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Kormányrendeletek

A Kormány 14/2020. (II. 12.) Korm. rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 16. §-a a következő 47–55. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„47. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes kondenzátorokban használt
dielektromos kerámiában lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/169 bizottsági
irányelvnek,
48. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes kondenzátorokban
található, ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megadott mentesség
tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2018. november 16-i (EU) 2019/170 bizottsági irányelvnek,
49. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a villamos érintkezésekben lévő
kadmiumra és vegyületeire megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/171 bizottsági irányelvnek,
50. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tokozott flip chip integrált
áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító
forrasztóanyagban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/172 bizottsági irányelvnek,
51. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a zománcok üvegre történő felviteléhez
használt nyomdafestékekben lévő ólomra és kadmiumra megadott mentesség tekintetében, a tudományos
és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i
(EU) 2019/173 bizottsági irányelvnek,
52. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a 69/493/EGK irányelvben meghatározott,
kristályüvegben kötött formában található ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/174
bizottsági irányelvnek,
53. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes lézercsövek tokjának
összeállításánál használatos lezáró frittben lévő ólom-oxidra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/175
bizottsági irányelvnek,
54. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes diódák bevonatrétegében lévő
ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/176 bizottsági irányelvnek,
55. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a foszforokat tartalmazó kisülőlámpákban
található fluoreszkáló porban aktivátorként alkalmazott ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos
és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i
(EU) 2019/177 bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
2. §		
Az RoHS rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet
a)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes kondenzátorokban használt
dielektromos kerámiában lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/169
bizottsági irányelvnek,
b)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes kondenzátorokban
található, ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megadott mentesség
tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/170 bizottsági irányelvnek,
c)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a villamos érintkezésekben lévő
kadmiumra és vegyületeire megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/171 bizottsági
irányelvnek,
d)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tokozott flip chip integrált
áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító
forrasztóanyagban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/172 bizottsági
irányelvnek,
e)
2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a zománcok üvegre történő felviteléhez
használt nyomdafestékekben lévő ólomra és kadmiumra megadott mentesség tekintetében, a tudományos
és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i
(EU) 2019/173 bizottsági irányelvnek,
f)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a 69/493/EGK irányelvben
meghatározott, kristályüvegben kötött formában található ólomra megadott mentesség tekintetében,
a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2018. november 16-i (EU) 2019/174 bizottsági irányelvnek,
g)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes lézercsövek tokjának
összeállításánál használatos lezáró frittben lévő ólom-oxidra megadott mentesség tekintetében,
a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2018. november 16-i (EU) 2019/175 bizottsági irányelvnek,
h)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes diódák bevonatrétegében
lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/176 bizottsági
irányelvnek,
i)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a foszforokat tartalmazó
kisülőlámpákban található fluoreszkáló porban aktivátorként alkalmazott ólomra megadott mentesség
tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/177 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 14/2020. (II. 12.) Korm. rendelethez
1. Az RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 53a. és 53b. sorral egészül ki:
Maximális megengedett
(Típus

koncentráció

A mentesség határideje)

tömegszázalék

53.

125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges feszültségű
kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom.
A mentesség a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó eszközökre, valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől,
valamint az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközökre
vonatkozik, kivéve az 52b. és 54. sorban meghatározott alkalmazásokat.

53a.

125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges feszültségű
kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom.
A mentesség a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozik, kivéve
az 52b. és 54. sorban meghatározott alkalmazásokat.

53b.

125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges feszültségű
kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom.
A mentesség a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó
ipari felügyeleti és vezérlő eszközökre és a 7. melléklet 11. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó eszközökre vonatkozik, kivéve
az 52b. és 54. sorban meghatározott alkalmazásokat.

2021. július 21-ig

nincs korlátozás

2023. július 21-ig

2024. július 21-ig

2. Az RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 56a. és 56b. sorral egészül ki:
Maximális megengedett
(Típus

koncentráció

A mentesség határideje)

tömegszázalék

56.

56a.

56b.

Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező
kondenzátorokban található, ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos
kerámiaanyagokban lévő ólom 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében, valamint a 7. melléklet
8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől
eltérő eszközök esetében.
Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező
kondenzátorokban található, ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos
kerámiaanyagokban lévő ólom a 7. melléklet 8. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
esetében.
Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező
kondenzátorokban található, ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos
kerámiaanyagokban lévő ólom a 7. melléklet 9. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és
a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök
esetében.

2021. július 21-ig

nincs korlátozás

2023. július 21-ig

2024. július 21-ig
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3. Az RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 63. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 63a–63c. sorral egészül ki:
Maximális megengedett
(Típus

koncentráció

A mentesség határideje)

tömegszázalék

63.

63a.

63b.

63c.

Tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között
működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő
ólom a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és
vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében.
Tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között
működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő
ólom a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében.
Tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között
működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő
ólom a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari
felügyeleti és vezérlő eszközök, valamint a 7. melléklet 11. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében.
Tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között
működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő
ólom a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó
eszközök esetében, amennyiben a következő kritériumok közül legalább egy
teljesül:
a) 90 nm-es vagy annál nagyobb félvezető technológiai csomópont,
b) 300 mm2-es vagy annál nagyobb egyedülálló chip bármely félvezető
technológiájú csomópontban vagy
c) 300 mm2-es vagy annál nagyobb chipek vagy 300 mm2-es vagy annál
nagyobb szilícium távtartó rétegek több, egymásra helyezett chipet
tartalmazó tokozásokban.

2021. július 21-ig

nincs korlátozás

2023. július 21-ig

2024. július 21-ig

nincs korlátozás

2021. július 21-ig

4. Az RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 66. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 66a–66c. sorral egészül ki:
Maximális megengedett
(Típus

koncentráció
tömegszázalék

66.

66a.

66b.

Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP (BaSi2O5:Pb)
fényporokban, aktivátorként a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében, valamint a 7. melléklet
8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő
eszközök esetében.
Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP (BaSi2O5:Pb)
fényporokban, aktivátorként a 7. melléklet 8. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
esetében.
Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP (BaSi2O5:Pb)
fényporokban, aktivátorként a 7. melléklet 9. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök, valamint
a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök
esetében.

A mentesség
határideje)

2021. július 21-ig

≤ 1 m/m%

2023. július 21-ig

2024. július 21-ig
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66c.

Ólom a foszforokat, mint például BSP-t (BaSi2O5:Pb) tartalmazó
kisülőlámpákban található fluoreszkáló porban aktivátorként a 7. melléklet
5. és 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében,
kivéve a 76., a 70a. és a 76b. sorban meghatározott alkalmazásokat.

2021. július 21-ig

5. Az RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 67a–67c. sorral egészül ki:
Maximális
(Típus

megengedett
koncentráció

A mentesség határideje)

tömegszázalék

67.

67a.

67b.

67c.

Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben
a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő
eszközöktől eltérő eszközök esetében.
Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben
a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében.
Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben
a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti
és vezérlő eszközök, valamint a 7. melléklet 11. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében.
Ólom a zománcok boroszilikát üvegtől eltérő üvegre történő felviteléhez
használt nyomdafestékekben a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében.

2021. július 21-ig

2023. július 21-ig
nincs korlátozás

2024. július 21-ig

2021. július 21-ig

6. Az RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 71a. és 71b. sorral egészül ki:
Maximális
(Típus

megengedett
koncentráció

A mentesség határideje)

tömegszázalék

71.

71a.

71b.

A kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
1969. december 15-i 69/493/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében (1., 2., 3. és
4. kategória) meghatározott, kristályüvegben kötött formában található ólom
a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök
esetében, valamint a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti
és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében.
A kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
1969. december 15-i 69/493/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében (1., 2., 3.
és 4. kategória) meghatározott, kristályüvegben kötött formában található
ólom a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében.
A kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
1969. december 15-i 69/493/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében (1., 2., 3. és
4. kategória) meghatározott, kristályüvegben kötött formában található ólom
a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti
és vezérlő eszközök és a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó eszközök esetében.

