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II.
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Törvények

2019. évi CXXVIII. törvény
a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról*

1. §

(1) A védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 3. §-a a következő
27a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„27a. járulékos beszerzési szolgáltatás: beszerzési eljárás lefolytatásához nyújtott támogatási tevékenység, így
különösen
a) beszerzési eljárások lefolytatását, valamint keretmegállapodások megkötését az ajánlatkérő számára lehetővé
tevő műszaki infrastruktúra rendelkezésre bocsátása,
b) beszerzési eljárások lefolytatásával vagy tervezésével kapcsolatos tanácsadás, valamint
c) beszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása az érintett ajánlatkérő nevében és javára,”
(2) A Vbt. 3. §-a a következő 33a. és 33b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„33a. központi beszerző szerv: a központosított beszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet,
33b. központosított beszerzés: a központi beszerző szerv által állandó jelleggel ellátott olyan tevékenység, amelynek
célja
a) áruk vagy szolgáltatások megrendelése az e törvény szerinti ajánlatkérők számára való továbbértékesítés céljából,
valamint
b) az e törvény szerinti ajánlatkérők számára áruk beszerzésére, szolgáltatások vagy építési beruházások
megrendelésére irányuló szerződések vagy keretmegállapodások megkötése,”
(3) A Vbt. 6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény alapján beszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek a következők:)
„e) a központi beszerző szerv.”
(4) A Vbt. 7. § (1) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:
(A törvényt nem kell alkalmazni)
„18. a központi beszerző szerv által központosított beszerzés útján beszerzett áru, szolgáltatás vagy építési
beruházás megrendelésére azon szervezetek részéről, amelyek javára a központi beszerző szerv beszerzési
szerződést kötött, valamint a központi beszerző szerv által nyújtott járulékos beszerzési szolgáltatások
megrendelésére.”
(5) A Vbt. III. Fejezete a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„10/A. A központosított beszerzés
13/A. § A Kormány a beszerzések központosított beszerzés keretében történő lefolytatását rendelheti el
a) az államháztartásról szóló törvény szerinti, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
vonatkozásában,
b) az általa alapított vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok vonatkozásában,
valamint
c) – a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Nemzeti Banknak a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyása vagy közvetett
befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével – azon állami tulajdonú gazdasági társaság vonatkozásában,
amely felett az állam többségi befolyással, vagy közvetett befolyással rendelkezik,
meghatározva a központosított beszerzés személyi feltételeit és tárgyát, az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet,
a központosított beszerzés részletes – az e törvénytől eltérő, az ilyen beszerzések sajátosságai miatt szükséges –
szabályait, valamint a központosított beszerzéshez való csatlakozás lehetőségét és feltételeit.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A Vbt. 172. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„c) az államháztartásról szóló törvény szerinti, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési
szerv, az általa alapított vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, valamint közalapítványok, továbbá
– a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Nemzeti Banknak a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyása, vagy közvetett
befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével – azon gazdasági társaság vonatkozásában, amely felett
az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással, vagy közvetett befolyással rendelkezik, a központosított
beszerzés személyi feltételeit és tárgyát, a központosított beszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet,
a központosított beszerzés részletes szabályait, a központosított beszerzéshez való csatlakozás lehetőségét illetve
feltételeit, valamint a központosított beszerzés végrehajtására vonatkozó szerződés különös szabályait, továbbá
a központosított beszerzés költségei viselésének módját és szabályait.”
(7) A Vbt. 172. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a központi beszerző szervet rendeletben kijelölje.”
2. §		
A Vbt.
a)
6. § c) pontjában a „jogi személyek, és” szövegrész helyébe a „jogi személyek,” szöveg,
b)
6. § d) pontjában a „testület finanszírozza.” szövegrész helyébe a „testület finanszírozza, valamint” szöveg,
c)
172. § (1) bekezdés a) pontjában az „eszközöket és szolgáltatásokat, és” szövegrész helyébe az „eszközöket és
szolgáltatásokat,” szöveg,
d)
172. § (1) bekezdés b) pontjában a „követelményeket.” szövegrész helyébe a „követelményeket, valamint”
szöveg
lép.
3. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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III.

10081

Kormányrendeletek

A Kormány 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 21. § (10c) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(10c) A védőnői kiegészítő pótlék a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza, kivéve az egészségügyi
ágazati béremelés hatálya alá tartozó védőnőket foglalkoztató védőnői szolgáltatók esetében.”
2. §		
A 43/1999. Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok esetében az országos
teljesítményvolumen a laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzat összegének 70 százaléka alapján
meghatározott mennyiség. Orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók
részére a tárgyidőszakra vonatkozó TVK az országos teljesítményvolumen terhére a (10) bekezdés szerint
a finanszírozási év első hónapjára megállapított TVK arányában kerül megállapításra.”
3. §		
A 43/1999. Korm. rendelet 27/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A járóbeteg-szakellátást is végző aktív fekvőbeteg-szakellátást vagy egynapos sebészeti ellátást nyújtó
szolgáltató teljesítményvolumene értékarányosan súlyszámban vagy pontszámban is meghatározható. Az egyes
ellátási formák között átcsoportosítás kezdeményezhető aktív fekvőbeteg-szakellátásból járóbeteg-szakellátásba,
egynapos sebészeti ellátásba, általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátásba vagy mokeluláris
diagnosztikai (PCR) ellátásba, illetve egynapos sebészeti ellátásból járóbeteg-szakellátásba.”
4. §		
A 43/1999. Korm. rendelet 29/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) teljesítménydíjazása az 5. számú mellékletben az erre a feladatra
meghatározott előirányzat terhére történik.”
5. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A 43/1999. Korm. rendelet 28. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A 43/1999. Korm. rendelet 28/A. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A 43/1999. Korm. rendelet 28/B. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. §		
A 43/1999. Korm. rendelet
a)
28. § (1b) bekezdésében az „a 27. § (7) bekezdése, továbbá a 44/B. § szerinti meddőségkezelési ellátások
TVK-ja terhére elszámolt teljesítményt” szövegrész helyébe az „a 27. § (7) bekezdése szerint elszámolt
teljesítményt” szöveg,

10082

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 214. szám

b)

c)

44/B. § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók” szövegrész helyébe
az „Az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi
szolgáltatók” szöveg,
a 76/J. § (2) bekezdésében a „2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig” szövegrész helyébe
a „2018. január 1-jétől” szöveg

lép.
7. §		
Hatályát veszti a 43/1999. Korm. rendelet
a)
27. § (3c) és (3d) bekezdése,
b)
44/B. § (1) bekezdése,
c)
76/P. § (2) bekezdése.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
továbbá az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, továbbá
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) a következő 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót
vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerint
meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. január hónaptól számfejtésre
kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső
mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (4) és
(5) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.
(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke
2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő
mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.
(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekébenigényelhető támogatás összege megegyezik
2020. január hónaptól a 2020. január 1-jén hatályos 15. melléklet szerinti emelt támogatásra (a 2020. január 1-jén
hatályos alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbér különbözete),
illetve az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó
összegével emelt összeggel.
3/B. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői
szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő
dolgozójának a 2020. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális
hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti
alapbérre (garantált illetményre) jogosult.
(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól
megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális
hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső
mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.”
9. §		
A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2019. július hónaptól
megegyezik a 2019. július 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális
hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső
mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.”
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10. §		
A 256/2013. Korm. rendelet a következő 4/F. §-sal egészül ki:
„4/F. § (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/A. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét,
valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 3/B. § (3) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által
meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2020. január 24-ig.
Az egészségügyi szolgáltató munkáltató és a védőnői szolgáltató munkáltató (a továbbiakban együtt: munkáltató)
a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított
támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási
formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.
(2) A 3/A. § és 3/B. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először 2020. február 3-áig, majd ezt
követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
(3) A támogatás kizárólag a 2020. január hónaptól alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér
elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható
fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.”
11. §		
A 256/2013. Korm. rendelet 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A NEAK a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget
az (1) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy
több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált
támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.
(1b) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan béremelési támogatást nem utalványoz.”
12. §		
A 256/2013. Korm. rendelet „6. Átmeneti rendelkezések” címe a következő 11/J. §-sal egészül ki:
„11/J. § (1) A NEAK a munkáltató részére az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdés alapján
2019. július–november hónapra járó szociális hozzájárulási adó védőnői kiegészítő pótlékre eső összegét egy
összegben legkésőbb 2020 januárjában utalványozza az érintett munkáltatók részére.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegeket a NEAK számítja ki a védőnői szolgáltatók által benyújtott igénylések és
korrekciós igénylések alapján.”
13. §		
A 256/2013. Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
14. §		
A 256/2013. Korm. rendelet
a)
3. § (3) és (4) bekezdésében az „a 15. mellékletben” szövegrész helyébe az „a 2019. július 1-jén hatályos
15. mellékletben” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében a „ténylegesen kifizetett” szövegrész helyébe az „utalványozott” szöveg
lép.

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
15. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
162/2015. Korm. rendelet) 26. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ösztöndíj a miniszter döntése alapján második vagy további szakképesítés
megszerzésének ösztönzésére meghatározott szakorvosi szakterületen szakorvosok számára is kiírásra kerülhet.
(8) A (2) bekezdéstől eltérően a (7) bekezdés szerinti ösztöndíj esetében a pályázati felhívásban meghatározható
a szakképesítés megszerzésének, valamint ezzel összefüggésben az ösztöndíj folyósításának legkésőbbi időpontja.
(9) A (7) bekezdés szerinti ösztöndíjra az e rendeletben foglaltakat a (2a) bekezdés, a 28. § (3) bekezdés b) pontja,
a 28. § (3a) bekezdés a) és c) pontja, a 28. § (5) bekezdés b) pontja, valamint a 29. § kivételével kell alkalmazni.”
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16. §		
A 162/2015. Korm. rendelet „23. Átmeneti rendelkezések” címe a következő 35/G. §-sal egészül ki:
„35/G. § (9) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.3.) megállapított 26. § (7)–(9) bekezdésében foglaltak
a Mód.r.3. hatálybalépését megelőzően meghirdetett ösztöndíjak tekintetében is alkalmazandók.”

4. Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–7. § és az 1–4. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Millió forint
Megnevezés

2020. évi
előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

121 492,0
7 300,0
649,3
10 106,2
139 547,5

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás

2 317,1
24 009,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

27 028,2

3.

Fogászati ellátás

32 894,8

4.

Otthoni szakápolás

5 596,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

9 796,9

8.

Művesekezelés

11. Működési költségelőleg

27 771,1
2 000,0

Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása
13. Célelőirányzatok összesen

2 611,3
55,0
1 250,0
20,0
102 635,6
3 830,1
11 860,9
326,3
122 589,2
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15. Mentés

43 343,5

17. Laboratóriumi ellátás

23 938,7

Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás

176 779,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás

3 501,4

Fekvőbeteg-szakellátás

627 707,4

aktív fekvőbeteg-szakellátás

533 647,6

krónikus fekvőbeteg-szakellátás

87 484,8

bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

1 575,0

várólista csökkentés

5 000,0

Extrafinanszírozás

1 000,0

Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás

105 309,8

Speciális finanszírozású szakellátás

45 061,9

18. Összevont szakellátás összesen

959 359,5

19. Népegészségügy fejlesztése

2 717,5

20. Alapellátás fejlesztése

10 000,0

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

5 000,0

22. Finanszírozási rendszer átalakítása

17 764,0

ÖSSZESEN

1 429 347,7
”

2. melléklet a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
2020. évre vonatkozó TVK
1. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2019. november és 2020. október közötti teljesítési
időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 77 733 386 642 pont. Ebből:
1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
a)
a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére
szolgáló keret 10 000 000 pont;
1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére 75 591 967 pont
a következők szerint:
Megye kód

Intézmény kód

Intézmény

20

2915

Semmelweis Egyetem

20

4013

Autizmus Alapítvány, Budapest

20

5087

Dévény Anna Alapítvány, Budapest

6 836 925

20

7990

Vadaskert Alapítvány, Budapest

6 945 025

20

B944

Gézengúz Alapítvány, Budapest

13 982 433

20

H058

Budapesti Korai Fejlesztő Központ

20

N055

Újpesti Egészségügyi Kft.

06

R511

Pro Rekreatione Nonprofit Kft.
ÖSSZESEN

Éves TVK többlet pont

1 116 031
13 898 971

1 365 141
22 806 027
8 641 414
75 591 967
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2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2019. november és 2020. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos
TVK mértéke: 2 035 162 súlyszám. Ebből:
2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
a)
a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére
szolgáló keret, valamint
b)
egyéb szakmapolitikai célok fedezete: 200 súlyszám.
3. Az egyes ellátási formák 2020. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:
Fekvőbeteg-szakellátás

Járóbeteg-szakellátás

2019. november

Hónap

1/12

1/12

2019. december

1/12

1/12

2020. január

1/12

1/12

2020. február

1/12

1/12

2020. március

1/12

1/12

2020. április

1/12

1/12

2020. május

1/12

1/12

2020. június

1/12

1/12

2020. július

1/12

1/12

2020. augusztus

1/12

1/12

2020. szeptember

1/12

1/12

2020. október

1/12

1/12
”

3. melléklet a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez
„28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2020. évre vonatkozó
TVK mennyisége
A

B

C

D

E

F

Általános

Megye

Intézmény

kód

kód

Intézmény

Aktív

Egynapos

fekvőbeteg

sebészeti

szakellátás

ellátás

anesztéziában
végzett
egynapos

Összesen

fogászati
ellátás

éves (súlyszám)

1

01

1052

Mohácsi Kórház

2

01

2912

Pécsi Tudományegyetem

A316

Siklósi Kórház Nonprofit
Kft.

