatás
felhasználását irányítsa, végrehajtsa és ellenőrizze;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott költségvetési támogatás felhasználása az 1618/2019. (X. 28.)
Korm. határozat 3. pontjában meghatározott fő fejlesztési irányok mentén, pályázati úton, valamint egyedi döntés
alapján történjen;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során
a lehető legszélesebb körű partnerség megvalósítása érdekében
a)
minden pályázati kiírás vonatkozásában önálló Felhívás-előkészítő Munkacsoportot (a továbbiakban:
FEM) hozzon létre, amelynek tagja a Pénzügyminisztérium területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
szakterületének, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős szakterületének,
az adott pályázati célhoz kapcsolódó feladatkört gyakorló miniszter és az Országos Szlovén Önkormányzat
(a továbbiakban: OSZÖ) egy-egy képviselője, valamint a magyarországi szlovének nemzetiségi szószólója;
b)
a pályázati döntések vonatkozásában, valamint az egyedi támogatási kérelmek esetében konstrukciónként
Döntés-előkészítő Bizottságot (a továbbiakban: DEB) hozzon létre, amelynek tagja a Pénzügyminisztérium
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős szakterületének, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős szakterületének, az adott pályázati célhoz kapcsolódó feladatkört gyakorló miniszter és
az OSZÖ egy-egy képviselője, valamint a magyarországi szlovének nemzetiségi szószólója;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
4. felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy
a)
döntsön a FEM által egyeztetett és véglegesített pályázati kiírások közzétételéről,
b)
a DEB javaslata alapján döntsön az egyes pályázatok támogatásáról,
c)
az OSZÖ által előterjesztett, kiemelt fejlesztésekről a DEB javaslata alapján egyedi támogatási döntést hozzon;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
5. engedélyezi, hogy a pénzügyminiszter az OSZÖ a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósítása
keretében ellátott feladataival összefüggő személyi és dologi költségeinek finanszírozására évi legfeljebb
6 700 000 forint támogatást biztosítson az OSZÖ részére, az 1. pontban meghatározott célzott pénzügyi támogatás
terhére.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1412/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a Szolnoki Evangélikus Egyházközség fejlesztéseinek támogatásáról
A Kormány
1. támogatja a Szolnoki Evangélikus Egyházközség fejlesztéseit;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával a 2020. évre gondoskodjon
az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 100 050 000 forint forrásnak a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport,
8. Egyházi közösségi célú programok támogatása jogcím javára történő biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási cél megvalósítása
érdekében, a 2. pontban meghatározott forrás terhére 100 000 000 forint támogatási összegben adjon ki támogatói
okiratot a Szolnoki Evangélikus Egyházközség Kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem
használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
4. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1413/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a Hungary Helps Program keretében a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus iskoláinak támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a migráció megelőzésével, az egyetemes keresztény örökség védelmével, a keresztény kultúrkörhöz
tartozó közösségek megsegítésével és szülőföldön való megmaradásuk támogatásával, mely célnak részét képezi
a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus által Palesztinában és Jordániában működtetett, a koronavírus-járvány miatt
kilátástalan helyzetbe kerülő keresztény oktatási intézmények fenntartásának a biztosítása;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 1. pont szerinti cél
megvalósítása érdekében gondoskodjon a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus iskoláinak támogatásához szükséges,
összesen 308 154 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 3. Hungary Helps Program
jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
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3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatás megvalósítása érdekében
gondoskodjon egyenként 154 000 000 forint, azaz összesen 308 000 000 forint forrás adományként történő
nyújtásáról a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus és a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus Jordániai Vikariátusa számára.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

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.

