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III.

9617

Kormányrendeletek

A Kormány 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
alapinfrastruktúra: a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer (a továbbiakban: KKIGR) működését
biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra, valamint a külső rendszerkapcsolatok
kiépítésének lehetőségét biztosító integrációs platformszolgáltatás;
2.
interfész: adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő kapcsolódási felület;
3.
KKIGR: a kötelezett intézmények gazdálkodási feladatainak, valamint az ezen feladatok irányításának,
felügyeletének ellátását támogató, központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer;
4.
KKIGR működését támogató, egységesített dokumentumok: a KKIGR egyes elemeinek egységes ágazati
használatát biztosító következő dokumentumok
a)
egységesített számlatükör és kontrolling kézikönyv,
b)
egységesített gyógyszercikktörzs,
c)
egységesített műszer-, eszköz- és anyagnyilvántartási módszertan,
d)
a műtéti anyagfelhasználás egységesített módszertana,
e)
a központi szerződéstár vezetéséhez kapcsolódó egységes módszertan;
5.
kötelezett intézmény: a KKIGR egyes részelemeinek használatára, illetve az azokba történő adatszolgáltatásra
a 3. §-ban meghatározottak szerint kötelezett fekvőbeteg-szakellátó, illetve járóbeteg-szakellátó
egészségügyi intézmény;
6.
szerződés: a kötelezett intézmény által kötött, az államháztartásról szóló jogszabályok alapján pénzügyi
kötelezettségvállalást tartalmazó, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti szerződés, valamint annak
módosítása, megszüntetése, a foglalkoztatási jogviszony létesítésére, módosítására, illetve megszüntetésére
irányuló szerződések kivételével.

2. A KKIGR elemei
2. §

(1) A KKIGR kötelezett intézményi elemekből és központi elemekből áll.
(2) Kötelezett intézményi elem a kötelezett intézmény alapinfrastruktúrán futó gazdálkodási rendszere.
(3) Központi elemnek minősül:
a)
a felügyeleti lekérdező- és ellenőrzőrendszer (adatelemző modul),
b)
a központi pénzügyi engedélyezőrendszer,
c)
a beszerzésengedélyezési rendszer,
d)
a gyógyszerfelhasználás monitoringrendszer,
e)
a központi szerződéstár és
f)
a központi gép-, műszer- és orvostechnikai nyilvántartás.
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3. Kötelezett intézmények és kötelezettségeik
3. §

(1) Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) fenntartásába – az Országos Kórházi Főigazgatóság
feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján – tartozó fekvőbeteg-szakellátó
intézmények kötelesek
a)
gazdálkodási tevékenységük ellátása során az alapinfrastruktúrán futó, részükre biztosított gazdálkodási
rendszer kizárólagos használatára,
b)
beszerzéseik lebonyolítása, illetve a kifizetéseik engedélyezése során az OKFŐ által meghatározott
eljárásrendnek megfelelően a 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti rendszerelemek használatára,
c)
a 2. § (3) bekezdés e) pontja szerinti rendszerelem működése érdekében az OKFŐ által meghatározott
értékhatár feletti visszterhes szerződéseik kötelezett intézményi elembe történő folyamatos feltöltésére és
azok hatályának havi felülvizsgálatára,
d)
a 2. § (3) bekezdése szerinti központi elemek működéséhez szükséges, a b) és c) pontban foglaltakon kívüli
egyéb, az OKFŐ által meghatározott gazdálkodási adatok általa előírt határidőben és eljárásrendben történő
rögzítésére, szolgáltatására,
e)
a KKIGR működését támogató, egységesített – az OKFŐ honlapján közzétett – dokumentumok alkalmazására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézmények a KKIGR-rel kapcsolatos feladataik elvégzése során kötelesek a Nemzeti
Távközlési Gerinchálózat használatára.
(3) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó intézmények, valamint az egyházi
fenntartásban álló közfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátó intézmények interfészen keresztül kötelesek a KKIGR-hez
csatlakozni és az 1. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatni.
(4) A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátó intézmények interfészen keresztül kötelesek a KKIGR-hez csatlakozni és
az 1. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatni.
(5) Ha jogszabály az (1) bekezdés szerinti fekvőbeteg-szakellátó intézmény számára a beszerzés esetében
a)
az OKFŐ-n kívül egyéb szerv jóváhagyását vagy
b)
központi beszerző szervezet alkalmazását írja elő,
a fekvőbeteg-szakellátó intézménynek a 2. § (3) bekezdés c) pontja szerinti rendszerbe feltöltött és engedélyezett
beszerzéseit a jóváhagyásra jogosult szerv részére vagy a központi beszerző szerv részére az OKFŐ továbbítja.
(6) A (3) és (4) bekezdés alapján szolgáltatott adatok kezelése az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek
hatékony felhasználásának ellenőrzése és az egészségügyi költségvetés tervezése céljából történik.

4. A KKIGR működtetése és üzemeltetése
4. §

(1) A KKIGR kötelezett intézményi elemeit a kötelezett intézmény, központi elemeit az OKFŐ működteti. Az OKFŐ
a kötelezett intézmény által nyújtott egészségügyi ellátásokkal összefüggő gazdálkodási adatok tekintetében
a kötelezett intézmény fenntartója részére folyamatos hozzáférést biztosít.
(2) Az KKIGR kötelezett intézményi elemeiben az adatok tárolását kötelezett intézményenként elkülönítve kell
biztosítani.

5. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–4. §, a 7. és a 8. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

6. §

(1) Az e rendeletben előírtak teljesítésére
a)
a 3. § (1) bekezdése szerint kötelezett intézmények – a (2) és (5) bekezdés szerinti kivétellel – 2021. január 1.
napjától,
b)
a 3. § (3) és (4) bekezdése szerint kötelezett intézmények 2021. április 1. napjától
kötelesek.
(2) A kötelezett intézmények a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, kötelezett intézményi elemre vonatkozó, azt
érintő kötelezettségeiket saját, e rendelet hatálybalépését megelőzően kialakítottak szerint működő gazdálkodási
rendszerükben teljesítik azok Kormányzati Adatközpontba (a továbbiakban: KAK) történő migrálásának
megtörténtéig. A KAK-ba történő migrálást legkésőbb 2021. június 30-ig végre kell hajtani.