C353

URO-CLIN Egészségügyi
Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

H770

Zsigmondy
Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház
Nonprofit Kft.

3

4

5

01

01

01

éves

éves

(súlyszám)

(súlyszám)

éves (súlyszám)

6 201.36

622.95

0.00

6 824.31

94 971.42

0.00

281.06

95 252.48

0.00

367.61

0.00

367.61

0.00

769.71

0.00

769.71

453.59

0.00

0.00

453.59

10087

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 214. szám

6

01

N584

Komlói Egészségcentrum
BUESZ Egészségügyi
Központ

2 565.36

340.74

0.00

2 906.10

5 094.72

0.00

0.00

5 094.72

7

01

N591

Szigetvári Kórház

8

02

1084

Bajai Szent Rókus Kórház

15 032.24

358.99

0.00

15 391.23

9

02

1122

Bács-Kiskun Megyei
Kórház, Kecskemét

63 111.18

0.00

96.10

63 207.29

13 477.11

493.25

0.00

13 970.37

9 940.31

436.14

0.00

10 376.45

10

02

N590

Kiskunhalasi Semmelweis
Kórház

11

03

1243

Orosházi Kórház

12

03

R464

Békés Megyei Központi
Kórház

48 330.33

78.73

0.00

48 409.07

13

04

1301

Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet Edelény

3 981.18

0.00

0.00

3 981.18

14

04

1345

Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet

0.00

843.67

0.00

843.67

15

04

1391

Sárospatak Város
Rendelőintézete

0.00

818.70

0.00

818.70

16

04

1400

Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi
Intézet

0.00

458.62

0.00

458.62

7 367.95

120.57

0.00

7 488.52

17

04

1407

Sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórház

18

04

M058

Kazincbarcikai Kórház
Nonprofit Kft.

3 186.27

530.01

0.00

3 716.28

19

04

N684

Almási Balogh Pál Kórház,
Ózd

7 809.07

0.00

0.00

7 809.07

20

04

R730

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház

103 572.72

0.00

0.00

103 572.72

1454

Csongrád Megyei
Egészségügyi
Ellátó Központ
Hódmezővásárhely - Makó

8 628.87

918.67

0.00

9 547.54

21

05

22

05

1484

Csongrád Megyei Mellkasi
Betegségek Szakkórháza

3 475.12

0.00

0.00

3 475.12

23

05

1487

Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház

12 728.56

0.00

0.00

12 728.56

24

05

2917

SZTE Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ

94 954.05

0.00

322.50

95 276.55

M226

Kisteleki Térségi Eü.
Központ Nonprofit Kft.

0.00

331.46

0.00

331.46

1568

Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház

49 367.85

0.00

0.00

49 367.85

C975

NAPFÉNY 2001 Szociális
Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.

0.00

623.22

0.00

623.22

Bicskei Egészségügyi
Központ Szolgáltató
Nonprofit Kft.

0.00

971.75

0.00

971.75

25
26

27

28

05
06

06

06

H059
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29

06

M934

Szent Pantaleon
Kórház - Rendelőintézet
Dunaújváros

16 964.30

93.47

0.00

17 057.76

30

07

1601

Csornai Margit Kórház

0.00

532.97

0.00

532.97

31

07

1630

Lumniczer Sándor Kórház
- Rendelőintézet

0.00

372.11

0.00

372.11

32

07

1640

Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház, Győr

51 251.44

0.00

0.00

51 251.44

33

07

1644

Karolina Kórház
- Rendelőintézet

5 299.67

0.00

0.00

5 299.67

34

07

1663

Soproni Erzsébet Oktató
Kórház és Rehabilitációs
Intézet

14 035.24

0.00

0.00

14 035.24

35

07

2948

KARDIREX Egészségügyi
Központ Győr Kft.

0.00

665.19

0.00

665.19

36

08

1683

Gróf Tisza István Kórház,
Berettyóújfalu

8 256.70

271.69

0.00

8 528.39

37

08

2894

Debreceni Egyetem Klinikai
Központ

100 704.42

0.00

393.28

101 097.70

38

08

R787

Debreceni Egyetem Kenézy
Gyula Egyetemi Kórház

38 686.37

194.53

0.00

38 880.90

39

09

2899

Mátrai Gyógyintézet

3 090.74

0.00

0.00

3 090.74

40

09

N581

Albert Schweitzer Kórház
- Rendelőintézet

6 669.95

348.76

0.00

7 018.71

N585

Markhot Ferenc
Oktatókórház és
Rendelőintézet, Eger

27 428.94

0.00

0.00

27 428.94

6 938.98

401.69

0.00

7 340.67

12 754.68

0.00

0.00

12 754.68

1 406.45

538.83

0.00

1 945.28

41

09

42

09

N682

Bugát Pál Kórház,
Gyöngyös

43

10

1865

Vaszary Kolos Kórház,
Esztergom

44

10

1871

Selye János Kórház,
Komárom

1876

Szent Borbála Kórház,
Tatabánya

27 281.08

0.78

0.00

27 281.87

K404

Kastélypark Klinika
Egészségügyi Szolgáltató
Kft., Tata

2 053.05

114.26

0.00

2 167.31

45

46

10

10

47

11

1903

Dr. Kenessey Albert Kórház
- Rendelőintézet

9 528.03

473.15

0.00

10 001.19

48

11

1928

Szent Lázár Megyei Kórház,
Salgótarján

17 718.92

0.00

0.00

17 718.92

49

11

1945

Margit Kórház Pásztó

0.00

455.04

0.00

455.04

50

12

1980

Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet, Dabas

0.00

318.55

0.00

318.55

51

12

2010

Pest Megyei Flór Ferenc
Kórház, Kistarcsa

23 715.88

305.59

0.00

24 021.46

52

12

2049

Szent Rókus Kórház és
Intézményei

0.00

2 451.58

0.00

2 451.58
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53
54
55
56

12
12
12
12

2052

Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei

0.00

483.60

0.00

483.60

2057

Szigetszentmiklós
Szakorvosi Rendelőintézet

0.00

456.36

0.00

456.36

2073

Tüdőgyógyintézet
Törökbálint

7 479.84

0.00

0.00

7 479.84

2090

Vecsés Város Egészségügyi
Szolgálat

0.00

325.13

0.00

325.13

14 599.97

124.80

0.00

14 724.77

0.00

1 018.80

0.00

1 018.80

762.83

0.00

0.00

762.83

0.00

326.28

0.00

326.28

57

12

2095

Jávorszky Ödön Kórház,
Vác

58

12

2103

Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény,
Érd

2911

URBS PRO PATIENTE
Egészségügyi Fejl. és
Üzemeltető Közh. Nonp.
KFT

59

12

60

12

N588

Misszió Egészségügyi
Központ, Veresegyház

61

12

N593

Toldy Ferenc Kórház és
Rendelőintézet, Cegléd

15 753.68

0.00

0.00

15 753.68

62

12

R595

JUMP CONSULTING Kft.,
Budaörs

0.00

1 709.54

0.00

1 709.54

63

12

S104

Százhalombattai
Egészségügyi
Közalapítvány

0.00

1 001.08

0.00

1 001.08

64

13

2137

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

46 350.50

0.00

0.00

46 350.50

65

13

2162

Siófoki Kórház
- Rendelőintézet

11 056.71

341.80

0.00

11 398.51

66

13

3205

Kistérségi Járóbetegellátó
Központ, Barcs

0.00

471.66

0.00

471.66

67

13

A216

Egészségügyi Nonprofit
Kft., Fonyód

0.00

525.89

0.00

525.89

68

13

N683

Nagyatádi Kórház

4 172.59

151.22

0.00

4 323.82

2230

Felső-Szabolcsi Kórház,
Kisvárda

14 518.24

292.61

0.00

14 810.85

N599

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

82 799.73

0.00

0.00

82 799.73

2324

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza
Kórház - Rendelőintézet

36 100.04

0.00

0.00

36 100.04

69

70

71

14

14

15

72

15

2378

Kátai Gábor Kórház, Karcag

7 927.27

0.00

0.00

7 927.27

73

15

8002

MÁV Kórház és
Rendelőintézet, Szolnok

3 866.05

0.00

0.00

3 866.05

74

15

N586

Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet

2 064.64

32.92

0.00

2 097.56
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75
76

15
16

N596

Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház

2392

Bonyhádi Kórház és
Rendelőintézet

77

16

2425

Tolna Megyei Balassa János
Kórház

78

16

2436

Paksi Gyógyászati Központ

79

16

N582

Dombóvári Szent Lukács
Kórház

80

17

2531

Szent László Kórház, Sárvár

81

17

N595

Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház,
Szombathely

6 522.56

0.00

0.00

6 522.56

0.00

687.24

0.00

687.24

26 009.84

0.00

0.00

26 009.84

0.00

415.17

0.00

415.17

5 001.05

346.38

0.00

5 347.43

0.00

463.10

0.00

463.10

45 544.44

0.00

0.00

45 544.44

82

18

2535

Magyar Imre Kórház, Ajka

8 541.47

642.21

0.00

9 183.68

83

18

2586

Gróf Esterházy Kórház
és Rendelőintézeti
Szakrendelő

5 390.15

440.20

0.00

5 830.34

2601

Veszprém Megyei
Tüdőgyógyintézet,
Farkasgyepű

2 640.04

0.00

0.00

2 640.04

2611

Zirci Erzsébet Kórház
- Rendelőintézet

0.00

374.43

0.00

374.43

3 856.20

0.00

0.00

3 856.20

84

85

18

18

86

18

2893

Állami Szívkórház
Balatonfüred

87

18

H505

Szent Donát Várpalota Kft.

0.00

1 739.07

0.00

1 739.07

88

18

N592

Deák Jenő Kórház, Tapolca

480.00

443.52

0.00

923.52

38 676.16

0.00

0.00

38 676.16

89

18

N594

Csolnoky Ferenc Kórház,
Veszprém

90

19

2703

Keszthelyi Kórház

4 463.96

427.17

0.00

4 891.13

2734

Zala Megyei Szent Rafael
Kórház

36 258.82

0.00

0.00

36 258.82

2747

Kanizsai Dorottya Kórház,
Nagykanizsa

13 472.80

675.29

0.00

14 148.08

N597

Hévízgyógyfürdő és Szent
András Reumakórház

825.71

0.00

0.00

825.71

0765

HT Medical Center
Eü. Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

0.00

639.88

0.00

639.88

91
92
93

94

95
96

97

98

19
19
19

20

20
20

20

20

2872

MRE Bethesda
Gyermekkórháza

6 747.23

0.00

191.29

6 938.52

2873

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelőintézet

26 305.95

0.00

0.00

26 305.95

2877

Heim Pál Országos
Gyermekgyógyászati
Intézet

17 223.73

0.00

250.00

17 473.73

Dél-pesti CentrumkórházOrszágos Hematológiai és
Infektológiai Intézet

44 355.01

886.39

0.00

45 241.39

2878

10091

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 214. szám

99

100

101

102

20

20

20

20

2879

Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és Rendelőintézet

25 904.10

0.00

0.00

25 904.10

2880

Észak-Közép-budai
Centrum, Új Szent János
Kórház és Szakrendelő

27 121.40

0.00

0.00

27 121.40

Péterfy KórházRendelőintézet és
Manninger J. Orsz.
Traumatológiai Int.

43 558.79

0.00

0.00

43 558.79

2886

2887

Nyírő Gyula Országos
Pszichiátriai és
Addiktológiai Intézet

7 717.96

357.57

0.00

8 075.53

25 177.36

0.00

0.00

25 177.36

103

20

2889

Szent Imre Egyetemi
Oktatókórház

104

20

2891

Uzsoki Utcai Kórház

39 855.26

0.00

0.00

39 855.26

105

20

2896

Gottsegen György
Országos Kardiológiai
Intézet

26 447.66

0.00

0.00

26 447.66

106

20

2897

Országos Korányi
Pulmonológiai Intézet

15 384.49

0.00

0.00

15 384.49

107

20

2903

Országos Klinikai
Idegtudományi Intézet

11 735.30

0.00

0.00

11 735.30

108

20

2906

Országos Onkológiai
Intézet

55 681.34

0.00

0.00

55 681.34

109

20

2907

Országos Reumatológiai és
Fizioterápiás Intézet

4 728.81

0.00

0.00

4 728.81

110

20

2910

Országos
Sportegészségügyi Intézet

2 531.32

0.00

0.00

2 531.32

111

20

2913

Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet

1 636.57

0.00

0.00

1 636.57

112

20

2915

Semmelweis Egyetem

122 131.37

24.00

474.81

122 630.18

113

20

4026

MAZSIHISZ, Budapest

1 194.94

0.00

0.00

1 194.94

114

20

6072

Budapesti Szent Ferenc
Kórház

254.40

0.00

0.00

254.40

115

20

7610

Belvárosi Lipótváros
Egészségügyi Szolgálat

0.00

551.71

0.00

551.71

116

20

7990

Vadaskert Alapítvány

1 481.27

0.00

0.00

1 481.27

117

20

A275

Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálat

0.00

341.64

0.00

341.64

118

20

C278

Kelen Kórház Egészségügyi
Ellátó és Szolgáltató Kft.