2021. július 21-ig

nincs korlátozás

2023. július 21-ig

2024. július 21-ig
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7. Az RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 74a. és 74b. sorral egészül ki:
Maximális megengedett
(Típus

koncentráció

A mentesség határideje)

tömegszázalék

74.

74a.

74b.

Az argon- és kripton-lézercsövek tokjának összeállításánál használatos
lezáró frittben levő ólom-oxid a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó eszközök esetében, valamint a 7. melléklet
8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől
eltérő eszközök esetében.
Az argon- és kripton-lézercsövek tokjának összeállításánál használatos
lezáró frittben levő ólom-oxid a 7. melléklet 8. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
esetében.
Az argon- és kripton-lézercsövek tokjának összeállításánál használatos
lezáró frittben levő ólom-oxid a 7. melléklet 9. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és
a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök
esetében.

2021. július 21-ig

nincs korlátozás

2023. július 21-ig

2024. július 21-ig

8. Az RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 77a. és 77b. sorral egészül ki:
Maximális megengedett
(Típus

koncentráció

A mentesség határideje)

tömegszázalék

77.

77a.

77b.

A cink-borát üvegből készült burkolatban elhelyezett nagyfeszültségű
diódák bevonatrétegében lévő ólom a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében, valamint
a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő
eszközöktől eltérő eszközök esetében.
A cink-borát üvegből készült burkolatban elhelyezett nagyfeszültségű
diódák bevonatrétegében lévő ólom a 7. melléklet 8. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
esetében.
A cink-borát üvegből készült burkolatban elhelyezett nagyfeszültségű
diódák bevonatrétegében lévő ólom a 7. melléklet 9. pontjában szereplő
termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és
a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök
esetében.

2021. július 21-ig

nincs korlátozás

2023. július 21-ig

2024. július 21-ig
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9. Az RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 81. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 81a–81c. sorral egészül ki:
(Típus

81.

81a.

81b.

81c.

Maximális megengedett
koncentráció tömegszázalék

A villamos érintkezésekben lévő kadmium és vegyületei a 7. melléklet
8. és a 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó, az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől, valamint az ipari felügyeleti és
vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében.
A villamos érintkezésekben lévő kadmium és vegyületei a 7. melléklet
8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközök esetében.
A villamos érintkezésekben lévő kadmium és vegyületei a 7. melléklet
9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlő
eszközök, valamint a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó eszközök esetében.
A villamos érintkezésekben lévő kadmium és vegyületei a 7. melléklet
1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó alábbi eszközök
esetében:
1. megszakítók,
2. hőérzékelő vezérlők,
3. termikus motorvédő készülékek (kivéve a légmentesen zárt hővédő
készülékeket),
4. a következő váltakozó áramú kapcsolók:
4.1. legalább 250 V-os váltakozó áramnál legalább 6 A vagy
4.2. legalább 125 V-os váltakozó áramnál legalább 12 A,
5. legalább 18 V-os egyenáramnál legalább 20 A áramerősségre
méretezett egyenáramú kapcsolók,
6. legalább 200 Hz frekvenciájú tápfeszültséghez való kapcsolók.

A mentesség határideje)

2021. július 21-ig

2023. július 21-ig

2024. július 21-ig

nincs korlátozás

2021. július 21-ig

10. Az RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 86. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 86a–86d. sorral egészül ki:
(Típus

86.

86a.

Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben
a 7. melléklet 8. és 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől és az ipari felügyeleti és vezérlő
eszközöktől eltérő eszközök esetében.
Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben
a 7. melléklet 8. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében.

Maximális megengedett
koncentráció tömegszázalék

A mentesség határideje)

2021. július 21-ig
nincs korlátozás
2023. július 21-ig
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86b.

86c.

86d.

Ólom és kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben
a 7. melléklet 9. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó ipari
felügyeleti és vezérlő eszközök, valamint a 7. melléklet 11. pontjában
szereplő termékcsoportba tartozó eszközök esetében.