9619

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 281. szám

(3) A 3. § (1) bekezdése szerint kötelezett intézmények tekintetében az OKFŐ meghatározza a KKIGR bevezetéséhez
szükséges kezdő adatszolgáltatások körét, módját, az egyes adatszolgáltatások részhatáridejét, valamint azok
részletes eljárásrendjét.
(4) A 3. § (3) és (4) bekezdése szerint kötelezett intézmények 2021. március 31-ig kötelesek kialakítani a KKIGR-rel való
kapcsolatot biztosító interfészt és 2021. április 1-től az 1. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatni a KKIGR
részére.
(5) A (4) bekezdés szerinti interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a 3. § (3) és (4) bekezdése szerint kötelezett
intézmények saját maguk gondoskodnak az OKFŐ által meghatározott interfész-specifikációk alapján.
7. §

(1) Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal
egészül ki:
„4/A. § (1) Az OKFŐ működteti a külön jogszabály szerinti központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer
(a továbbiakban: KKIGR) központi elemeit, továbbá ehhez kapcsolódóan – az érintett egészségügyi szolgáltató
fenntartójának bevonásával – gondoskodik
a) az egységesített számlatükör és kontrolling kézikönyv,
b) az egységesített gyógyszercikktörzs,
c) az egységesített műszer-, eszköz- és anyagnyilvántartási módszertan,
d) a műtéti anyagfelhasználás egységesített módszertana, továbbá
e) a központi szerződéstár vezetéséhez kapcsolódó egységes módszertan
előkészítéséről, folyamatos karbantartásáról és azoknak a honlapján történő közzétételéről.
(2) Az OKFŐ a KKIGR rendszer központi szerződéstár alkalmazása tekintetében a 2. § (1) bekezdése szerinti
intézmények adatfeldolgozójaként jár el.”
(2) Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
az „Az OKFŐ ellátja” szövegrész helyébe az „Az OKFŐ – a (2) és (3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók
kivételével – ellátja” szöveg lép.

8. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése a következő
f ) ponttal egészül ki:
(A miniszter az egészségügyért való felelőssége keretében)
„f ) az ágazati szintű döntések meghozatalának előkészítése, támogatása érdekében egészségügyi ágazati
adatelemző központot működtet.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléket az 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez
A 3. § (3) és (4) bekezdése szerint kötelezett intézmények által szolgáltatandó adatok köre
Adatkör

Adattartalom

Határidő

1.

Pénzügyi kötelezettségvállalásokra vonatkozó adatok

Az interfész leírásban
meghatározottak szerint.

folyamatos

2.

Előirányzat-gazdálkodással kapcsolatos adatok

Az interfész leírásban
meghatározottak szerint.

folyamatos

3.

Számviteli és kontrolling adatok

Az interfész leírásban
meghatározottak szerint.

folyamatos

4.

Tárgyi eszközökre és készletekre vonatkozó adatok

Az interfész leírásban
meghatározottak szerint.

folyamatos
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A Kormány 589/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programmal kapcsolatos feladatainak átadásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) 2021. január 1. napjától a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01-09-273409; a továbbiakban: BMSK Sport Közhasznú
Nonprofit Kft.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. 2. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-200849; a továbbiakban: NFSI Nonprofit Kft.)
jogutódja az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság
növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó projektek,
valamint az abban rögzített feladatok (a továbbiakban: feladatok) tekintetében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás tárgyát képezi a feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszony, így
különösen
a)
a vagyoni jogok és kötelezettségek,
b)
az átvett feladatokhoz tartozó ingó eszközállomány,
c)
a feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek, valamint
d)
a feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás az NFSI Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és
arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek, ingó
eszközállomány, szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek 2020. december 31-ei fordulónappal ellenérték
nélkül átszállnak a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-re, és az e feladatokhoz kapcsolódó valamennyi,
szerződésen alapuló jogviszonyban 2021. január 1. napjától az NFSI Nonprofit Kft. helyébe a BMSK Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. lép.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési
eljárásokban 2021. január 1. napján az NFSI Nonprofit Kft. helyébe a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. lép.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közigazgatási hatósági
eljárásokban, peres és nemperes eljárásokban az NFSI Nonprofit Kft. helyébe 2021. január 1. napján a BMSK Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. lép, és ezen eljárásokban hozott határozatban megállapított jogosultság vagy
kötelezettség a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-t illeti meg vagy terheli. A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit
Kft. a 2. § szerinti átvételt követően haladéktalanul gondoskodik a fél személyében történő változás eljárásban
történő bejelentéséről.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan az NFSI Nonprofit Kft.-vel
2020. december 31. napján fennálló munkaviszonyból – ide nem értve az NFSI Nonprofit Kft. megszüntetésért
felelős, a tulajdonosi joggyakorló által kijelölt munkavállalók munkaviszonyát – származó jogok és kötelezettségek
2021. január 1. napjától a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. fejezet szabályai szerint
a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át.