0.00

320.06

0.00

320.06

119

20

H025

XVI. Kerület Kertvárosi
Egészségügyi Szolgálata

0.00

443.98

0.00

443.98

H043

Szent Margit Rendelőintézet
Nonprofit Kft.

0.00

548.71

0.00

548.71

H915

Budai Egészségközpont
Kft.

11 075.81

0.00

0.00

11 075.81

120
121

20
20
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122
123
124
125

126

127

20
20
20
20

20

20

K358

Ars Medica Lézerklinika
Kft., Budapest

K403

Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ

K405

Premed Pharma Kft.,
Budapest

K409

Istenhegyi Magánklinika
Zrt.

K413

PestszentlőrincPestszentimre Eü.
Szolgáltató Nonprofit Kft.

K558

XIII. Kerületi Egészségügyi
Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.

0.00

375.68

0.00

375.68

76 454.73

40.42

0.00

76 495.15

0.00

339.42

0.00

339.42

0.00

369.68

0.00

369.68

0.00

414.65

0.00

414.65

0.00

829.28

0.00

829.28

128

20

K620

Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.

0.00

470.53

0.00

470.53

129

20

M915

Betegápoló Irgalmas Rend

14 278.41

942.70

0.00

15 221.11

130

20

N511

Szent Margit Kórház,
Budapest

12 365.43

0.00

0.00

12 365.43

1 994 518.03

38 434.75

2 009.04

2 034 961.81

Összesen:

”

4. melléklet a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A 43/1999. Korm. rendelet 28/B. számú melléklete a következő sorokkal egészül ki:
(HBCs
13P 6530

In vitro fertilizáció (IVF)

13P 6540

ICSI (intracytoplazmatikus spermium injekció) eljárás

13P 6550

In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást elősegítő módszerrel

13P 6560

ICSI eljárás, a megtapadást elősegítő módszerrel

Feltétel)

5. melléklet a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. A 256/2013. Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont 2.50. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.50. egészségügyi ügyvitelszervező***”
2. A 256/2013. Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő 2.68–2.72. alponttal egészül ki:
[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:]
„2.68. mentő-technikus
2.69. mentésirányító
2.70. mentésvezető
2.71. okleveles ápoló-mentőtiszt
2.72. orvosírnok”
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A Kormány 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelete
a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések
körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított
rendszeréről
A Kormány
a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés c) pontjában és a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. § (1) bekezdése és a 24. § tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. §
(1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 1. § (7) bekezdése, a 2. alcím, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § és a 9. § tekintetében az Alaptörvény 15. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 16. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 17. § és a 19. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 20. § tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 22. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló
2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7a. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A Kormány központi beszerző szervként az MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
(a továbbiakban: VBÜ) jelöli ki.
(2) A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések engedélyezése és végrehajtása során e rendelet
előírásai szerint jár el:
a)
az államháztartásról szóló törvény szerinti, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési
szerv,
b)
az a) pont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi
költségvetési szerv vagy intézmény,
c)
a Kormány által alapított, valamint a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó
alapítvány és közalapítvány,
d)
a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása vagy közvetett befolyása alatt álló
gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amely felett az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi
befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,
e)
az a)–d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja.
(3) A (2) bekezdés e) pontja szerinti önkéntes csatlakozásra akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti a (2) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott szervezet e rendelet szerinti védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő
beszerzései engedélyezését és azok végrehajtását.
(4) A (2) bekezdés e) pontja szerinti önkéntes csatlakozásra irányuló megkeresést, a VBÜ a (3) bekezdésben
meghatározott szempont mérlegelésével
a)
jóváhagyja,
b)
feltételhez köti és jóváhagyja, vagy
c)
megtagadja.
(5) A VBÜ az önkéntes csatlakozással kapcsolatos döntését nem köteles megindokolni.
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(6) E rendelet alkalmazásában
a)
beszerzési terv: a VBÜ által meghatározott tervezési szempontoknak megfelelő időtartamra vonatkozó,
tervezhető és összesített, az érintett szervezet védelmi képessége fenntartásához beszerezni szükséges
– az e rendelet hatálya alá tartozó – beszerzési tárgyakat, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat
a VBÜ által meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve felsoroló dokumentáció;
b)
érintett szervezet: az 1. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti szervezet;
c)
nem tervezett beszerzés: a beszerzési tervben nem szereplő, az érintett szervezet védelmi képességének
fenntartásához szükséges rendkívüli védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés;
d)
Portál: a VBÜ által működtetett, az e rendeletben meghatározott kapcsolattartásra és az e rendeletben
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére alkalmas, informatikai rendszeren
keresztül elérhető alkalmazások és az azokat támogató adatforrások összessége;
e)
tervezett beszerzés: a beszerzési tervben szereplő védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés;
f)
védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés: mindazon a haditechnikai tevékenység
engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.)
Korm. rendelet 1. mellékletébe tartozó beszerzési tárgy beszerzésére irányuló igény, amelynek kielégítése
fa)
honvédelmi,
fb)
rendvédelmi,
fc)
bűnüldözési,
fd)
bűnmegelőzési,
fe)
büntetőeljárási,
ff )
büntetés-végrehajtási,
fg)
nemzetbiztonsági,
fh)
határőrizeti és határforgalmi,
fi)
katasztrófavédelmi,
fj)
adóhatósági és vámhatósági,
fk)
őrzési, védelmi, illetve
fl)
önvédelmi
célt szolgál.
(7) A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) hatálya alá
nem tartozó nemzetbiztonsági célú védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések esetében
a Nemzetbiztonsági Kabinet előterjesztése alapján a Kormány – a minősített adat védelméről szóló törvény
rendelkezéseire figyelemmel – hírszerzési, valamint elhárítási tevékenység ellátásához szükséges e rendelet hatálya
alá tartozó beszerzési tárgyak és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzését a nemzetbiztonsági szolgálatok
részére engedélyezheti.
(8) Ha az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzési igény kielégítése érdekében olyan, a beszerzés tárgyával – műszaki
vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog beszerzése is szükséges, amely önmagában
nem tartozik e rendelet hatálya alá, de
a)
a dolog másik dologgal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai
szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni, vagy az ilyen beszerzés aránytalan
műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban, vagy
b)
a dolog beszerzésére irányuló visszterhes szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok
védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy nem létezik
reális alternatíva a beszerzési igény kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy
a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg
e rendelet szabályai ennek a dolognak az egyidejű beszerzésére is alkalmazhatóak.
(9) Ha a (8) bekezdés szerinti, a beszerzés tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet
képező dolog beszerzése kormányrendelet vagy miniszteri rendelet szerinti egyéb – a feladatkörben érintett
miniszter, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy vagy a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló más
szerv általi – jóváhagyáshoz kötött (a továbbiakban: külön jóváhagyás), e külön jóváhagyást – az e rendelet szerinti
jóváhagyás pótolja.
(10) Ha a (6) bekezdés f ) pontja szerinti beszerzési tárgy vagy a (8) bekezdés szerinti, a beszerzés tárgyával – műszaki
vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog egyben a Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
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(a továbbiakban: DKÜ rendelet) hatálya alá is tartozik, az ilyen beszerzést az érintett szervezet a VBÜ Portálján
kezdeményezi. A VBÜ az e rendelet szerinti eljárási cselekmény megtétele, valamint a döntés meghozatala előtt
a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal egyeztet.
(11) A (10) bekezdéstől eltérően a VBÜ, egyeztetés céljából, az érintett szervezet beszerzési tervének vagy beszerzési
igényének minősített adatot tartalmazó részét – összhangban a DKÜ rendelet 7/A., 8/A., 9/A., 10/A. és 11/A. §-ában
foglaltakkal – közvetlenül az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter részére
küldi meg.

2. A Nemzetbiztonsági Kabinet feladatai
2. §		
A Nemzetbiztonsági Kabinet
a)
az e rendeletben meghatározottak szerint ellátja az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal
összefüggő beszerzéseinek felügyeletét,
b)
az e rendeletben és a Kormány ügyrendjében meghatározottak szerint véleményezi, és elbírálás céljából
a Kormány elé terjeszti az érintett szervezet
ba)
beszerzési tervét, valamint
bb)
védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésre vonatkozó igényeit, és
c)
a VBÜ közreműködésével ellenőrzi az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő
beszerzési tevékenységének a megvalósítását.

3. A központi beszerző szerv feladatai
3. §

(1) A VBÜ a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosításával kapcsolatos – e rendeletben
meghatározott – állami feladatokat közfeladatként látja el.
(2) A VBÜ
a)
közreműködik a 2. § a) és b) pontjában meghatározott feladatok ellátásában,
b)
koordinálja és ellenőrzi az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési
tevékenységének a megvalósítását,
c)
javaslatot tesz a Nemzetbiztonsági Kabineten keresztül a Kormány részére a védelmi és biztonsági célú
fejlesztések irányára és megvalósításának módjára,
d)
megvizsgálja az érintett szervezet beszerzési tervét, költségkerettervét, továbbá védelmi és biztonsági
feladatokkal összefüggő beszerzési igényét,
e)
központi beszerző szervként lebonyolítja az e rendeletben meghatározott keretek között az érintett szervezet
védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzéseit, valamint
f)
az érintett szervezettel kötött megállapodás alapján projektmenedzsment feladatokat lát el az általa
lefolytatott beszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések megvalósításában.
(3) A (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a VBÜ
a)
jár el a közbeszerzés, a védelmi beszerzés és a biztonsági beszerzés tekintetében ajánlatkérőként,
b)
folytatja le az e rendelet hatálya alá tartozó védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés esetén,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint a Vbt. alkalmazása alóli
Országgyűlés illetékes bizottsága általi mentesítés esetén a beszerzéseket,
c)
jogosult az általa lefolytatásra kerülő, az e rendelet hatálya alá tartozó védelmi és biztonsági feladatokkal
összefüggő beszerzés esetén, a minősített beszerzések, valamint az alapvető biztonsági érdekkel összefüggő
beszerzések Országgyűlés illetékes bizottsága általi mentesítésének a Nemzetbiztonsági Kabinetnél történő
kezdeményezésére és
d)
jár el az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzés megvalósítására irányuló, az a)–c) pont hatálya alá nem
tartozó visszterhes szerződés létrehozását célzó eljárásban ajánlatkérőként.
(4) A VBÜ jogosult ellenőrizni
a)
az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott keretek között az e rendeletben foglaltak betartását és
b)
a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés vonatkozásában megkötött szerződést és annak
módosítását.
(5) A VBÜ a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzést a Nemzetbiztonsági Kabinet által kijelölt érintett szervezetnél
a Nemzetbiztonsági Kabinet által meghatározott keretek között folytatja. Az ellenőrzés tapasztalatairól a VBÜ
a Nemzetbiztonsági Kabinetnek az ellenőrzés lezárását követő első ülésén beszámol.

10096

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 214. szám

(6) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés során a VBÜ halasztást nem tűrő intézkedést igénylő tényt vagy
körülményt tapasztal, erről a VBÜ a Nemzetbiztonsági Kabinet elnökét legkésőbb a következő munkanapon
tájékoztatja.
(7) A (2) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott ellenőrzésről a Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke a Kormányt annak
a következő ülésén tájékoztatja.

4. A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzéssel kapcsolatos központosított beszerzési
eljárás
4. §

(1) Védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés kizárólag az e rendeletben meghatározott jóváhagyás
esetén valósítható meg. Az e rendeletben meghatározott kötelezettségek megsértésével, így különösen
a jóváhagyás hiányában, valamint – figyelemmel a 9. § (10) bekezdésére és a Ptk. 6:95. §-ára – a jóváhagyástól
számított 9 hónapon túl megkezdett védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés vonatkozásában
megkötött szerződés semmis.
(2) Az érintett szervezet az előző év védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzései tapasztalatairól minden
év január 30. napjáig – a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – tájékoztatja a VBÜ-t.
(3) A VBÜ minden év március 1. napjáig összesíti az előző év védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő
beszerzéseinek a tapasztalatait, és javaslatot tesz a védelmi és biztonsági fejlesztések irányára. A VBÜ az összesítést
és a javaslatokat a Nemzetbiztonsági Kabinet részére küldi meg. Az összesítést és a javaslatokat a Nemzetbiztonsági
Kabinet jelentés formájában terjeszti a Kormány elé.