2024. július 21-ig

Az elektromos és elektronikai berendezések kijelzőibe és vezérlőpaneleibe
beépített világítási alkalmazások részeként, szűrőfunkciók ellátásához
használt színes nyomtatott üvegekben található kadmium a 7. melléklet
1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportba tartozó eszközök
esetében, kivéve a 83. és 86d. sorban meghatározott alkalmazásokat.
Kadmium a zománcok üvegre, például boroszilikát üvegre vagy
szóda-mész üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben
a 7. melléklet 1–7. és 10. pontjában szereplő termékcsoportba
tartozó eszközök esetében, kivéve a 83. és 86c. sorban meghatározott
alkalmazásokat.

2021. július 21-ig

A Kormány 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források
felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„7. közszféra szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1) és
(2) bekezdése szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet, valamint a nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási,
szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményt érintő projekt vonatkozásában az egyházi jogi
személy, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 38/A. §-a szerinti szervezet,”
(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„16. támogató: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (3) bekezdése szerinti
személy,”

2. §

(1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a következő esetekben
lehetséges:)
„a) az európai uniós forrásból finanszírozott jövedelemtermelő projektek esetén a 22. § (2) bekezdése szerinti,
a megtérülő projektköltségre jutó központi költségvetési kiadások megtérítése,”
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(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben az előirányzat-felhasználás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekménynek minősülő kiadás finanszírozásához szükséges,
az előirányzat-felhasználásról az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint a Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános
határozatban dönt.”
3. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat (XIX. fejezet 2. cím, 6. alcím, 9. jogcímcsoport)
vonatkozásában:
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló:
ca) a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
cb) a kijelölt közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy
cc) a technikai segítségnyújtás terhére indított projektek esetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa
írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”
4. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
3. § (6) bekezdés c) pontjában az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)”
szövegrész helyébe az „Áht.” szöveg,
b)
6. § (1c) bekezdésében az „EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek” szövegrész helyébe
az „EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok” szöveg,
c)
38/A. § nyitó szövegrészében az „EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek” szövegrész helyébe
az „EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés 7a. pontja,
b)
7. alcíme,
c)
21/H. § (3) bekezdése,
d)
23. § (1) bekezdés d) pontja,
e)
23. § (2) és (3) bekezdése,
f)
23. § (4) bekezdésében a „22. § (1) bekezdés c) pontja és a” szövegrész,
g)
24. § (2) és (3) bekezdése,
h)
25. és 26. §-a,
i)
27/A. §-a,
j)
43. §-a,
k)
45. §-a,
l)
47. §-a,
m)
49/F. § (3) bekezdése.

2. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
18. alcíme a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § A pénzforgalmi számlák vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása a központi
költségvetésből történik.”
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3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet 2. alcíme
a)
a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
b)
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK
és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet,
c)
a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról
szóló, 2013. április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
d)
a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról
és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 11-i 283/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 16/2020. (II. 12.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és park rekonstrukciójával és
turisztikai célú fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szabadkígyós belterület 384,
386/7, 386/8, 387, 423, 424/1 és 424/2 helyrajzi számú ingatlanokon a Wenckheim-kastély átfogó, állagmegóvó
felújítási, rekonstrukciós feladatainak megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházás megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból a telekalakítási eljárások véglegessé
válását követően kialakított ingatlanokat érintik, valamint
c)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

4. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 16/2020. (II. 12.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

építésügyi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához,
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2020. (II. 12.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló
13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)
MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 2/2020. (II. 12.) MEKH rendelethez
Az R. 1. melléklet II. pontja a következő g) ponttal egészül ki:
[A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja:]
„g) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.GAS Gázelosztó Kft. elosztási területén:
A)

B)
Elosztási

1.

Értékesítési kategóriák

átalánydíj
Ft/MWh

C)

D)

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Ft/év

Ft/m3/h/év

E)

F)

Elosztási

Elosztási

kapacitásdíj

forgalmi díj

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

2.