2. §		
2020. december 31. napjával az NFSI Nonprofit Kft. tételes jegyzőkönyv felvétele mellett az e rendeletben
meghatározottak szerint átadásra kerülő feladatok vonatkozásában az azokhoz kapcsolódó valamennyi iratot és
adatot átadja, a feladatellátásához szükséges vagy azt előmozdító valamennyi adatbázishoz a hozzáférést biztosítja
a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
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4. §		
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó
beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „NFSI Nemzeti
Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „BMSK Sport
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 590/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alkalmazásában
1. ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a központosított közbeszerzési és beszerzési rendszer keretében
megvalósuló kommunikációs beszerzési eljárásban vagy szervezetfejlesztésre vonatkozó beszerzési eljárásban
ajánlatot nyújt be;
2. beszerzési igény: az éves kommunikációs vagy az éves szervezetfejlesztési tervben szereplő, előre tervezett
kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítására irányuló igény;
3. érintett szervezet: a 2. § (1) bekezdése szerinti jogi személy;
4. éves kommunikációs terv: az adott naptári évre vonatkozó, tervezhető és összesített, az érintett szervezet által
megvalósítani tervezett kommunikációs beszerzések, valamint az ezekhez kapcsolódó, a Portálon meghatározott
struktúra és adattartalom szerint rögzített dokumentáció;
5. éves szervezetfejlesztési terv: az adott naptári évre vonatkozó, tervezhető és összesített, az érintett szervezet által
megvalósítani tervezett szervezetfejlesztési beszerzések, valamint az ezekhez kapcsolódó, a Portálon meghatározott
struktúra és adattartalom szerint rögzített dokumentáció;
6. kiemelt kommunikációs feladat: olyan kommunikációs feladat, amelyet nem a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja
szerinti szervezet valósít meg, és amelynek megvalósításához a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti szervezet
legalább tizenötmillió forint összegű közvetlen támogatást nyújt;
7. kiemelt szervezetfejlesztési feladat: olyan szervezetfejlesztési feladat, amelyet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) törvény szerinti olyan ajánlatkérő szervezet valósít meg, amely nem minősül
az 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti szervezetnek, feltéve, hogy a megvalósításhoz a 2. § (1) bekezdés
a)–d) pontja szerinti szervezet legalább tizenötmillió forint összegű közvetlen támogatást nyújt;
8. kommunikációs beszerzés: kommunikációs feladat megvalósítása érdekében fizetési kötelezettség vállalására,
illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására vonatkozó,
szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a kommunikációs feladat megvalósítását célzó közbeszerzési és
beszerzési eljárást;
9. kommunikációs beszerzési eljárás: kommunikációs beszerzés megvalósítását célzó, a Kbt. hatálya alá nem tartozó
beszerzési és a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás;
10. kommunikációs feladat: az érintett szervezet által feladatkörében, a feladatai hatékonyabb ellátása érdekében
vagy társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott, az 1. mellékletben meghatározott feladat;
11. közbeszerzési díj: a Hivatal részére az 5. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatokért fizetendő
ellenérték;
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12. Portál: a Hivatal által működtetett, az érintett szervezetek jelen rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és
-bejelentési kötelezettségének teljesítésére szolgáló, internetes felületen elérhető alkalmazások és az ezt támogató
adatforrások összessége;
13. rendkívüli beszerzési igény: az éves kommunikációs tervben vagy az éves szervezetfejlesztési tervben nem
szereplő, előre nem tervezhető kommunikációs vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítására irányuló igény;
14. rendezvényhelyszín működtetése: a Magyar Állam többségi tulajdonában álló, a 3. melléklet szerinti érintett
szervezet vagy az e rendelet alapján önkéntesen csatlakozó érintett szervezet vagyonkezelésében lévő, vagy általa
hasznosított rendezvényhelyszínként is hasznosítható létesítmény működtetésére irányuló beszerzésnek az a része,
amely alapján harmadik személy javára rendezvényszervezési és kommunikációs beszerzésre kerül sor;
15. szervezetfejlesztési feladat: a 2. mellékletben meghatározott és felsorolt, bármely forrásból megvalósított feladat,
amelynek célja, hogy az érintett szervezet – kivéve, ha jogszabály más szervhez rendelt kizárólagos feladatként
állapítja meg – teljesítőképessége, hatékonysága, a feladatainak ellátási minősége vagy biztonsága javuljon;
16. szervezetfejlesztésre vonatkozó beszerzési eljárás: szervezetfejlesztési feladat megvalósítását célzó, a Kbt. hatálya
alá nem tartozó beszerzési és a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás;
17. szervezetfejlesztési beszerzés: szervezetfejlesztési feladat megvalósítása érdekében fizetési kötelezettség
vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására
vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a szervezetfejlesztési feladat megvalósítását célzó
közbeszerzési és beszerzési eljárást is;
18. szponzoráció: olyan eseti vagy rendszeres – pénzbeli vagy új eszköz, termék útján nyújtott nem pénzbeli –
hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, illetve személy számára, amelyet az érintett szervezet
kommunikációs célból, piaci helyzetének javítása vagy társadalmi szerepvállalás érdekében nyújt, ideértve
a szponzoráció megvalósítása érdekében szabályszerűen megtett jognyilatkozatot;
19. szponzorációs igény: szponzoráció megvalósítására irányuló igény.”
2. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kommunikációs beszerzés, a szervezetfejlesztési beszerzés és a szponzoráció megvalósítása során e rendelet előírásai
szerint köteles eljárni)
„e) e feladata megvalósítása vonatkozásában az a szervezet, amely kiemelt kommunikációs feladat ellátása
érdekében kommunikációs beszerzést vagy kiemelt szervezetfejlesztési feladat ellátása érdekében
szervezetfejlesztési beszerzést valósít meg,
f ) az a)–e) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely javára a kommunikációs beszerzési eljárást vagy
a szervezetfejlesztési beszerzési eljárást az a)–d) pontba tartozó szervezet bonyolítja le jogszabály kötelező
rendelkezése folytán vagy jogszabályon alapuló megállapodás értelmében,
g) az a)–d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely a központosított közbeszerzési és beszerzési rendszerbe való
csatlakozást önként vállalja valamely kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés vonatkozásában.”
(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány
által alapított vagyonkezelő alapítványokra.”

3. §		
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az érintett szervezet a kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés, a kommunikációs beszerzés
és szervezetfejlesztési beszerzés alapján kötött szerződés teljesítése és módosítása során köteles az e rendeletben
foglalt eljárási szabályokat alkalmazni.”
4. §		
Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az érintett szervezet köteles a Portálon meghatározott tartalom és struktúra szerint
a) az éves kommunikációs tervet és az éves szervezetfejlesztési tervet a 2. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti
érintett szervezet a tárgyév január 15. napjáig, a 2. § (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti érintett szervezet a tárgyév
március 31. napjáig,
b) a beszerzési igényt a felmerülését követő 5 munkanapon belül,
c) a rendkívüli beszerzési igényt a beszerzési igény felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb
5 munkanapon belül
a Hivatal felé megküldeni.
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(2) A 2. § (1) bekezdés e)–g) pontja szerinti érintett szervezet nem köteles éves kommunikációs terv és éves
szervezetfejlesztési terv benyújtására.”
5. §		
Az R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az érintett szervezet éves kommunikációs tervének vagy éves szervezetfejlesztési tervének egésze
vagy annak valamely része nem megvalósítható, akkor az átdolgozott éves kommunikációs terv vagy az éves
szervezetfejlesztési terv bírálatra ismételten megküldhető.”
6. §

(1) Az R. 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítását szolgáló szerződés kizárólag
a Hivatal (8) bekezdés szerinti hozzájárulása esetén léphet hatályba. A Hivatal (8) bekezdés b) pontja szerinti
hozzájárulása esetén a kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítása a Hivatal
döntésétől számított 6 hónapon belül kezdhető meg.”
(2) Az R. 11. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A Kbt. hatálya alá tartozó érintett szervezet a kommunikációs beszerzés és a szervezetfejlesztési beszerzés,
valamint a kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés alapján kötött szerződés teljesítése és
módosítása során a Kbt.-t köteles alkalmazni.”