5. §

(1) Az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzései vonatkozásában a Vbt.-ben,
a Kbt.-ben és az e rendeletben foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az érintett szervezet köteles az e rendelet szerinti első beszerzési terve, vagy első nem tervezett beszerzésre
vonatkozó igénye Portálra történő feltöltését megelőző 5 munkanappal a Portálon – az ott meghatározott struktúra
és adattartalom szerint részletezve – regisztrálni.
(3) A (2) bekezdés szerint regisztrált érintett szervezet köteles a már regisztrált adataiban bekövetkező adatváltozástól
számított 5 munkanapon belül rögzíteni a Portálon – az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint
részletezve – a megváltozott adatait.
(4) A VBÜ az érintett szervezet részére – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a nem minősített adatok
tekintetében a Portál felületén biztosítja az e rendelet szerinti kapcsolattartást. A VBÜ a Nemzetbiztonsági Kabinet
elnöke és tagjai számára – az e rendelet szerinti tevékenységük ellátása érdekében – az érintett szervezetek által
megküldött, a Portálon tárolt dokumentumokhoz és adatokhoz, valamint a minősített adatokat tartalmazó
dokumentumokhoz és adatokhoz – a minősített adat védelméről szóló törvény és a minősített adatok kezelésre
vonatkozó szabályzata szerint – hozzáférést biztosít.
(5) Az e rendelet szerinti kapcsolattartást a VBÜ az érintett szervezet részére a minősített adatok tekintetében a Portál
felületén is biztosíthatja.
(6) A Portál az e rendeletben foglaltak vonatkozásában releváns adatot – személyes adat kivételével – más
szakrendszerekből is átvehet.

6. §

(1) Az érintett szervezet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles a Portálon keresztül, az ott
meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve megküldeni a VBÜ részére
a)
a beszerzési tervét a VBÜ által meghatározott tárgy időszakot megelőző év szeptember 30. napjáig,
b)
a tervezet beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül, valamint
c)
a nem tervezett beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül.
(2) A beszerzési terv, valamint az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti igény minősített adatot tartalmazó részét
az érintett szervezet – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a VBÜ részére küldi meg az (1) bekezdésben
megjelölt határidőn belül.
(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdést, ha a VBÜ minősített adat továbbítására alkalmas Portált biztosít.

7. §

(1) A VBÜ a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül – egy alkalommal – hiánypótlás vagy átdolgozás céljából
visszaküldheti a beszerzési tervet az érintett szervezet részére, ha azt észleli, hogy az
a)
formailag vagy tartalmilag nem megfelelő vagy
b)
hiányos.
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(2) Ha a VBÜ véleménye szerint a beszerzési terv nem áll összhangban a kormányzati védelmi fejlesztések irányával,
vagy annak egyes elemei nem tartoznak e rendelet hatálya alá, erről értesíti az érintett szervezetet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben a VBÜ megjelöli a hiánypótlás vagy az átdolgozás
szükségességének az okát, és ennek keretében – ha az indokolt – javaslatot tesz az érintett szervezet részére
a beszerzési terv átdolgozásának szempontjaira. A VBÜ a beszerzési terv ismételt megküldésére legfeljebb
10 munkanapos határidőt állapít meg.
(4) Az érintett szervezet a beszerzési tervet a (3) bekezdésben meghatározott hiánypótlás vagy átdolgozás nélkül
ismételten megküldheti. Az ismételt megküldését követően a beszerzési tervet a VBÜ az érintett szervezet által
megküldött tartalommal köteles – az (5) és a (6) bekezdésnek megfelelően – megküldeni a Nemzetbiztonsági
Kabinet részére.
(5) A VBÜ az érintett szervezet által megküldött beszerzési terveket összesíti és véleményezi. A VBÜ a véleményében
bemutatja a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott körülményeket, és a beszerzési terveket
a)
„végrehajtásra javasolt”,
b)
„végrehajtásra részben javasolt” vagy
c)
„végrehajtásra nem javasolt”
jelöléssel látja el.
(6) Az (5) bekezdés szerinti véleményezést követően a VBÜ a beszerzési tervet nyilvántartásba veszi, és
a nyilvántartásba vételt követő munkanapon megküldi a Nemzetbiztonsági Kabinet részére.
(7) A beszerzési tervet a Nemzetbiztonsági Kabinet a 9. § (2)–(5) bekezdése alapján véleményezi, és a véleményezést
követően a Kormány következő ülésén előterjeszti.
(8) A Nemzetbiztonsági Kabinetet a (7) bekezdés szerinti véleményének kialakítása során a VBÜ (5) bekezdés
a)–c) pontja szerinti jelölése nem köti.
(9) A beszerzési terv a Kormány jóváhagyását és a Kormány ügyrendje szerinti határozat kézbesítését követően hajtható
végre.
(10) A VBÜ a (6) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt, továbbá a Kormány elutasító döntését – az e döntésről
való tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül – közli az érintett szervezettel. A Kormány jóváhagyását
tartalmazó a – Kormány ügyrendje szerinti – határozatot a Nemzetbiztonsági Kabinet titkársága küldi meg
az érintett szervezet részére.
(11) A Kormány által elutasított beszerzési terv – az átdolgozást követően – véleményezés, valamint jóváhagyás céljából
ismételten előterjeszthető.
(12) Az (5) és a (6) bekezdés szerinti véleményezést, illetve nyilvántartásba vételt, továbbá a (9) bekezdés szerinti
jóváhagyást követően a beszerzési terv módosítását az érintett szervezet bármikor kezdeményezheti. Ebben
az esetben az (1)–(11) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
8. §

(1) A VBÜ az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényét a Portálra történő
feltöltéstől, vagy – ha a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény minősített adatot tartalmaz,
és a Portál minősített adat továbbítására nem alkalmas, – a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül
megvizsgálja. A vizsgálat eredményéről a VBÜ az érintett szervezetet tájékoztatja.
(2) Ha a vizsgálat során a VBÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény
a)
megfelel a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltaknak,
b)
nem felel meg a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltaknak, de a saját véleménye szerint a beszerzés
végrehajtásra javasolt, vagy
c)
olyan nem tervezett beszerzésre vonatkozó igény, amely saját véleménye szerint végrehajtásra javasolt,
a beszerzési igényt „végrehajtásra javasolt” jelöléssel látja el.
(3) Ha a vizsgálat során a VBÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény
a)
nem felel meg a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltaknak és a saját véleménye szerint sem javasolt
végrehajtásra,
b)
olyan nem tervezett beszerzésre vonatkozó igény, ami a saját véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra,
vagy
c)
nem tartozik e rendelet hatálya alá,
a beszerzési igényt „végrehajtásra nem javasolt” jelöléssel látja el.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az átdolgozott beszerzési igény ismételten előterjeszthető.
(5) A VBÜ vizsgálata során a beszerzési igény vonatkozásában a 7. § (1)–(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket
megfelelően alkalmazni kell.
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(6) Az (1) bekezdés szerinti határidő elteltéig az érintett szervezet beszerzési igényének kielégítésére szolgáló
beszerzési eljárás nem indítható.
(7) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az érintett szervezet a beszerzési igényének
kielégítésére saját hatáskörben intézkedhet.
(8) A beszerzési igény kielégítésére vonatkozó eljárás a Kormány döntését tartalmazó – a Kormány ügyrendje szerinti –
határozatnak az érintett szervezettel való közléséig csak a (7) bekezdés alapján indítható el.
(9) A beszerzési igényt a VBÜ a Nemzetbiztonsági Kabinet részére terjeszti elő.
(10) A VBÜ a Kormány 9. § (1) bekezdése szerinti döntését, az e döntésről való tudomásszerzéstől számított
2 munkanapon belül köteles közölni az érintett szervezettel. A Kormány döntését tartalmazó – a Kormány ügyrendje
szerinti – határozatot a Nemzetbiztonsági Kabinet titkársága küldi meg az érintett szervezetnek.
(11) Ha a beszerzési igényt a Kormány elutasította, az átdolgozott beszerzési igény véleményezésre, továbbá
jóváhagyásra ismételten előterjeszthető.
9. §

(1) Az e rendelet szerint előterjesztett beszerzési tervet vagy beszerzési igényt a Kormány a Kormány ügyrendjében
meghatározottak szerint bírálja el. A Kormány döntéséről a Nemzetbiztonsági Kabinet titkársága tájékoztatja
a VBÜ-t.
(2) A VBÜ által jóváhagyásra az e rendelet szabályai szerint előterjesztett beszerzési tervet vagy beszerzési igényt
a Nemzetbiztonsági Kabinet saját ülésén, vagy a Kormány ügyrendjében meghatározottak alapján – az ott
meghatározott eljárásrend szerint – véleményezi.
(3) A Nemzetbiztonsági Kabinet a megalapozott vélemény kialakítása érdekében, ha szükséges,
a)
a 6–8. §-ban meghatározott eljárás vonatkozásában a VBÜ-t vizsgálat lefolytatására hívhatja fel,
b)
bármely – a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó – központi államigazgatási szervet, e szerv
vezetőjét, annak helyettesítésére jogosult tisztségviselőt közvetlenül megkeresheti, valamint
c)
a VBÜ-t a 3. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés lefolytatására hívhatja fel.
(4) A Nemzetbiztonsági Kabinet (3) bekezdés b) pontja szerinti megkeresésére a megkeresett szerv vagy személy
a kért tájékoztatást soron kívül, de legfeljebb a megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles
megadni, valamint köteles soron kívül együttműködni.
(5) A Nemzetbiztonsági Kabinet a beszerzési tervet, illetve a beszerzési igényt a Kormány számára
a)
jóváhagyásra javasolja,
b)
feltételekkel javasolja jóváhagyásra, vagy
c)
elutasításra javasolja.
(6) A beszerzési tervet, illetve a beszerzési igényt a Nemzetbiztonsági Kabinet terjeszti a Kormány elé.
A Nemzetbiztonsági Kabinet a Kormány részére készített előterjesztésben ismerteti a VBÜ 7. § (5) bekezdése, avagy
8. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti jelölését.
(7) Ha a Nemzetbiztonsági Kabinet véleménye eltér a VBÜ által alkalmazott jelöléstől, a Nemzetbiztonsági Kabinet
az eltérő véleménye okát az előterjesztésben bemutatja a Kormánynak.
(8) A Kormány a beszerzési tervet vagy a beszerzési igényt
a)
jóváhagyja,
b)
feltételekkel jóváhagyja, vagy
c)
elutasítja.
(9) A Kormány (1) és (8) bekezdés szerinti döntéséről a Kormány ügyrendjében meghatározott határozat készül,
amelyet a Nemzetbiztonsági Kabinet titkársága a VBÜ és az érintett szervezet részére is megküld.
(10) A beszerzési igény esetében a Kormány jóváhagyása, illetve feltételekkel történő jóváhagyása az érintett
szervezettel történő közléstől számított 9 hónapig hajtható végre. E határidő lejártát követően a beszerzési igény
kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás nem indítható.
(11) Ha a Kormány a jóváhagyását feltételhez kötötte, a beszerzési tervet vagy a beszerzési igényt a feltételek
teljesülésével a Kormány által jóváhagyottnak kell tekinteni. Az érintett szervezet a feltételek teljesüléséről az ennek
bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a Portálon keresztül – minősített adatok esetén, ha a Portál
minősített adat továbbítására nem alkalmas, írásban – beszámol a VBÜ részére.
(12) A Nemzetbiztonsági Kabinet a véleménye kialakítása során az e rendeletben és a Kormány ügyrendjében
meghatározott hatáskörében eljárva szabadon mérlegelhet, a véleményét a rendelkezésre álló adatok alapján
alakítja ki.
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(13) A Kormányt a Nemzetbiztonsági Kabinet véleménye nem köti. A Kormánynak az elutasító döntését nem kell
indokolnia, azonban meghatározhatja azokat a szempontokat, amelyek alapján az átdolgozott beszerzési terv vagy
beszerzési igény ismételten előterjeszthető.
10. §

(1) A VBÜ a jóváhagyott, valamint a 9. § (11) bekezdése szerinti beszámolót követően a feltételekkel jóváhagyott
beszerzési igény kielégítése érdekében
a)
a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet javára eljárva központosított
beszerzés keretében maga folytatja le, vagy
b)
a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az érintett
szervezetnek visszaadja.
(2) A VBÜ az (1) bekezdés szerinti döntésekor – a lehetőségek, az erőforrások és a kockázatok vizsgálatát követően,
a célszerűségi szempontokra is figyelemmel – szabadon mérlegelhet, a döntését a rendelkezésre álló információk
alapján hozza meg, és a döntéséről az érintett szervezetet legkésőbb az eljárás megindításához szükséges
valamennyi dokumentum érintett szervezet általi hiánytalan megküldését követő munkanapon tájékoztatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásra meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően úgy kell tekinteni,
hogy a VBÜ a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra
az érintett szervezetnek az (1) bekezdés b) pontja szerint visszaadta.
(4) A VBÜ az (1) bekezdés b) pontja szerinti döntése esetén jogosult az érintett szervezet által lefolytatott beszerzési
eljárásba választása szerint megfigyelőt vagy bíráló bizottsági tagot delegálni.