Gázmérővel nem rendelkező
felhasználók

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges
kapacitású gázmérővel
rendelkező felhasználók

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb,
de 100 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező
felhasználó

14 772

1 406

125,93

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb,
de 500 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező
felhasználó

13 632

1 298

102,39

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező
felhasználó

14 604

1 391

85,66

3 232,65

9 192

1 415,51

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1022/2020. (II. 12.) Korm. határozata
a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnokság versenyhelyszínének biztosítása érdekében
a debreceni Főnix Csarnok felújítására irányuló beruházás megvalósításához szükséges intézkedésekről
A Kormány a 2020. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezése érdekében
1. egyetért a debreceni Főnix Csarnok felújításának (a továbbiakban: Beruházás) kormányzati magasépítési
beruházásként történő, részére bemutatott koncepció szerinti előkészítésével és megvalósításával az ingatlannyilvántartás szerinti Debrecen belterület 10897/6/A helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője és megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen, együttműködve
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Magyar Kézilabda Szövetséggel;
3. 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 a Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: 09-10-000202) mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg
térítésmentesen,
b)
üzemeltetője a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 09-09-016786) legyen;
4. 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 2 553 392 873 forintban határozza meg;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások
címének a 9. Debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és megvalósítása alcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. a 4. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 760 017 862 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

Államháztartási egyedi
azonosító
379528

Fejezet
szám

XLV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
szám

5

Kiemelt
előir.
szám

K6

1

384495

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

9

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
Beruházási tartalék

Beruházások
Egyedi magasépítési beruházások
Debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és megvalósítása
Felújítások

K7

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-760 017 862
760 017 862

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

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1022/2020. (II. 12.) Korm. határozathoz

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
760 017 862

III.n.év

IV.n.év

760 017 862

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1023/2020. (II. 12.) Korm. határozata
a 2027. évi Női Kézilabda Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges
kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél (a továbbiakban: IHF)
megpályázza a 2027. évi Női Kézilabda Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság) megrendezését;
2. az IHF által megkívánt garanciát vállal a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés d) pontja alapján
a Világbajnokság megrendezésére;
3. felhatalmazást ad a miniszterelnök számára, hogy a Világbajnokság megrendezésével összefüggésben az IHF által
a pályázat feltételeként kötelezően előírt angol és magyar garanciavállaló nyilatkozatot a Kormány nevében aláírja;
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Világbajnokság rendezési jogának elnyerése esetén – a kiemelt
budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos és a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Világbajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati
intézkedésekről és a részletes költségvetés megállapításáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Világbajnokság rendezési jogának elnyerése esetén 2020. december 31.
5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Világbajnokság rendezési jogának elnyerése esetén gondoskodjon
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján a Világbajnokság lebonyolításához
kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a Világbajnokság rendezési jogának elnyerése esetén a Világbajnokság szervezésével és
lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1024/2020. (II. 12.) Korm. határozata
az intermodális csomópont projektek közlekedésszakmai felülvizsgálatáról és a kecskeméti és zalaegerszegi
intermodális csomópont projektekkel kapcsolatos döntések meghozataláról
A Kormány
1. elfogadja a debreceni, dunaújvárosi, egri, miskolci, salgótarjáni, szegedi, szombathelyi, zalaegerszegi és tatabányai
intermodális csomópont projektek indokoltságának és tervezett műszaki tartalmának kapcsán lefolytatott
közlekedésszakmai felülvizsgálat eredményét;
2. a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzatátcsoportosításokról szóló 1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában megjelölt kecskeméti
intermodális csomópont beruházás előkészítése (a továbbiakban: a kecskeméti beruházás) érdekében
a)
egyetért a 2020. évben – kincstári díjjal együtt számított – 120 060 000 forint forrás biztosításával,
b)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az a) alpontnak megfelelően
kezdeményezze a kecskeméti beruházás érdekében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársasággal (a továbbiakban: NIF Zrt.) megkötött támogatási szerződés módosítását;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a forrásátcsoportosítást követően azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a kecskeméti beruházás megvalósítása érdekében 2020. évben – kincstári díjjal együtt számított –
120 060 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati
programok alcím, 42. Intermodális csomópontok fejlesztése jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy kezdeményezze a Modern Városok Program
keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1552/2017.
(VIII. 18.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában megjelölt zalaegerszegi intermodális csomópont beruházás
előkészítése elnevezésű projekt vonatkozásában a NIF Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés módosítását
a projekt elszámolása és lezárása érdekében.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1024/2020. (II. 12.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

358951

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

78

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
32
Közlekedési ágazati programok
372784
42
Intermodális csomópontok fejlesztése
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
XVII.