7. §

(1) Az R. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A közbeszerzési díj mértéke:
a) eredményesen lefolytatott, nemzeti értékhatárokat el nem érő becsült értékű kommunikációs beszerzési vagy
szervezetfejlesztési beszerzési eljárás alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének
3%-a; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén – amennyiben
az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – a kommunikációs beszerzési vagy
szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 1,5%-a;
b) eredményesen lefolytatott, uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő becsült
értékű kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás alapján kötött szerződés általános
forgalmi adó nélkül számított értékének 1,5%-a; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési
beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal
felelős – a kommunikációs beszerzési eljárás vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,75%-a;
c) eredményesen lefolytatott, uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű kommunikációs
beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül
számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy
szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be,
melyért a Hivatal felelős – a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének
1%-a, de legfeljebb nettó ötszázezer forint;
d) a Kbt. 105. §-a szerinti keretmegállapodás alapján történő kommunikációs beszerzés eredményes megvalósítása
alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 1%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint;
eredménytelen kommunikációs beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból
következett be, melyért a Hivatal felelős – az eljárás becsült értékének 0,5%-a, de legfeljebb nettó kétszázötvenezer
forint;
e) a Kbt. 105. §-a szerinti keretmegállapodás alapján történő szervezetfejlesztési beszerzés eredményes
megvalósítása alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 3%-a, de legfeljebb
nettó hárommillió forint; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési
eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős –
a szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,75%-a, de legfeljebb nettó háromszázhetvenötezer
forint.”
(2) Az R. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha az érintett szervezet eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési
eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési díj fizetésére köteles, akkor az ismételten lefolytatott eredményes
kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás után fizetendő közbeszerzési díj
mértékét csökkenti az eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljáráshoz
kapcsolódóan megfizetett közbeszerzési díj.”
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8. §		
Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az érintett szervezet köteles megküldeni a szerződés lényeges elemeire – különösen a beszerzés tartalmára
és összegszerűségére – vonatkozó módosításának tervezetét, a módosítás indokolását és az azt alátámasztó
dokumentumokat azok elkészítését követő 5 munkanapon belül. A Hivatal jogosult határidő tűzésével hiánypótlást
kérni. A hiánypótlás teljesítésének időtartama nem számít be a szerződésmódosítás (3) bekezdés szerinti
észrevételezési határidejébe.”
9. §		
Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal a szponzorációs igény beérkezését követő 15 munkanapon belül dönt annak megvalósíthatóságáról.
A szponzorációs igény vizsgálata során a Hivatal jogosult határidő tűzésével hiánypótlást kérni. A hiánypótlás
teljesítésének időtartama a szponzorációs igény megvalósíthatóságára vonatkozó döntési határidőbe nem számít
be. A hiánypótlás teljesítésének elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal a szponzorációs
igény megvalósításához nem járul hozzá vagy határidő tűzésével ismételten hiánypótlást kér. Ha a Hivatal
a megvalósíthatóságra vonatkozó döntéséről 15 munkanapon belül nem tájékoztatja az érintett szervezetet, azt úgy
kell tekinteni, hogy a szponzoráció megvalósításához hozzájárult.”
10. §

(1) Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

11. §		
Az R.
1.
1. § (1) bekezdés a) pontjában a „beszerzéssel és szponzorációval összefüggő” szövegrész helyébe
a „beszerzéssel, szponzorációval és szervezetfejlesztéssel összefüggő” szöveg,
2.
1. § (1) bekezdés c) pontjában a „beszerzéshez kapcsolódó” szövegrész helyébe a „beszerzéshez és
a szervezetfejlesztési beszerzéshez kapcsolódó” szöveg,
3.
2. § (1) bekezdésében a „beszerzés és a szponzoráció” szövegrész helyébe a „beszerzés, a szervezetfejlesztési
beszerzés és a szponzoráció” szöveg,
4.
2. § (2) bekezdésében a „kommunikációs beszerzés” szövegrész helyébe a „kommunikációs beszerzés vagy
szervezetfejlesztési beszerzés” szöveg,
5.
3. § (2) bekezdésében a „kommunikációs feladatok” szövegrész helyébe a „kommunikációs és
szervezetfejlesztési feladatok” szöveg,
6.
5. § (1) bekezdés a) pontjában a „beszerzéseinek, szponzorációjának” szövegrész helyébe a „beszerzéseinek,
szervezetfejlesztési beszerzéseinek és szponzorációjának” szöveg,
7.
5. § (1) bekezdés b) pontjában a „beszerzések szakmai tartalmát” szövegrész helyébe a „beszerzések és
a szervezetfejlesztési beszerzések szakmai tartalmát” szöveg,
8.
5. § (1) bekezdés c) pontjában a „kommunikációs beszerzéseit” szövegrész helyébe a „kommunikációs és
szervezetfejlesztési beszerzéseit” szöveg,
9.
5. § (1) bekezdés d) pontjában a „beszerzési terveit” szövegrész helyébe a „beszerzési terveit és éves
szervezetfejlesztési terveit” szöveg,
10.
5. § (1) bekezdés f ) pontjában a „kommunikációs beszerzési eljárásait” szövegrész helyébe a „kommunikációs
beszerzési eljárásait és szervezetfejlesztési beszerzési eljárásait” szöveg,
11.
5. § (1) bekezdés g) pontjában a „kommunikációs beszerzéseihez” szövegrész helyébe a „kommunikációs
beszerzéseihez és szervezetfejlesztési beszerzéseihez” szöveg,
12.
5. § (1) bekezdés h) pontjában a „kommunikációs beszerzés” szövegrész helyébe a „kommunikációs beszerzés
és szervezetfejlesztési beszerzés” szöveg,
13.
5. § (1) bekezdés i) pontjában a „kommunikációs beszerzéseinek” szövegrész helyébe a „kommunikációs
beszerzéseinek és szervezetfejlesztési beszerzéseinek” szöveg,
14.
5. § (1) bekezdés j) pontjában a „kommunikációs beszerzések” szövegrész helyébe a „kommunikációs
beszerzések és szervezetfejlesztési beszerzések” szöveg,
15.
10. § (1) bekezdésében a „kommunikációs tervét” szövegrész helyébe a „kommunikációs tervét és éves
szervezetfejlesztési tervét” szöveg,
16.
10. § (2) bekezdésében a „kommunikációs terv” szövegrész helyébe a „kommunikációs terv vagy a benyújtott
éves szervezetfejlesztési terv” szöveg,
17.
10. § (3) bekezdésében az „A kommunikációs terv” szövegrész helyébe az „Az éves kommunikációs terv vagy
az éves szervezetfejlesztési terv” szöveg,
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18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