11. §

(1) A VBÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, ennek
keretében különösen
a)
a Vbt. és a Kbt. szerinti sajátos beszerzési módszereket alkalmazhat, ennek keretében
aa)
keretmegállapodást vagy más keret jellegű szerződést köthet,
ab)
visszterhes szerződés megkötésére irányuló eljárásokat alkalmazhat,
ac)
dinamikus beszerzési rendszert alkalmazhat,
ad)
elektronikus árlejtést alkalmazhat, továbbá
ae)
elektronikus katalógusokat alkalmazhat,
b)
más ajánlatkérővel közösen is megvalósíthat beszerzést,
c)
a beszerzés megvalósítása érdekében igénybe veheti más központi beszerző szerv szolgáltatásait, valamint
d)
más központi beszerző szervvel együttműködve közösen is megvalósíthat beszerzést vagy működtethet
összevont központi beszerzési vagy dinamikus beszerzési rendszert.
(2) A VBÜ kialakíthatja az általa nyújtott járulékos beszerzési és közbeszerzési szolgáltatás általános szerződési
feltételeit.
(3) Az (1) bekezdés b)–d) pontjának alkalmazása esetén az ajánlatkérők együttműködésének szabályait
együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, amely tartalmazza különösen
a)
az egyes ajánlatkérők felelősségi körét,
b)
a beszerzés megvalósításának megszervezését, különös tekintettel az eljárás lefolytatására, valamint
c)
az érintett szervezet beszerzési igényének kiszolgálási körülményeit.
(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az együttműködés létrehozható határozatlan vagy határozott időre,
meghatározott beszerzéstípusokra, valamint egy vagy több beszerzés megvalósítására is.
(5) Ha a VBÜ eljárása eredményeképpen
a)
egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely az adott beszerzés megvalósítására
irányuló visszterhes szerződés minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az érintett szervezet
a beszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés
a) pontja, illetve a Vbt. 86. § (1) bekezdés a) pontja vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a Vbt.
86. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a keretmegállapodásban ennek
a lehetőségét az ajánlatkérő kikötötte, akkor a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a Vbt. 86. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a Vbt.
86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával valósítja meg,
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b)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely az adott beszerzés megvalósítására
irányuló visszterhes szerződés minden feltételét nem, vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza,
a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja, illetve
a Vbt. 86. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja, illetve a Vbt.
86. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását a VBÜ bonyolítja le.
Ha a VBÜ eljárása eredményeképpen egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely nem
tartalmazza az adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét, vagy azokat nem kötelező
erővel tartalmazza, konzultáció vagy a verseny újranyitásának eredményeként olyan keretszerződés is köthető,
amely az annak alapján adott beszerzés megvalósítására irányuló visszterhes szerződés minden feltételét kötelező
erővel tartalmazza, és az így megkötött keretszerződés alapján az érintett szervezet a beszerzését közvetlen
megrendeléssel valósítja meg.
Az érintett szervezet a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményéről szóló döntést, valamint
– ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került – a szerződés másolatát, szerződéskötés hiányában
az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról hozott döntésről szóló
értesítést annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül – a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a Portálra feltölti.
Ha a szerződés minősített adatot tartalmaz és a Portál minősített adat továbbítására nem alkalmas, a Portálon való
megküldés helyett a szerződés egy minősített példányát kell a VBÜ részére – a (7) bekezdésben meghatározott
határidőn belül – közvetlenül megküldeni.
Az érintett szervezet a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő
szerződések módosítását a tervezett módosítást megelőző 10 munkanapon belül köteles a Portálon keresztül
– az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – kezdeményezni a VBÜ-nél.
Az érintett szervezet a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő
szerződések módosításáról a tervezett módosítást megelőző 10 munkanapon belül köteles a Portálon keresztül
– az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – tájékoztatást adni a VBÜ részére.
Az érintett szervezet a 10. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő
szerződések teljesítéséről a teljesítést követő – vagy ha a teljesítés meghiúsult, a teljesítésre meghatározott határidő
lejártát követő – 10 munkanapon belül köteles a Portálon keresztül – az ott meghatározott struktúra és adattartalom
szerint részletezve – számot adni a VBÜ részére.
A VBÜ a (7)–(11) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően is jogosult adatszolgáltatást kérni
az érintett szervezettől a beszerzési igényének teljesítési körülményeiről vagy egyéb, a központosított beszerzési
rendszer működtetéséhez szükséges adatokról. Az érintett szervezet a megkeresés kézhezvételétől számított
10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
A VBÜ a (7)–(12) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése céljából adatszolgáltatást kérhet
a teljesítéssel érintett szerződő féltől, amely a megkeresés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles
az adatszolgáltatást teljesíteni.
A (9)–(11) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség minősített adatot tartalmazó részével kapcsolatban
az érintett szervezet a (8) bekezdés szerint jár el.

12. §		
A VBÜ működéséhez és a 3. § (2) bekezdés a)–f ) pontjában meghatározott feladatainak ellátásához szükséges forrást
a Miniszterelnöki Kormányiroda biztosítja.

5. Egyes kormányrendeletek alkalmazhatósága
13. §

(1) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás esetében a központosított közbeszerzési rendszerről,
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet előírásait
nem kell alkalmazni.
(2) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a VBÜ működésével összefüggésben
álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait nem
kell alkalmazni.
(3) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a VBÜ működésével összefüggésben álló
beszerzési eljárás esetében a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és
ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.
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(4) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a VBÜ működésével összefüggésben álló
beszerzési eljárás esetében az elektronikus közbeszerzési rendszeren kívüli olyan más informatikai rendszer
is alkalmazható, amely megfelel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
(5) A 11. § (1) bekezdés b)–d) pontjának alkalmazása esetén a beszerzési eljárásra az e rendeletben foglaltak
az irányadók.

6. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 24. § az MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégneve Védelmi Beszerzési
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének napján közzéteszi.

15. §

(1) A 4. alcímben meghatározott védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzéssel kapcsolatos
központosított beszerzési eljárást – az e §-ban foglalt eltérésekkel – az e rendelet hatályba lépését követő 90. naptól
(a továbbiakban: kezdőnap) kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépése nem érinti a kezdőnapot megelőzően az érintett szervezet által az e rendelet szerinti
védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésére kötött, valamint a kezdőnapon folyamatban lévő
beszerzési és közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások vagy más keret jellegű
szerződések, valamint az azok alapján megkötött, valamint a kezdőnapon folyamatban lévő beszerzési és
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött visszterhes szerződések hatályát.
(3) Az érintett szervezet a beszerzési igényét a kezdőnaptól számított 30. nap elteltét követően tölti fel a Portálra.
(4) A VBÜ létrejöttével, valamint a tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló beszerzési és közbeszerzési
eljárások tekintetében a VBÜ – mint ajánlatkérő – a kezdő naptól számított 120. napig valamennyi beszerzés
esetében jogosult a Vbt., illetve a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazására és megindítására.
(5) E rendelet hatályba lépésétől a kezdőnapig az érintett szervezet e rendelet szerint védelmi és biztonsági
feladatokkal összefüggő beszerzés kielégítésére irányuló beszerzési eljárást saját hatáskörben kizárólag a Kormány
egyedi döntése alapján indíthat.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt esetben az érintett szervezet a beszerzési igényt, annak indokolását, a Kormány egyedi
döntését, a beszerzés eredményéről szóló döntés, valamint – ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre
került – a szerződés másolatát a Portálra a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné
nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról hozott döntést követő tíz munkanapon belül, de
legkorábban a kezdő napon feltölti.
(7) A Kormány az (5) bekezdés szerinti döntésében elrendelheti, hogy a vonatkozó védelmi és biztonsági feladatokkal
összefüggő beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet javára eljárva a VBÜ
folytassa le. Ebben az esetben a (6) bekezdés szerinti adatok közül a Kormány egyedi döntése, a beszerzés
eredményéről szóló döntés, valamint – ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került – a szerződés
másolatának a Portálra való feltöltését a VBÜ végzi el.
(8) Ha a beszerzési eljárást a (7) bekezdés szerint a VBÜ folytatja le, a beszerzéssel kapcsolatban a 4. alcím rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.

16. §

(1) A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) 1. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Nem kell alkalmazni e rendelet előírásait a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági
feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő
beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VBÜ rendelet)
10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárásokra.”
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(2) Az R1 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nincs helye az e rendelet szerinti beszerzésnek a VBÜ rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések
esetében
a) a VBÜ rendelet 9. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott jóváhagyás, valamint
b) a VBÜ rendelet 9. § (8) bekezdés b) pontjában meghatározott – a VBÜ rendelet 9. § (11) bekezdése szerinti
beszámolót követő – feltételes jóváhagyás
hiányában.”
17. §		
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló
316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti beszerzés esetében az ajánlatkérő az Országgyűlés illetékes bizottságának
a Kbt. alkalmazásának kizárására vonatkozó döntését követően indíthatja el a beszerzést e rendelet alkalmazásával.
A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről
szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó beszerzés esetén a kérelemhez a központi beszerző szerv kijelöléséről,
a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági
feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésében kijelölt központi beszerző szerv (a továbbiakban: VBÜ) beszerzés megvalósításának tervezet
módjára vonatkozó szakmai véleményét is csatolni kell. A VBÜ az ajánlatkérő erre irányuló megkeresésének
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül küldi meg szakmai véleményét.”
18. §

(1) A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2) 1. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Nem terjed ki a rendelet hatálya)
„n) a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló
329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VBÜ rendelet) 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzésekre,
valamint a VBÜ rendelet 1. § (1) bekezdésében kijelölt központi beszerző szerv működésével összefüggésben álló
beszerzésekre.”
(2) Az R2 4. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Nincs helye a (2) bekezdés a)–l) pontja szerinti termékek és szolgáltatások beszerzésének a VBÜ rendelet 10. §
(1) bekezdés b) pontja esetében
a) a VBÜ rendelet 9. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott jóváhagyás, valamint
b) a VBÜ rendelet 9. § (8) bekezdés b) pontjában meghatározott – a VBÜ rendelet 9. § (11) bekezdése szerinti
beszámolót követő – feltételes jóváhagyás
hiányában.”

19. §		
A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és
eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről
szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről
szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó beszerzés esetén a kérelemhez a központi beszerző szerv kijelöléséről,
a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági
feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésében kijelölt központi beszerző szerv (a továbbiakban: VBÜ) beszerzés megvalósításának tervezet
módjára vonatkozó szakmai véleményét is csatolni kell. A VBÜ az erre irányuló megkeresésének kézhezvételétől
számított 8 munkanapon belül küldi meg szakmai véleményét.”
20. §		
Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére
vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által
érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (8) bekezdéssel
egészül ki:
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„(8) A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről
szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó beszerzés esetén a kérelemhez a központi beszerző szerv kijelöléséről,
a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági
feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésében kijelölt központi beszerző szerv (a továbbiakban: VBÜ) beszerzés megvalósításának tervezet
módjára vonatkozó szakmai véleményét is csatolni kell. A VBÜ az ajánlatkérő erre irányuló megkeresésének
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül küldi meg szakmai véleményét.”
21. §		
A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendelet nem alkalmazandó a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal
összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések
központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VBÜ rendelet) 10. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzésekre, valamint a VBÜ rendelet 1. § (1) bekezdésében kijelölt központi
beszerző szerv működésével összefüggésben álló beszerzésekre.”
22. §		
A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló
156/2017. (VI. 16. ) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „egységeinek, továbbá” szövegrész helyébe
az „egységeinek, valamint a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések tekintetében kijelölt
központi beszerző szervnek, továbbá” szöveg lép.
23. §

(1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 1. §-a a következő (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2e) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon, e rendelet hatálya alá is tartozó, a központi beszerző
szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és
a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: VBÜ rendelet) 1. § (6) bekezdés f ) pontja szerinti beszerzési tárgy vagy
a VBÜ rendelet 1. § (8) bekezdése szerinti, a beszerzés tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból –
funkcionális egységet képező dolog tekintetében, feltéve, hogy a VBÜ rendelet 1. § (1) bekezdésében kijelölt
központi beszerző szerv a VBÜ rendelet szerinti eljárási cselekményei megtétele, illetve döntések meghozatala
előtt a VBÜ rendelet 1. § (10) és (11) bekezdése szerinti előzetes egyeztetések eredményeképpen erről szóló döntés
született. Az ilyen beszerzést az érintett szervezet a VBÜ rendelet szerinti Portálon kezdeményezi.”
(2) A DKÜ rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A. § Az érintett szervezet az éves beszerzési és fejlesztési tervének vagy a beszerzésre vonatkozó igényének
minősített adatot tartalmazó részét, a 7. § a)–d) pontjától eltérően a tervének, illetve a beszerzési igényének további
részétől elkülönítve – a Portálon keresztül való megküldés helyett – közvetlenül a miniszter részére küldi meg a 7. §
a)–d) pontjában megjelölt határidőben.”
(3) A DKÜ rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Az érintett szervezet beszerzésre vonatkozó igénye minősített adatot tartalmazó része vonatkozásában a 9. §
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a DKÜ helyett a miniszter jár el.”
(4) A DKÜ rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Az érintett szervezet beszerzésre vonatkozó igénye minősített adatot tartalmazó része vonatkozásában
a 10. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a DKÜ helyett a miniszter jár el.”
(5) A DKÜ rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Az érintett szervezet beszerzésre vonatkozó igénye minősített adatot tartalmazó része vonatkozásában
a 11. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a DKÜ helyett a miniszter jár el.”