K8

Fejezet
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-120 060 000

20

120 060 000
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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
32
Közlekedési ágazati programok
372784
42
Intermodális csomópontok fejlesztése
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
30

1

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

1 példány

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

Összesen

-120 060 000

120 060 000

I.n.év
120 060 000

120 060 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
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A Kormány 1025/2020. (II. 12.) Korm. határozata
a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztési beruházásához szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló
1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 1. pontja szerinti beruházások (a továbbiakban: Beruházások) megvalósításához
szükséges többletforrás biztosításával,
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – a 2020. évben gondoskodjon
az 1. pont szerinti cél végrehajtása érdekében a Beruházásokhoz szükséges további 897 759 330 forint többletforrás
biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati
előirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1026/2020. (II. 12.) Korm. határozata
a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épületének rekonstrukciójáról
A Kormány az egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek javítása érdekében szükséges kiemelt vidéki beruházások
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának (a továbbiakban:
Beruházás) megvalósításával, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kaposvár belterület 739 helyrajzi számú ingatlanon,
azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
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 2 433 591 760 forintban határozza meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások
címének a 7. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának megvalósítása
alcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 1 418 025 763 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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5. 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 központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

Államháztartási
egyedi azonosító
379528

Fejezet
szám

XLV.

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

5
1

384373

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Kiemelt
előir.
szám

K6
7

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
Beruházási tartalék

Beruházások
Egyedi magasépítési beruházások
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának megvalósítása
Beruházások

K6

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

I.n.év

II. n.év

-1 418 025 763
1 418 025 763

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1026/2020. (II. 12.) 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

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

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

Összesen
1 418 025 763

III.n.év

IV.n.év

1 418 025 763

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1027/2020. (II. 12.) Korm. határozata
a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó beruházás
előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Ravasz László Emlékház (Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont) létrehozásával, ennek keretében
támogatja az elhelyezését biztosító, természetben a 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. szám alatt található
ingatlan teljes körű rekonstrukcióját célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepcióját, továbbá
a Beruházás előkészítési feladatainak megvalósítását;
2. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdésében foglalt megvalósíthatósági tanulmány készítésének, fenntartási és üzemeltetési modell
kidolgozásának, hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítésének, beruházási terv
készítésének, tervezési program elkészítésének, költség- és időkalkuláció elkészítésének, helyszínvizsgálat
lefolytatásának, beruházási program elkészítésének, beruházási alapokmány és program elfogadásának,
tervpályázat lebonyolításának, településrendezési eszközök elkészítésének, vázlatterv készítésének, jóváhagyási
terv készítésének, engedélyezési dokumentáció készítésének, engedélyeztetés lefolytatásának, kivitelezési
dokumentáció elkészítésének előkészítési fázisaira 40 000 000 forint központi költségvetési forrást biztosít azzal,
hogy a támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. december 31. napjáig kell megvalósítani;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítési fázisait és a Beruházást Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) valósítsa meg;
4. egyetért azzal, hogy a Beruházással érintett vagyonelemek üzemeltetője az Önkormányzat legyen;
5. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki;
6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
40 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
38. Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok jogcímcsoport javára, elszámolási és a fel nem használt,
valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel, az 1. melléklet
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2021. június 30.
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes
közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról,
a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, továbbá az üzemeltetési
költségek bemutatásával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

26

375739
XI.

30

302624

Alcím
szám

2

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

Kiemelt
előir.
szám

K8

38

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-40 000 000
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1. melléklet az 1027/2020. (II. 12.) Korm. határozathoz