10. § (4) bekezdésében a „kommunikációs terve a Hivatal bírálata alapján” szövegrész helyébe
a „kommunikációs terve és éves szervezetfejlesztési terve a Hivatal bírálata alapján” szöveg,
11. § (1) bekezdésében a „kommunikációs tervnek” szövegrész helyébe a „kommunikációs tervnek vagy
az éves szervezetfejlesztési tervnek” szöveg,
11. § (6) bekezdés a) és c) pontjában, valamint 11. § (7) bekezdés a) pontjában a „kommunikációs tervnek”
szövegrész helyébe a „kommunikációs tervnek vagy az éves szervezetfejlesztési tervnek” szöveg,
11. § (12) bekezdésében az „annak ellenére vagy”, valamint a „kommunikációs beszerzés alapján” szövegrész
helyébe „az annak ellenére megvalósított vagy” és a „kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési
beszerzés alapján” szöveg,
12. §-ában a „kommunikációs beszerzési igényeinek” szövegrész helyébe a „kommunikációs beszerzési és
szervezetfejlesztési igényeinek” szöveg,
12. § b), c) és d) pontjában a „kommunikációs beszerzési eljárást” szövegrész helyébe a „kommunikációs
beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési eljárást” szöveg,
13. § (1) bekezdésében a „kommunikációs beszerzési eljárásokat” szövegrész helyébe a „kommunikációs
beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési eljárásokat” szöveg,
13. § (2) bekezdésében a „kommunikációs tevékenységükről” szövegrész helyébe a „kommunikációs és
szervezetfejlesztési tevékenységükről” szöveg,
13. (2) bekezdésében a „kommunikációs beszerzés mennyiségéről” szövegrész helyébe a „kommunikációs
beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés mennyiségéről” szöveg,
13. § (4) bekezdésében a „kommunikációs beszerzések teljesítéséről” szövegrész helyébe a „kommunikációs
beszerzések és szervezetfejlesztési beszerzések teljesítéséről” szöveg,
13. § (5) bekezdésében a „kommunikációs beszerzés esetén” szövegrész helyébe a „kommunikációs beszerzés
és szervezetfejlesztési beszerzés esetén” szöveg,
13. § (7) bekezdésében a „kommunikációs beszerzési eljárás” szövegrész helyébe a „kommunikációs
beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás” szöveg,
14. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében az „A 11. § (8) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „A 11. §
(8) bekezdés a) és a 12. § a) pontja” szöveg,
15. § (1) bekezdésében az „az a szponzorációs kiemelt kommunikációs feladat” szövegrész helyébe
az „a szponzoráció kiemelt kommunikációs vagy szervezetfejlesztési feladat” szöveg,
16. § (1) bekezdésében az „a kommunikációs beszerzés, valamint” szövegrész helyébe az „a kommunikációs
beszerzés, a szervezetfejlesztésre vonatkozó beszerzés, valamint” szöveg,
3. alcím címében a „kommunikációs beszerzéssel” szövegrész helyébe a „kommunikációs beszerzéssel és
a szervezetfejlesztési beszerzéssel” szöveg,
a 6. alcím címében a „kommunikációs beszerzésre és a szponzorációra” szövegrész helyébe a „kommunikációs
beszerzésre, a szervezetfejlesztési beszerzésre és a szponzorációra” szöveg

lép.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 590/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Szervezetfejlesztési feladatok

Stratégiamenedzsment feladat

A szervezet stratégiai céljainak, kulcs indikátorainak és intézkedéseinek
kidolgozása, valamint időszakos felülvizsgálata, piaci környezet elemzése,
helyzetelemzés, kockázatelemzés, versenytárselemzés készítése,
benchmarking

Folyamatmenedzsment feladat

Folyamatérettség vizsgálat készítése, a fejlesztendő irányok
meghatározása, folyamatmenedzsment módszertani kézikönyv
kidolgozása, folyamatmenedzsment módszertan oktatása, felső
szintű folyamattérkép készítése, folyamatkatalógus összeállítása,
felelősségi mátrix készítése, folyamatszabályozási követelmények
kidolgozása, folyamatszabályozás, szöveges eljárás/utasítás készítése,
folyamatszabályozás oktatása, folyamat GAP analízis készítése,
meglévő folyamatok felmérése és modellezése, folyamatfejlesztés,
folyamatoptimalizálás, folyamat megfelelőségi vizsgálat

Teljesítménymenedzsment
feladat

Teljesítménymérési rendszerek kialakítása a szervezet folyamatainak,
szolgáltatásainak, ügyfeleinek, projektjeinek, munkatársainak mérésére,
értékelésére és monitoringjára, valamint véleményfelmérések és elemzés
készítése

4.

Humánerőforrás-menedzsment
feladat

Toborzás és kiválasztás, fejvadászat, munkaerő-kölcsönzés, munkaerőkiválasztás csoportos támogatása, belső munkerő-kiválasztás csoportos
támogatása, újbelépő-program kidolgozása, kompetenciatesztek
készítése és értékelése, szervezeti kompetenciafelmérés vezető/
középvezető képzési program megvalósítása, soft skill képzések,
e-learning oktatási anyagok kidolgozása, egyéni és csoportos coaching,
szervezeti kultúra felmérés, szervezeti hálózat elemzés, 360 fokos
felmérés, szervezeti életciklus diagnózis, csapatépítő programok
szervezése és megvalósítása, munkáltatói márkaépítés, munkatársi
életpálya modell kidolgozása, ösztönzési rendszerek kialakítása,
rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése, változásmenedzsment,
elbocsátási folyamat támogatása

5.