24. §		
Az 1. § (1) bekezdésében az „az MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot” szövegrész
helyébe az „a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelete
egyes honvédelmi építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.1. és
12.2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont
aa) alpontjában és b) pontjában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó eljárásokban az építésügyi hatósági jogkör, valamint
az 1. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó eljárásokban a telekalakítási hatósági jogkör gyakorlójaként, országos
illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: katonai építésügyi hatóság) jelöli ki.”

2. A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló
195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) „A rendelet hatálya” alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E kormányrendelet alkalmazásában saját célú építőipari kivitelezési tevékenység: kiképzés vagy szakfeladatvégrehajtás keretében, honvédelmi és katonai célú ingatlanon rendszeresített technikai eszközzel és állománnyal
végrehajtott honvédelmi és katonai célú építmény létrehozására irányuló építési tevékenység.”
3. §		
A Korm. rendelet1. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A katonai építésfelügyeleti hatóság helyszíni ellenőrzéséről felvett jegyzőkönyv, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) az építési engedély számát, keltét,
b) a kivitelezés bejelentési kötelezettségének teljesítését,
c) az építési tevékenység építési engedélynek történő megfelelőségére és az építési napló vezetésének
jogszabálynak történő megfelelőségére vonatkozó megállapítást,
d) az építési munka készültségi fokát,
e) a fényképfelvételek darabszámát,
f ) az ellenőrzés megállapításai alapján kezdeményezett intézkedést.
(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság a jegyzőkönyv egy példányát az építési naplóhoz csatolja, a másik példány
a hatósági ügyirat része.”
4. §		
A Korm. rendelet1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A katonai építtető a kivitelezés megkezdése előtt tizenöt nappal a katonai építésfelügyeleti hatóságnál
köteles bejelenteni a katonai elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével
a) az építési engedélyhez kötött,
b) az építési szerződés szerinti nettó 10 millió forintot meghaladó és
c) a saját célú
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését.
(2) A saját célú építőipari kivitelezési tevékenység az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
kormányrendeletben meghatározott kivitelezési dokumentáció alapján végezhető.”
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5. §		
A Korm. rendelet1. 11. § (1) bekezdésében a „jegyzőkönyvben” szövegrész helyébe az „építési naplóban”, valamint
a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „bejegyzés” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet1.
a)
4. § (2) bekezdése,
b)
14. § (2) bekezdés a) pontja,
c)
2. melléklete és
d)
3. melléklet 5–8. pontja.

3. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „építményekkel
összefüggő” szövegrész helyébe az „építményekkel és ingatlanokkal összefüggő” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelete
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b)–d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8/C. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a jogszabályi kezességvállalásból származó beváltás esetén a jogosult
a jogszabályban meghatározott feltételek szerint – az e rendelet 11. számú mellékletében szereplő vonatkozó igénylőlap
felhasználásával –)
„b) készfizető kezesség esetében
ba) a hitelszerződés lejáratát, vagy – amennyiben az korábbi – annak felmondását követő 180 naptári napon belül,
bb) amennyiben kezesség vagy garancia biztosítékául állami kezesség szolgál, akkor az állami kezességgel
biztosított követelése keletkezésétől számított 180 naptári napon belül”
(érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál. E határidők elmulasztása
jogvesztéssel jár.)
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2. §		
A Kormányrendelet 22. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendeletnek a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. §-ával
megállapított 8/C. § (2) bekezdés b) pontját a Módr. hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált állami kezesség
beváltás esetén is alkalmazni kell.”
3. §		
A Kormányrendelet 11. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10. §-a
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Vagyonkezelési díjfizetésnek minősül az állami vagyonnal folytatott közfeladat ellátás körén kívüli
tevékenységből származó bevétel részleges átengedése is, amelyről a felek a vagyonkezelési szerződésben
állapodhatnak meg.”
5. §		
A Vhr. 51. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az MNV Zrt. Igazgatósága a Vtv. 36. § (6) és (8) bekezdése szerinti esetben a kezdeményezés beérkezését követő
hatvan napon belül, a Vtv. 36. § (7) bekezdése szerinti esetben negyedévente, a Vtv. 36. § (2) bekezdés b) pontjában
foglalt esetben pedig haladéktalanul döntést hoz. Az MNV Zrt. a döntésről az igénylőt értesíti.”
6. §		
A Vhr. VIII. Fejezete a következő 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § (1) A Vtv. 36 § (6)–(8) bekezdése szerinti ingyenes tulajdonba adásra az 50–51. §-ban foglalt eljárási
szabályokat kell alkalmazni, a (2) bekezdés szerinti eltérések figyelembevételével.
(2) A Vtv. 36. § (8) bekezdése szerinti kezdeményezés esetén a benyújtott dokumentumoknak az alábbiakat kell
tartalmazniuk:
a) az illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolását a közhasznúság fennállásáról,
b) az igénylő civil szervezet alapszabályát,
c) a karitatív tevékenység ellátására vonatkozó nyilatkozatot,
d) az igényelt vagyonelemek tervezett felhasználásának célját.”
7. §		
Hatályát veszti a Vhr.
a)
23/A. §-ában a „szükség esetén” szövegrész,
b)
50. § (1) bekezdésében a „Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti” szövegrész,
c)
51. § (7) bekezdésében a „Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti” szövegrész.

3. A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Hatályát veszti a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdése, és
b)
5. § (3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez
„11. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez

Igénylőlap az állami jogszabályi kezességek beváltásához
(NAV részére küldendő)
.....................................
Jogosult megnevezése
1. A kötelezett adatai
Lakhelye/székhelye: ...............................................................................................................................................................................................
Adóazonosító száma: .............................................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................................................................
2. Az állami kezességvállalás mellett nyújtott hitel/kölcsön/vállalt garancia/készfizető kezesség adatai a megkötött
szerződés(ek) alapján/az állami kezességvállalás mellett forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
adatai
A hitel/kölcsön/forgalomba hozatal célja: .....................................................................................................................................................
A hitel/kölcsön/értékpapír típusa (a jogszabály megnevezésével): .....................................................................................................
Szerződés kelte/forgalomba hozatal időpontja: ..........................................................................................................................................
Szerződés összege/az értékpapír névértéke: ................................................................................................................................................
Szerződés/értékpapír lejárata: ............................................................................................................................................................................
A szerződéskötéskor/a forgalomba hozatalkor figyelembe vett állami kezességvállalás mértéke és összege: ...................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A beváltáskor fennálló tőke összege: ...............................................................................................................................................................
3. Az állami kezességbeváltás adatai
Az állami kezességbeváltás jogosultja (neve, székhelye/lakhelye, adóazonosító száma):............................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az állami kezesség mértéke (%): ........................................................................................................................................................................
A kezesség alapján átutalandó összeg: ...........................................................................................................................................................
A számlaszám, ahova az állami kezesség beváltása alapján az átutalandó összeget kéri a jogosult: ......................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A kezesség beváltásának indoka: ......................................................................................................................................................................
A kezességbeváltást megelőzően megtett jogcselekmények: ...............................................................................................................
Nyilatkozat az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítéséről: .............................................................................................................
4. Mellékletként csatolandók
Hitel/kölcsönszerződés/garanciaszerződés/garancianyilatkozat/készfizető kezesi szerződés és annak mellékletét
képező dokumentumok/a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír feletti jogosultság fennállásának igazolására
szolgáló dokumentumok
Hitel/kölcsönszerződés-módosítások/garanciaszerződés/garancianyilatkozat/készfizető kezesi szerződés módosításai
és annak mellékletét képező dokumentumok
A jogosult nyilatkozata, hogy a hitelt/kölcsönt céljának megfelelően használták-e fel1
A jogosult nyilatkozata, hogy volt-e megtérülés a biztosítékokból, ha igen, mennyi
A hitel/kölcsönszerződés felmondását/garancia lehívását/készfizető kezesség beváltását igazoló irat és/vagy
a hitel/kölcsönszerződésben meghatározott utolsó törlesztő részlet, kamatfizetési, illetőleg egyösszegű fizetési
kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint az azok
kézbesítését igazoló irat
A szerződés egyoldalú felmondására/hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a kezesség érvényesítésére okot
adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történő előzetes felszólítás

1

Értékpapír, valamint garancia/készfizető kezesség esetén nem kell kitölteni.
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Jognyilatkozatok
A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
A kötelezett nemteljesítésére, a követelés teljesítésére szabott határidő lejártára vonatkozó adatok
A hitelképesség- és fedezetvizsgálat dokumentumai (beleértve a hiteldöntést és az azt megalapozó
dokumentumokat is)
A folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumai
Dátum: ............................................................”

A Kormány 332/2019. (XII. 20.) Korm. rendelete
a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes
szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból
kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól,
valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen
szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A postai szolgáltató és a feladó egyedi szerződésben az (1) és a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő tartalmú
feladást igazoló okirat alkalmazásában is megállapodhatnak.”
2. §		
A Rendelet 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az egyetemes postai szolgáltató a hivatalos irat feladásához elektronikusan visszakereshető, elektronikus
formában rögzített adatbázist előállító elektronikus alkalmazás rendelkezésre állásáról gondoskodik és azt
díjmentesen a hivatalos irat feladói számára hozzáférhetővé teszi, az általános szerződési feltételeiben – az ott
megállapított fordulónappal – a feladóval kötött egyedi szerződés ellenkező tartalmú rendelkezése ellenére is
kötelezővé teheti ilyen elektronikus alkalmazás használatát.”
3. §		
A Rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A második értesítőben megjelölt átvételi határidő eredménytelen elteltét követő munkanapon a postai
szolgáltató a hivatalos iratot a tértivevényen vagy az annak megfelelő elektronikus dokumentumon feltüntetendő
„nem kereste” jelzéssel a feladónak visszaküldi.”
4. §

(1) A Rendelet 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a feladó a hivatalos irathoz a feladásakor tértivevény nyomtatványt csatol, a saját költségén köteles
gondoskodni az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelő tértivevény előállításáról, továbbá a feladónak a tértivevényen minden esetben meg
kell jelölnie, hogy sikertelen személyes kézbesítési kísérlet esetében milyen adattartalmú értesítést kell a címzett
részére hátrahagyni.”
(2) A Rendelet 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A tértivevény nyomtatványt legkésőbb 2020. június 30-ig lehet a feladáskor felhasználni a hivatalos irat
kézbesítési kísérletével kapcsolatos tények vagy a hivatalos irat átvételének igazolása érdekében.”
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5. §		
A Rendelet 7. § (1) bekezdésében a „feladást igazoló okiratot átadni.” szövegrész helyébe a „feladást igazoló okiratot
papíralapú vagy elektronikus formában rendelkezésre bocsátani.” szöveg lép.
6. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelete
a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a dohánytermékek
nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény 8. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Nem lép hatályba a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013.
(II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módosító vhr.)
19. § (4) bekezdése és 4. melléklete.
2. §		
Hatályát veszti a Módosító vhr. 22. § (2) bekezdése.

2. A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló
72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A miniszter a 2. § szerinti hatáskörének ellátásához
a) a vámhatóság féléves gyakorisággal, a tárgyév július 31. napjáig és a tárgyévet követő év január 31. napjáig,
b) a 3. § (1) bekezdésében kijelölt azonosítókibocsátó negyedéves gyakorisággal, a tárgyév április 30., július 31.,
október 31. és a tárgyévet követő január 31. napjáig
jelentést tesz a miniszternek a Végrehajtási Rendelettel összefüggő feladatai végrehajtásáról.
(2) A miniszter megkeresésére a miniszter a 2. § és a 7. § szerinti feladatának ellátásához a vámhatóság, valamint
a 3. § (1) bekezdésében kijelölt azonosítókibocsátó a Végrehajtási Rendelettel összefüggő ügyről tájékoztatást ad
a miniszter részére.
(3) A miniszter megkeresésére a miniszter a 2. § és a 7. § szerinti feladatának ellátásához a vámhatóság nemzeti
rendszergazdaként az 5. § (2) bekezdése szerinti lekérdezést hajt végre és annak eredményéről tájékoztatja
a minisztert.”
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4. §		
A Rendelet. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az azonosítókibocsátó a gazdasági szereplőt az azonosító kód inaktiválásáról és az azonosító kód aktiválásáról
az érintett azonosító kód, az inaktiválás, valamint az aktiválás alapjául szolgáló körülmények és jogalap
megjelölésével az inaktiválás, valamint az aktiválás végrehajtásával egyidejűleg írásban tájékoztatja.”
5. §

(1) A Rendelet. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A vámhatóság jogosult az adattárakkal kapcsolatban a Végrehajtási Rendelet
a) 25. cikk (1) bekezdés l) pontja szerinti adatletöltés,
b) 26. cikk (6) bekezdése szerinti adatlekérdezés,
c) 27. cikk (2) bekezdése szerinti hozzáférés és adatlekérdezés,
d) 27. cikk (3) bekezdése szerinti egyedi szabály meghatározás, és
e) 27. cikk (5) bekezdése szerinti távoli kapcsolódás
végrehajtására.
(3) A Végrehajtási Rendelet 25. cikk (1) bekezdés f ) pontja szerinti automatikus státusüzenet-küldés, valamint
27. cikk (4) bekezdése szerinti automatikus figyelmeztetések és időszakos jelentések címzettje a vámhatóság.
A vámhatóság az automatikus státusüzenet-küldés, az automatikus figyelmeztetések és időszakos jelentések
fogadására szolgáló elektronikus elérhetőségéről tájékoztatja a másodlagos adattár szolgáltatóját.”
(2) A Rendelet. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A másodlagos adattár szolgáltatójával a Végrehajtási Rendelet 27. cikk (11) bekezdése szerinti, további
szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megkötésére a vámhatóság jogosult a miniszter egyetértésével.”