40 000 000

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XI.
302624

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

38

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-40 000 000

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

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

Összesen

I.n.év
40 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

40 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1028/2020. (II. 12.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és
feltételeinek támogatásáról szóló 1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatásáról szóló 1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
a)
4. pontjában a „kezelő szerv útján” szövegrész helyébe a „lebonyolító szerv bevonásával” szöveg,
b)
5. pontjában a „kezelő szervként” szövegrész helyébe a „lebonyolító szervként” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1029/2020. (II. 12.) Korm. határozata
az MMXH Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai
együttműködési megállapodás megkötéséről
A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon
a Magyarország Kormánya és az MMXH Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest,
Soroksári út 86–88.; cégjegyzékszáma: 01-09-678786) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás
Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1030/2020. (II. 12.) Korm. határozata
a 2020. évi Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny megrendezése érdekében szükséges
kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja, hogy a Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) megrendezze a 2020. évi Birkózó Európai
Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Versenyt (a továbbiakban: Sportesemény) Magyarországon;
2. egyetért azzal, hogy a Sportesemény megrendezéséhez a Szövetség részére a 2020. évben összesen
760 000 000 forint kerüljön biztosításra;
3. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere gondoskodjon a Sportesemény megrendezéséhez
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása
alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoporton legfeljebb 221 332 500 forint összegű költségvetési forrás
rendelkezésre állásáról;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Sportesemény
megrendezéséhez a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység

749

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 21. szám

5.

6.

7.

8.

támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára legfeljebb 538 667 500 forint többletforrás
rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Sportesemény megrendezése érdekében
– a 2. pontban meghatározott forrás terhére – a Szövetséggel támogatási jogviszony létesítéséről elszámolási és a fel
nem használt költségvetési támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség kikötésével;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján a Sportesemény lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a Sportesemény szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Szövetség bevonásával a Sportesemény ideje alatt az autóbusz
forgalmi sávon a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 36. § (8) bekezdés
b) pont bf ) alpontja alapján az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosult járműveket kijelölje, és részükre
az 1. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. március 16.
a 7. pont szerinti járművek megjelölésére szolgáló jelzést (matricát), annak a járművön történő rögzítési módját,
a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalmát és használatának ellenőrzését az 1. melléklet tartalmazza.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1030/2020. (II. 12.) Korm. határozathoz
Az érintett járművek megjelölésére szolgáló jelzés (matrica), annak a járművön történő rögzítési
módja, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalma és használatának ellenőrzése
1. A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza:
1.1. Kivitel:
öntapadó matrica
1.2. Elhelyezés: a jármű elején és a hátulján
1.3. Ha a jármű szélvédőjén helyezik el:
Méretek:
szélesség 10 cm
		
magasság 10 cm
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:
Méretek:
szélesség 30 cm
		
magasság 20 cm
Autóbusz forgalmi sáv használatára
jogosult jármű

sorszám
1. ábra
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2. Az 1. pontban meghatározott jelzést a jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen a közúti
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 97. §-a rendelkezéseinek.
3. A jelzés (matrica) járműre történő felhelyezésre jogosító igazolás tartalma:
„Az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”
3.1. Jármű adatok:
rendszám
gyártmány
típus
3.2. A forgalmi engedély száma
3.3. Az igazolás kiállításának kelte
3.4. A kiállító aláírása
3.5. A kiállító bélyegzőjének helye
3.6. Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap)
3.7. Az 1. pontban meghatározott jelzés (matrica) színes lenyomata
4. Az igazolás használatának ellenőrzése:
Az igazolás és a jelzés (matrica) használatát a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44. § (2) bekezdése
szerint a rendőrség ellenőrzi.

A miniszterelnök 13/2020. (II. 12.) ME határozata
az Európai Unió egyes tagállamainak kormányai közötti beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről
szóló kétoldalú megállapodások felmondásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter együttes előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Európai Unió egyes
tagállamainak kormányai közötti beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló kétoldalú
megállapodások felmondásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szövege részletes tartalmi
elemeinek ismeretében a Megállapodás szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges
megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

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.