Projektmenedzsment feladat

Projektmenedzsment módszertan kidolgozása, projektiroda kialakítása,
projekt előkészítés és tervezés, megvalósítás, projektzárás, projekt
kontrolling támogatása, projekt minőségbiztosítás, projekt audit

Vállalatszervezés feladat

Szervezeti átvilágítás, szervezetfejlesztési koncepció készítése,
szervezeti struktúra és funkciók felülvizsgálata, szervezeti működési
modell bevezetése, feladat- és ráfordításalapú munkakörelemzés,
kockázatelemzés készítése, kockázatmenedzsment rendszer kialakítása,
megvalósíthatósági tanulmány készítése, GAP analízis készítése

1.

2.

3.

6.
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7.

Megfelelés biztosítása feladat

Irányítási rendszer bevezetése, éves auditra való felkészítése, belső
auditok végrehajtása és dokumentálása, belső auditor képzés
a következő szabványok szerint: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,
ISO 45001, ISO 50001, ISO 13485, ISO 37001, ISO 27701, ISO 20000
GDPR [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete] szerinti
megfelelés kialakítása, belső audit végrehajtása és dokumentálása
MDR [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete] szerinti
megfelelés kialakítása, belső audit végrehajtása és dokumentálása
41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerinti megfelelés kialakítása, belső audit
végrehajtása és dokumentálása
Jogszabályi megfelelőség értékelés készítése, szabályozó
dokumentumok kidolgozása, üzletmenet folytonosság szabályozása,
pandémia kezelési terv készítése, munkahelyi kockázatelemzés készítése
”

2. melléklet az 590/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez
A 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti érintett szervezet:
1. Nemzeti Sportközpontok”

A Kormány 591/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Készenléti Rendőrség a Kúria elnöke részére felső középkategóriájú gépjárművet és hivatásos biztonsági
gépjárművezetőt biztosít, amelyek igénybevételéről a Kúria elnöke lemondhat. Az ezzel kapcsolatban felmerült
költségek a Készenléti Rendőrséget terhelik.”
2. §		
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. §
(3) bekezdésében az „a miniszterek” szövegrész helyébe az „a személyvédelmi feladatok ellátása keretében
a miniszterek” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. § (2) bekezdés h) pontjában az „és 5.” szövegrész,
b)
3. § (3) bekezdésében az „és a Kúria elnökének” szövegrész,
c)
8/E. § (3) bekezdés e) pontja,
d)
1. melléklet 1. pont 5. alpontja.
4. §		
Ez a rendelet 2021. január 2-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 592/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f ) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet megkötésére, az állam javára vételi
jog szerződéssel történő alapítására – az (1a) bekezdés szerinti kivétellel – a tulajdonosi joggyakorló előzetes
hozzáárulását követően kerülhet sor.
(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulást nem kell beszerezni, ha
a) az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának, illetve a tulajdonszerzést eredményező jogügylet
megkötésének jogosultját vagy kötelezettjét jogszabály állapítja meg,
b) a tulajdonjog megszerzésére törvényben előírt kötelezettség áll fenn,
c) a beszerzés
ca) a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (e § alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) által, vagy
cb) a kulturális örökségvédelem körébe tartozó közfeladatot ellátó, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
állami tulajdonú gazdasági társaság vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által,
a miniszter által jóváhagyott vásárlási szabályzat alapján történik, vagy
d) a tulajdonjog megszerzésére nem a c) pont cb) alpontja szerinti szervezet beszerzése útján, közgyűjteményben
történő elhelyezés céljából kerül sor.”
2. §		
A Vhr. 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § (1) Ha a tulajdonjognak az állam javára történő visszterhes megszerzésére irányuló jogügylet tárgyát képező
dolog a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerinti kulturális javak körébe tartozó képzőművészeti alkotás
(a továbbiakban: műkincs), a tulajdonosi joggyakorló 2. § (1) bekezdése szerinti előzetes egyetértésének megadását
kezdeményező kérelem benyújtását megelőzően a műkincs értékét a 2/B. § és a 2/C. § szerinti eljárás szerint kell
megállapítani, kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását, az árverésen történő vételt, továbbá
a közgyűjtemény költségvetéséből a fenntartó által jóváhagyott vásárlási szabályzat alapján történő beszerzéseket.
(2) Ha a jogügylet tárgyát képező dolog műkincsnek minősítése vonatkozásában bármely fél részéről kétség merül
fel, a kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolja a tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére
irányuló jogügylet tárgyát képező dolog műkincsnek minősítése tárgyában a kulturális örökség védelméért felelős
miniszter által kiadott nyilatkozatot.”
3. §