6. §		
A Rendelet. a következő 5/A. §-sal és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A Végrehajtási Rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti, a manipulálás elleni eszköz Végrehajtási
Rendeletnek való megfeleléséről szóló nyilatkozatot a független harmadik fél a vámhatósághoz nyújtja be.
(2) A vámhatóság megkeresésére a gyártó és az importőr a Végrehajtási Rendelet 7. cikk (5) bekezdése szerinti
hozzáférést a vámhatóság részére biztosítja.
(3) Ha a manipulálás elleni eszköz a vámhatóság rendelkezésére álló információk alapján nem felel meg
a Végrehajtási Rendelet előírásainak, a vámhatóság felhívja az azonosítókibocsátót arra, hogy az érintett azonosító
kódot a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint inaktiválja.
(4) Az (1) és (2) bekezdés a Végrehajtási Rendelet 7. cikk (6) bekezdése szerinti esetben nem alkalmazható.
5/B. § (1) A vámhatóság látja el a gazdasági szereplők Végrehajtási Rendelet szerinti kötelezettségei végrehajtásának
ellenőrzését.
(2) A vámhatóság az azonosítókibocsátó megkeresésére az azonosítókibocsátó Végrehajtási Rendelet és e rendelet
szerinti feladatai ellátásához az (1) bekezdés szerinti feladatkörében rendelkezésére álló adatot szolgáltat
az azonosítókibocsátó részére.
(3) A vámhatóság megkeresésére az azonosítókibocsátó a vámhatóság (1) bekezdés szerinti feladatai ellátásához
adatot szolgáltat a vámhatóság részére.
(4) A Végrehajtási Rendelet 20. cikk (4) bekezdése szerinti méretkorlát módosítására az azonosítókibocsátó jogosult
a vámhatóság egyetértésével.”
7. §		
A Rendelet. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A gazdasági szereplő a szerződéses kapcsolat létesítésétől számított 30 napon belül bejelenti a miniszterhez
az általa szerződéses kapcsolat keretében igénybe vett elsődleges adattár szolgáltató és manipulálás elleni eszköz
szolgáltató, valamint ezek alvállalkozója elnevezését, székhelyét, törvényes képviselőjének nevét és levelezési címét,
valamint a szerződéses kapcsolat létesítésének időpontját és időtartamát.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerint bejelentett elsődleges adattár szolgáltatót és manipulálás elleni eszköz
szolgáltatót, valamint ezek alvállalkozóját a Végrehajtási Rendelet 35. cikk (4) bekezdése szerinti éves megfelelőségi
nyilatkozat benyújtására hívhatja fel. A Végrehajtási Rendelet 35. cikk (5) bekezdése szerinti változásról szóló
tájékoztatást és a 35. cikk (7) bekezdése szerinti tájékoztatást a tájékoztatás benyújtására kötelezett a miniszterhez
terjeszti elő.
(3) A miniszter a Végrehajtási Rendelet 35. cikk (6) bekezdése szerinti intézkedésként legfeljebb 45 napos határidő
tűzésével felhívja az elsődleges adattár szolgáltatót, a manipulálás elleni eszköz szolgáltatóját, valamint ezek
alvállalkozóját a függetlenség helyreállítására. A határidő egy alkalommal legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható.
Ha az érintett a függetlenséget határidőben nem állítja helyre, a miniszter az azonosítókibocsátónál kezdeményezi
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az érintettel szerződéses kapcsolatban álló gazdasági szereplő azonosító kódjának inaktiválását a 4. § (2) bekezdése
szerint. Ha az érintett a függetlenségét a gazdasági szereplő azonosító kódjának inaktiválását követően állítja helyre
és erről a minisztert értesíti vagy a gazdasági szereplő az érintett helyett az (1) bekezdés szerint más szerződéses
kapcsolatot jelent be, a miniszter a vámhatóságnál kezdeményezi a gazdasági szereplő inaktivált azonosító
kódjának 4. § (3) bekezdése szerinti aktiválását.
(4) A miniszter haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot
a) a Végrehajtási Rendelet 35. cikk (7) bekezdése szerinti tájékoztatás benyújtásáról és annak tartalmáról,
b) az inaktiválás (3) bekezdés szerinti kezdeményezése esetén az érintett (1) bekezdés szerinti azonosító adatairól és
a függetlenség helyreállítása iránti eljárás eredménytelenségéről, és
c) a b) pont szerinti inaktiválás aktiválása esetén e körülményről, az érintett (1) bekezdés szerinti adatairól és
az aktiválás okáról.”
8. §		
A Rendelet. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) E rendeletnek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a dohánytermékek
nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló
333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentést
a gazdasági szereplő a Módr1. hatálybalépését megelőzően létesített és a Módr1. hatálybalépése napján fennálló
szerződéses kapcsolatra vonatkozóan a Módr1. hatálybalépését követő 30 napon belül teszi meg.
(2) E rendelet Módr1.-gyel megállapított 2/A. § (1) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettséget az azonosítókibocsátó és a vámhatóság első alkalommal 2020. január 31-ig teljesíti a 2019. május 20. és 2019. december 31.
közötti időszakra vonatkozóan.”

3. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
10. §		
E rendelet 2. alcíme
a)
a dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére vonatkozó műszaki
előírásokról szóló, 2017. december 15-i (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet, és
b)
a dohánytermékeken elhelyezett biztonsági elemekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló,
2017. december 15-i (EU) 2018/576 bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 22/2019. (XII. 20.) NVTNM rendelete
a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért
felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban
álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 2. melléklet az MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégneve Védelmi
Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változásának a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő
napon lép hatályba.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot a miniszter a Magyar Közlönyben,
a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.
		
		
		

Bártfai-Mager Andrea s. k.,
nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 22/2019. (XII. 20.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:
(A
Állami tulajdonban álló
gazdasági társaság neve

4.

MNV Üzletviteli
és Tanácsadó
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

B

C

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorló

01-10-140513

Maróth Gáspár, a nemzeti
védelmi ipari és védelmi
célú fejlesztésekért, valamint
a haderő-modernizáció
koordinálásáért felelős
kormánybiztos

D
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

2020. július 16.
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2. melléklet a 22/2019. (XII. 20.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 4. sorának helyébe a következő sor lép:
(A
Állami tulajdonban álló
gazdasági társaság neve

4.

Védelmi Beszerzési
Ügynökség
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

B

C

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorló

01-10-140513

Maróth Gáspár, a nemzeti
védelmi ipari és védelmi
célú fejlesztésekért, valamint
a haderő-modernizáció
koordinálásáért felelős
kormánybiztos

D
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

2020. július 16.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1754/2019. (XII. 20.) Korm. határozata
az egyes kormányhatározatoknak a Nemzetbiztonsági Kabinet működését érintő módosításáról
1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/D. pontja a következő (4a) és (4b) bekezdéssel
egészül ki:
„(4a) A Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén állandó meghívottként részt vehet
a) a közbeszerzésekről szóló törvény, illetve a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló törvény alkalmazása alóli
Országgyűlés általi felmentésre irányuló kérelemről,
b) a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési tervről, valamint
c) a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésről
történő vélemény kialakításával kapcsolatos napirendi pontok tárgyalása során a nemzeti védelmi ipari és védelmi
célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos (a továbbiakban:
Kormánybiztos).
(4b) A Kormánybiztost a Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén az általa kijelölt személy helyettesítheti. A helyettesítésről
és a helyettesítő személyéről a Kormánybiztos a Nemzetbiztonsági Kabinet elnökét legkésőbb az ülést megelőző
munkanapon tájékoztatja.”
2. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/D. pont (6a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6a) A Nemzetbiztonsági Kabinet úgy is hozhat döntést, illetve alakíthat ki véleményt, hogy az adott ügyben
a tagok elektronikus úton vagy távbeszélő útján közlik szavazatukat.”
3. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/D. pontja a következő (6d) bekezdéssel
egészül ki:
„(6d) Ha a döntéshozatalra vagy a vélemény kialakítására a (6a) bekezdés szerinti eljárásban került sor, vagy
a Kormánybiztos a Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén nem vett részt és a helyettesítésére sem került sor,
a Nemzetbiztonsági Kabinet
a) (4a) bekezdés a) pontja szerinti napirendi pontokkal kapcsolatos döntéséről, illetve
b) (4a) bekezdés b) és c) pontja szerinti napirendi pontokkal kapcsolatos véleményéről
a Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke öt napon belül tájékoztatja a Kormánybiztost.”
4. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/J. pontja a következő (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A Nemzetbiztonsági Kabinet a 90/D. pont (4a) bekezdés b) és c) pontja szerinti napirendi pontok kapcsán
véleményt alakít ki.”
5. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat
a)
90/D. pont (6c) bekezdésében a „döntésről – ha a (4) bekezdés szerinti részvételük nem biztosítható – öt”
szövegrész helyébe a „Nemzetbiztonsági Kabinet döntéséről vagy véleményéről – ha a (4) bekezdés szerinti
részvételük a Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén nem volt biztosítható – öt” szöveg,
b)
90/F. pont (1) bekezdésében az „és tagja” szövegrész helyébe az „és – e kormányhatározat eltérő
rendelkezésének a hiányában – tagja” szöveg
lép.
6. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat 2. pontja a következő j) alponttal egészül ki:
(Az 1. pontban meghatározott tilalmak nem vonatkoznak)
„j) a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló
kormányrendeletben meghatározott beszerzésekre.”
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8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1754/2019. (XII. 20.) Korm. határozathoz
1. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 5. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KKB ülésén állandó jelleggel tanácskozási joggal részt vesz)
„c) a Magyar Honvédség parancsnoka,”
2. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklete a következő 11/A. ponttal egészül ki:
„11/A. A KKB TT a katasztrófa- és válsághelyzeti medicinával kapcsolatos egészségügyi tartalékolási feladatok
összehangolása érdekében tudományos szekciót működtet.”

A Kormány 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 9 071 682 763 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
19 134 746 965 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, Miniszterelnökséget vezető miniszter,
honvédelmi miniszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
c)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 36 576 584 064 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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d)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím,
5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek mértékét
a 2020. évre 25 500 000 000 forint, a 2021. évre 10 000 000 000 forint összegben állapítja meg;
e)
az Ávr. 172/A. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Ávr. 172/A. § (3) bekezdése alapján
a 2018. évben a novemberi és decemberi hónapokra vonatkozóan a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet részére
megállapított befizetési kötelezettséget elengedi.
A Kormány tekintettel az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges
feltételek biztosításáról szóló 1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozatra [a továbbiakban: 1396/2018. (VIII. 30.)
Korm. határozat], a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő
útfelújításokról szóló 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozatra [a továbbiakban: 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat]
és a 2017–2018. évi Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1500/2019.
(VIII. 23.) Korm. határozatra [a továbbiakban: 1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat] az Áht. 36. § (4c) bekezdés
a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása
jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek felső határának összegét a 2020. évre
34 450 303 248 forintban állapítja meg.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában
az „1 018 510 000 forint, a Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
előirányzat javára átcsoportosított 398 000 000 forint tekintetében 2019. június 30.” szövegész helyébe
az „1 018 510 000 forint tekintetében 2019. június 30., a Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása előirányzat javára átcsoportosított 398 000 000 forint tekintetében 2020. augusztus 31.”
szöveg lép.
A Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról szóló 1154/2018. (III. 27.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat] nyitó szövegrésze a következő, hetedik
franciabekezdéssel egészül ki:
(A Kormány tekintettel)
„– az egyes nagysebességű vasútvonali előkészítési projektek határidejének módosításáról szóló 1332/2019. (VI. 5.)
Korm. határozatra”
Az 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat nyitó szövegrészében az „a 2019–2021. évekre” szövegrész helyébe
az „a 2020–2021. évekre” szöveg, b) pontjában a „36 861 119 642 forint” szövegrész helyébe a „37 488 922 333 forint”
szöveg, c) pontjában a „34 352 267 065 forint” szövegrész helyébe a „35 079 720 976 forint”szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő
átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és
fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában
a „2020. június 30.” szövegrész helyébe az „és a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára
biztosított 6 723 178 015 forint tekintetében 2020. június 30.” szöveg lép.
Az 1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a)
2. pontjában a „2019. években” szövegrész helyébe a „2019–2020. években” szöveg,
b)
2. pont b) alpontjában a „2019. évben” szövegrész helyébe a „2019–2020. években összesen” szöveg
lép.
Az 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat a következő 9. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„9. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 6. pontban foglaltak végrehajtása érdekében
legfeljebb 13 000 000 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon.”
Az 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 8. pontjában az „előterjesztést.” szövegrész helyébe az „előterjesztést;”
szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő
és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában
a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31., a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
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11.