(1) A Vhr. 2/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az értékbecslés elvégeztetésére a miniszter 15 munkanapon belül kijelöli azt az állami muzeális intézményt,
amelynek gyűjtőköre kiterjed a magyar és egyetemes képzőművészet körébe tartozó alkotásokra, és az ilyen jellegű
kulturális javakra vonatkozóan szakmai adatbázisokkal is rendelkezik. A kijelölt muzeális intézmény az értékbecslés
elvégeztetésével összefüggő közreműködői feladatokat ellenérték nélkül végzi, feladatának ellátására a miniszteri
kijelölést követő 10 munkanapon belül háromtagú bizottságot (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: bizottság)
jelöl ki.
(2) Az értékbecslés elvégzésére legalább három szakértői véleményt kell elkészíttetni. A szakértői vélemény
elkészítésére a bizottság a kijelölését követő 10 munkanapon belül választja ki a szakértőket. Legalább két
szakvélemény elkészítésére olyan igazságügyi szakértőt vagy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/A. §-a szerinti kulturális névjegyzékbe felvett
kulturális szakértőt kell kiválasztani, aki az adott feladatra – a hatósági nyilvántartás adatai szerint – szakterületi
és értékbecslési ismerettel rendelkezik. Indokolt esetben a harmadik értékbecslés elkészítésére a nemzetközi
műkincs-kereskedelem területén tevékenykedő, a székhelye szerinti állam nyilvántartásába felvett aukciósház is
kiválasztható.”
(2) A Vhr. 2/C. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Ha a három értékbecslést tartalmazó szakvéleményen belül vagy a szakvélemények között a műkincs
becsült értékeként megjelölt legalacsonyabb és legmagasabb összeg közötti eltérés – a legalacsonyabb alsó
érték összegét alapul véve – 50%-os vagy azt meghaladó mértékű, a bizottság a szakvélemények kiegészítésére
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kéri fel a szakértőket. A szakértői vélemények kiegészítésének eredménytelensége esetén a bizottság egy újabb
– a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő – szakértő megbízására tesz javaslatot, aki
a szakvéleményében értékeli az elsődleges szakvéleményekben meghatározott összegek közötti eltéréseket, és
az elsődleges szakvéleményekben szereplő összegek alapján tesz javaslatot a műkincs becsült értékének alsó és
felső összegére.
(7) A műkincs értékének megállapítása a szakértői szakvéleményekben a műkincs becsült értékeként meghatározott
összegek számtani átlagának kiszámításával történik. Amennyiben a műkincs értékének meghatározása érdekében
a (6) bekezdés szerint újabb szakértő megbízására kerül sor, a műkincs értékét az újabb szakvéleményben megjelölt
legalacsonyabb és legmagasabb összeg számtani átlagának kiszámításával kell megállapítani.
(8) A bizottság a szakértői véleményeket, valamint a műkincs értékének a (7) bekezdés szerinti módon megállapított
összegéről szóló tájékoztatást valamennyi szakértői véleménynek a muzeális intézményhez történő beérkezését
követő 10 munkanapon belül megküldi a miniszternek, aki ezeket a dokumentumokat megküldi az értékbecslés
elvégeztetését kezdeményező részére.”
4. §		
A Vhr. a 12/A. §-t követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET
ELEKTRONIKUS BÉRLETI LICIT RENDSZER
Általános szabályok
12/B. § (1) Az MNV Zrt. által közvetlenül hasznosított állami ingatlanra vonatkozó – a Vtv. 23. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti – bérleti szerződés megkötésére a Vtv. 17. § (1) bekezdés i) pontja szerinti elektronikus bérleti licit portálon
keresztül lebonyolított elektronikus bérleti licit eljárást követően kerülhet sor. Az ingatlan elektronikus bérleti licit
eljárásra bocsátását és az elektronikus bérleti licit hirdetményt a miniszter hagyja jóvá.
(2) Az elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátott ingatlan tekintetében az MNV Zrt. bérleti hirdetményt tesz közzé.
A bérleti hirdetményt a bérletre kínált ingatlanokra vonatkozó hirdetmények elektronikus nyilvántartásában kell
közzétenni, és – a felépítmény nélküli ingatlan kivételével – az ingatlanon is ki kell függeszteni.
(3) A bérleti jog megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére az elektronikus bérleti licit eljárásban
legmagasabb bérleti díjat felajánló résztvevő (a továbbiakban: legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló)
szerez jogot. Az elektronikus bérleti licit eljárást mindaddig folytatni kell, amíg a licitálók újabb ajánlatot tesznek.
A legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló az elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátott ingatlanra vonatkozóan
– az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén – jogosult a bérleti szerződés megkötésére.
(4) A legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló az elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátott ingatlanon a bérleti
szerződés megkötésével és – ha az kikötésre került – a bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására
kikötött biztosíték összegének átadásával szerezhet bérleti jogot.
(5) Ha az elektronikus bérleti licit eljárásban a legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló az elektronikus bérleti
licit hirdetményben előírt határidő alatt a szerződést neki felróható okból nem köti meg, vagy – ha az kikötésre
került – a bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására kikötött biztosíték teljes összegét nem adja
át, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett; ilyen esetben a legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló
– ha bérleti licit biztosíték előírásra került – a befizetett bérleti licit biztosítékot elveszti, és felel a szerződéskötés
meghiúsulásából vagy a már megkötött bérleti szerződés nemteljesítéséből fakadóan az MNV Zrt.-t ért károkért,
továbbá viselni köteles az MNV Zrt. ebből fakadó költségeit.
12/C. § (1) Az MNV Zrt. jogosult az ingatlan elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátását a licitálásra rendelkezésre
álló határidő letelte előtt visszavonni. Az ingatlan elektronikus bérleti licitre bocsátásának visszavonásáról szóló
hirdetményt az MNV Zrt. az elektronikus bérleti licit hirdetményének közzétételével megegyező helyeken és
módokon jelenteti meg.
(2) Az elektronikus bérleti licit eljárást követően a bérleti szerződés megkötésére irányuló eljárásban az MNV Zrt.
képviseletében nem vehet részt
a) a bérleti díj ajánlatot tevő természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója
és foglalkoztatója,
b) a bérleti díj ajánlatot tevő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője,
tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,
c) annak a jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek a képviselője, vezető
tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a bérleti díj ajánlatot tevő közvetlen vagy közvetett
befolyással rendelkezik, illetve amelynek a bérleti díj ajánlatot tevő tulajdonosa, tagja,
d) az a)–c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója,
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e) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság).
(3) Az elektronikus bérleti licit eljárást követően a bérleti szerződés megkötésére irányuló eljárásban az MNV Zrt.
képviseletében részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármilyen összeférhetetlenségi ok
áll fenn.
(4) Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén az MNV Zrt. vezérigazgatója dönt. Ha az összeférhetetlenségi ok
az MNV Zrt. vezérigazgatója személyére nézve áll fenn, akkor a vitában a miniszter dönt.
(5) A legmagasabb bérleti díj ajánlatot felajánló licitálót a bérleti szerződés megkötésére irányuló eljárásban
az MNV Zrt. által a rendelkezésére bocsátott minden tény, információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettség
terheli, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal,
konzorciális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint a licitáló meghatalmazott jogi képviselőjével,
illetve a licitáló által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási
kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed. Ha a legmagasabb bérleti díj ajánlatot felajánló licitáló e tilalmat
megsértette, az MNV Zrt. az elektronikus bérleti licitet érvénytelennek nyilváníthatja.