12.

13.

14.

jogcímcsoport javára átcsoportosított 1 493 465 000 forintból 990 000 000 forint tekintetében 2021. február 15.”
szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő,
illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok
egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat] 1. pont h) alpontjában a „2020. június 30.”
szövegrész helyébe a „2020. június 30., a Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 4 950 000 000 forint
tekintetében 2020. december 31.” szöveg lép.
A Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás
biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról szóló 1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat
2. pontjában a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. december 31.” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból
történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2019. december 31.” szövegrész helyébe
a „2019. december 31., a Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 2 500 000 000 forint tekintetében
2020. december 31.” szöveg lép.
A Kormány visszavonja
a)
az 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat a) pontját,
b)
az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 1. pont j)–k) alpontját,
c)
az 1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat 7. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Uniós fejlesztések
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
379306

294502

XI.

304191

Cím
szám

11

Alcím
szám

2

K3
K3
K4
1

376284
303013

48

206895
XIV.

2

347762
XV.

26

271734
XVII.

227942

14

20

K8
K5
K8

K3
1

2

56

2

K3

K5
K3
K3
K1
K2
K3
K6

32
38

362062
333795

1

30
7
24

67

1

K8
K5
K8
K3
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Televíziós Film Mecenatúra támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Dologi kiadások
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Magyar Falu Program
Falusi Útalap
Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
Dologi kiadások
Belügyminisztérium
Rendőrség
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Országvédelmi Alap
Egyéb működési célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Szakképzési Centrumok
Dologi kiadások
Egyetemek, főiskolák
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat felújítása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
Dologi kiadások
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

3 450 000 000
50 000 000
-8 000 000
3 864 000
211 636 000

308 716 000
3 000 000 000
-4 000 000

7 460 785 464
-361 600 000

200 000 000

-19 134 746 965
474 583
361 600 000
1 804 676 000
332 292 000
8 505 509 740
1 376 465 000

135 595 005
128 500 000
6 500 000
1 350 000 000
611 000 000
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8

8

K3

1

354406

280845

1

7
20

358584

30
41

XIII.

Kiemelt
előir.
szám

K5
K8

1

335740

280645

Jogcím
szám

14
30

001580

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

2
21

1

348284

1

348295

3
4

XVIII.

7

381084
XIX.

2

243634

1

7
9

342806
218672

K8

XX.

33

348806
296435

1

K3

1

K8
K3
K6

23

30

K5

51
XXI.

20

347784
XXII.

K5

K1

11
20

K5

1

K5

10

K3
K5

21
6

381039

1
XLII.

263478
374873
263145

42

K6

2

K5
K8

43
LXV.

K5

4

K5
K8

Felsőoktatás speciális feladatai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Közszolgáltatások ellentételezése
Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Stipendium Hungaricum
Személyi juttatások
Uniós fejlesztések
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
Dologi kiadások
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Turisztikai célelőirányzat
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős
kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése
Beruházások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
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302891

1 060 000 000

16 000 000 000
8 105 000 000

290 900 000

-135 000 000
-36 059 268 064
8 000 000
4 000 000

4 720 000 000
-8 716 000

340 060
97 159 940

4 200 000 000

30 000 000
970 000 000
-9 071 682 763
30 000 000
970 000 000

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B1
B2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

30 000 000
970 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító
294502
304191

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

1
14
30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

forintban

-8 000 000
215 500 000
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376284
303013
206895
001580
347762
280645
354406
227942

41
XIII.
XIV.

XVII.

48
2
7
20

1
8
14
20

358584

381084

XIX.

7

2

243634
342806
218672
348806
296435

347784

1

32

67
XVIII.

1

7
9

XX.

XXI.

11
20

23
51

20

8
1

1

38

280845
362062
333795
302891

30

1

56

30
7
24
1
2

33

1
1

30

10

Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Magyar Falu Program
Falusi Útalap
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
Belügyminisztérium
Rendőrség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Szakképzési Centrumok
Egyetemek, főiskolák
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat felújítása
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Felsőoktatás speciális feladatai
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Stipendium Hungaricum
Uniós fejlesztések
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása
Fejezeti általános tartalék
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Turisztikai célelőirányzat

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
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1
335740

308 716 000
3 000 000 000
-4 000 000
7 460 785 464
-361 600 000
200 000 000
474 583
361 600 000
12 018 942 740
135 595 005
135 000 000
1 350 000 000
611 000 000
1 060 000 000

290 900 000

-135 000 000
-36 059 268 064
12 000 000
4 720 000 000
-8 716 000

97 500 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
64 783 013 792

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
64 783 013 792

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1756/2019. (XII. 20.) Korm. határozata
az állami tulajdonú gazdasági társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló személy kijelölésével kapcsolatos
feladatokról
1. A nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat a következő 3/A. ponttal
egészül ki:
„3/A. A Kormány a kormánybiztost a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés e) pontja
alapján az MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-140513,
a társaság cégnevének változását követően: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként jogszabállyal
kijelölhető személyként határozza meg.”
2. A Kormány felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:
01-10-140513, a társaság cégnevének változását követően: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság) tekintetében a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint
a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése
érdekében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1757/2019. (XII. 20.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. júliusi és augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügylet 2019. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,
ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Jóváhagyott ügylet adatai

Lenti Gyógyfürdő Kft.

SALGÓTARJÁN
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Salgó Vagyon
Salgótarjáni
Önkormányzati
Vagyonkezelő és
Távhőszolgáltató Kft.

1

HUF

működés

1

szerződésmódosítás HUF
növekvő
Kölcsön
ügyletérték
mellett

Futamideje (év)

LENTI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Ügylet célja

Ügylet típusa

2.

Kérelemmel érintett
gazdasági társaság
neve

Devizanem

1.

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Értéke

Hitel

4

90 000 000

7

168 277 000

Fejlesztés célja

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez/
működéshez
kapcsolódó
ügyletérték

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul
(Igen, Nem,
Részben)

90 000 000

168 277 000

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében)
keletkeztetett adósság nagysága szerint

2019

2020

2021

2022-től
összesen

Igen

10 000 000

80 000 000

0

0

Igen

168 277 000

0

0

0
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A Kormány 1758/2019. (XII. 20.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. októberi és novemberi előzetes kormányzati
hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügylet 2019. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Futamideje (év)
7

198 550 000

fejlesztés

Hitel

4

7 400 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházások

7 400 000

Igen

7 400 000

0

0

0

fejlesztés

Hitel

8

807 500 000

1. Környezetvédelemhez és természeti katasztrófák
elhárításához kapcsolódó beruházási célok

807 500 000

Igen

0

381 250 000

426 250 000

0

168 047

A Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú
Nonprofit Kft. 2 db pályázatot nyújtott be a Horvátország Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében, melyek célkitűzése az iparfejlesztés, a jövő
munkahelyeinek, befektetőinek megalapozása. A pályázatok
utófinanszírozásúak, ezért a Kft. a felmerülő kifizetések
fedezetének biztosítása érdekében a pályázati támogatás
összegével megegyező deviza kölcsönök felvételét tervezi.
A kölcsönök törlesztése a pályázati támogatásból történik.

168 047

Igen

168 047

0

0

0

142 485

Igen

142 485

0

0

0

44 999 991

Igen

44 999 991

0

0

0

200 000 000

Igen

200 000 000

0

0

0

ABÉVA Alsónémedi
Beruházó és
Vagyonhasznosító Kft.

1

szerződésmódosítás
HUF – változatlan
ügyletérték
mellett

2.

APAJ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Apaj Nonprofit Kft.

1

HUF

3.

GYŐR MEGYEI JOGÚ
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Szol Győri
Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.

1

HUF

KAPOSVÁR MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Kaposvári
Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Közhasznú
Nonprofit Kft.

5.

6.
7.

KAPOSVÁR MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Kaposvári
Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Közhasznú
Nonprofit Kft.

ZALAEGERSZEG
Városgazdálkodási Kft.,
MEGYEI JOGÚ VÁROS
Zalaegerszeg
ÖNKORMÁNYZATA
ZALAEGERSZEG
Észak-zalai Víz-és
MEGYEI JOGÚ VÁROS
Csatornamű ZRT.
ÖNKORMÁNYZATA

EUR

0

Jóváhagyott ügylet adatai

Kölcsön

ALSÓNÉMEDI
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul
(Igen, Nem,
Részben)

Értéke

Ügylet célja

1.

4.

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez/működéshez kapcsolódó
ügyletérték

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet
sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai
Kérelemmel érintett
gazdasági társaság
neve
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működés

Kölcsön

3

Fejlesztés célja

2

EUR

működés

Kölcsön

4

142 485

A Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú
Nonprofit Kft. 2 db pályázatot nyújtott be a Horvátország Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében, melyek célkitűzése az iparfejlesztés, a jövő
munkahelyeinek, befektetőinek megalapozása. A pályázatok
utófinanszírozásúak, ezért a Kft. a felmerülő kifizetések
fedezetének biztosítása érdekében a pályázati támogatás
összegével megegyező deviza kölcsönök felvételét tervezi.
A kölcsönök törlesztése a pályázati támogatásból történik.

1

HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

6

44 999 991

7. Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok

1

HUF

működés

Hitel

2

200 000 000

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében)
keletkeztetett adósság nagysága szerint
2019

2020

2021

2022-től
összesen

Igen

0

0

0

0
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A Kormány 1759/2019. (XII. 20.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosítására irányuló – a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program Monitoring Bizottsága által jóváhagyott – javaslatot (a továbbiakban: javaslat)
a részére benyújtott tervezet szerint,
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a javaslatnak az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról
és az elfogadáshoz szükséges kapcsolódó egyeztetési folyamat lebonyolításáról, ideértve az Európai Bizottság
javaslattal kapcsolatos hivatalos álláspontja alapján indokolt esetleges átdolgozások elvégzését is.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a benyújtás tekintetében e határozat közzétételét követő harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1760/2019. (XII. 20.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. 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. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.,
3. és 4. prioritásai rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
3. 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

C

Kedvezményezett neve

D
Eredeti

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(forint)

(forint)

2.

TOP-1.2.1-15-VE12016-00022

Ábrahámhegy Község
Önkormányzatának
komplex turisztikai
fejlesztése

Ábrahámhegy
Község
Önkormányzata

3.

TOP-1.4.1-15-BS12016-00028

Új bölcsőde építése
Battonyán

Battonya Város
Önkormányzata

4.

TOP-1.4.1-15-GM12016-00020

Bölcsőde építése Tényő
községben

Tényő Község
Önkormányzata

58 131 846

5.

TOP-1.4.1-15-SB12016-00025

4 csoportszobás óvoda
építése Gávavencsellőn

Gávavencsellő
Nagyközség
Önkormányzata

299 971 801

6.

TOP-3.2.1-16-VS12017-00003

A Polgármesteri Hivatal
épületének energetikai
korszerűsítése Bőn

Bő Községi
Önkormányzat

TOP-4.1.1-15-TL12016-00014

Egészségház építése
Fadd Nagyközségben

Fadd Nagyközség
Önkormányzata

8.

TOP-4.1.1-16-BO12017-00023

„Parasznya Község orvosi,
fogorvosi és védőnői
rendelőjének fejlesztése”

Parasznya Község
Önkormányzata

320 006 880

50 000 000

30 344 160

99 612 100

57 000 000

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

405 009 481

A megvalósítás során csónakkikötő, a községi
strand területén kabinsor, valamint a térség
kulturális adottságaira építő új vonzerők kiépítését
célzó multifunkciós közösségi ház kerül kialakításra.

61 397 951

A gyermekellátó kapacitás fejlesztésével a projekt
hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra
történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás
növeléséhez.

16 500 000

74 631 846

Tényő központjában kialakított új, funkcióban
korszerű elrendezésű, mai szabványoknak
megfelelő akadálymentesített bölcsőde jön létre
12 fő férőhellyel.

76 624 652

376 596 453

A projekt keretében a Gávavencsellői Csicsergő
Óvoda telephely óvodájának (Kápolna utca)
kiváltása valósul meg egy új intézmény építésével.

38 537 083

A projekt keretében a Bő Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai korszerűsítésére kerül sor.

123 677 500

A projektben Fadd nagyközségben három
háziorvosi és egy fogorvosi praxisnak, védőnői
szolgálatnak, valamint iskola-egészségügyi
ellátásnak helyet adó, akadálymentes egészségház
építése valósul meg. A projekt keretében
továbbá energiahatékonysági intézkedések is
megvalósulnak.

72 960 000

A projektben Parasznya község önkormányzati
tulajdonban lévő üres területén egy új,
akadálymentes egészségház megépítésére kerül
sor.

85 002 601

11 397 951

8 192 923

24 065 400

15 960 000
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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.