Az elektronikus bérleti licit rendszer működésének általános szabályai
12/D. § (1) A bérleti licit hirdetmények elektronikus úton történő közzétételére és a bérleti díj ajánlatok elektronikus
úton történő megtételére az MNV Zrt. által működtetett bérleti licit rendszer szolgál.
(2) Az elektronikus bérleti licit lefolytatására a bérleti licit rendszer igénybevételével kerülhet sor.
(3) A bérleti licit rendszer működtetésének felügyeletét a miniszter látja el.
(4) A bérleti licit rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a licitálók bérleti díj ajánlatukat licitlépcső
alkalmazásával tegyék meg, valamint alkalmasnak kell lennie az elektronikus bérleti licit biztosítékok kezelésére.
(5) A bérleti licit rendszernek nyilvános felülettel kell rendelkeznie az elektronikus bérleti licit hirdetmények
közzétételére és a licitálók bérleti díj ajánlatának megtételére.
(6) A bérleti licit rendszernek végrehajtott minden műveletet – ide nem értve az elektronikus bérleti licit
hirdetmények nyilvános felületen való megtekintését és az azokban való keresést – naplózni kell, biztosítva
a műveletet végrehajtó személy azonosítását.
(7) A bérleti licit rendszert a működtetőnek auditáltatnia kell annak igazolására, hogy az megfelel a jogszabályban
és a működtetéssel kapcsolatos szabályzatokban meghatározott feltételeknek, továbbá a rendszer megbízhatóan,
ellenőrizhetően működik.
(8) A bérleti licit rendszer üzemeltetése során biztosítani kell a bérleti licit rendszer adatainak megőrzését és
biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek
teljesítését. Az üzemeltetést, valamint az elektronikus bérleti licit előkészítését ellátó személyeknek
az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell a bérleti licit rendszerben nyilvántartott
adatokat kezelniük, a feladataik ellátása során megismert adatokat kizárólag a feladat ellátásának időtartama alatt,
a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével jogosultak kezelni.
(9) A bérleti licit rendszer fejlesztésével és az informatikai alkalmazás üzemeltetésével megbízottak
az e tevékenységük végzése során tudomásukra jutott, az informatikai alkalmazással és az értékesítésekkel
kapcsolatos adatok tekintetében titoktartásra kötelesek. A titoktartási kötelezettség nem érinti az ellenőrzésre
jogosított szervezetekkel, az auditáló szervezetekkel és jogszabályban meghatározott más szervekkel szemben
fennálló együttműködési és tájékoztatási, továbbá a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával
kapcsolatos kötelezettséget. A titoktartási kötelezettség az említett tevékenységgel összefüggő jogviszony
megszűnését követően is fennmarad.
(10) A bérleti licit rendszer működtetése során biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételeket kell kialakítani
és folyamatosan biztosítani, a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibákat haladéktalanul ki kell javítani,
az üzemeltetési hibából adódó károkat fel kell mérni, valamint gondoskodni kell a jogszerű állapot helyreállításáról.
(11) A bérleti licit rendszer üzemeltetése során az üzemeltetés vezetője (annak helyettese) és az informatikai
biztonságért felelős személy nem lehet ugyanaz a személy, és nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.
(12) A bérleti licit rendszer tervezett karbantartási idejéről, valamint az esetleges üzemzavarról az üzemeltető
a bérleti licit rendszer honlapján tájékoztatást ad, valamint ezekről az eseményekről elektronikus eseménynaplót
vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.
12/E. § (1) Az elektronikus bérleti licit jogszabályban nem szabályozott előírásait tartalmazó elektronikus bérleti licit
felhasználási szabályzatban rendelkezni kell különösen
a) a licitálói regisztráció feltételeiről és módjáról,
b) a bérleti licit rendszer licitálóként történő használatának feltételeiről és módjáról,
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c) a licitnapló tartalmáról és megtekinthetőségéről,
d) az üzemzavar esetére irányadó szabályokról,
e) a felvilágosítás igénylésének és a panasz bejelentésének lehetőségéről, a panasszal kapcsolatos eljárásra
vonatkozó szabályokról.
(2) A bérleti licit rendszer nyilvános felületén bárki számára ingyenesen elérhető tájékoztatást kell közzétenni
az elektronikus bérleti licit felhasználási szabályzatról, valamint az elektronikus bérleti licitre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekről.
(3) Az elektronikus bérleti licit felhasználási szabályzatot az MNV Zrt. Igazgatósága fogadja el, és a miniszter hagyja
jóvá.
12/F. § Az elektronikus bérleti licit eljárásban nem vehet részt, aki
a) az MNV Zrt. részére a licitálók elektronikus nyilvántartásának vezetése vagy az elektronikus bérleti licit eljárás
során hamis adatot szolgáltatott, az erre okot adó körülmény megállapításának napjától számított két évig,
b) az MNV Zrt. felé a licitálók elektronikus nyilvántartásának vezetése vagy az elektronikus bérleti licit eljárás során
hamis nyilatkozatot tett, az erre okot adó körülmény megállapításának napjától számított két évig,
c) az elektronikus bérleti licit eljárás eredménye alapján keletkező szerződéskötési kötelezettségét elmulasztotta,
a mulasztás megállapításának napjától számított egy évig, valamint
d) aki az elektronikus bérleti licit eljárás eredménye alapján keletkező bérleti szerződésből eredő bérleti díj fizetési
kötelezettségének vagy a bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására kikötött biztosíték átadására
irányuló kötelezettségének a bérleti szerződés megkötését követően nem tesz eleget, a mulasztás megállapításának
napjától számított egy évig.
12/G. § (1) Az MNV Zrt. által megállapított bérleti licit biztosíték összegét az elektronikus bérleti licit eljárásban
való részvétel feltételeként a licitálónak az MNV Zrt. által megjelölt letéti számlára, az elektronikus bérleti licit
hirdetményben meghatározott időpontig kell átutalnia vagy a kiírási feltételek szerinti más módon az MNV Zrt.
részére megfizetnie. A bérleti licit biztosíték összege – ha bérleti licit biztosíték kikötésre kerül – az ingatlan havi
kezdő bérleti díj ajánlatának legalább 200%-a, de legfeljebb 500%-a.
(2) Ha az MNV Zrt. döntése alapján a bérbeadásra kínált ingatlan esetében a bérleti díjat nem havonta, hanem más
időszakra kell megfizetni, a bérleti licit biztosíték összege számításakor azt az összeget kell alapul venni, amely
a bérleti díj összege lenne, ha azt havonta kellene megfizetni.
(3) A licitáló a bérleti licit biztosíték megfizetésének MNV Zrt. általi visszaigazolását követően jogosult az ingatlanra
bérleti díj ajánlatot tenni az elektronikus bérleti licit során.
(4) Az eredményes elektronikus bérleti licit lezárását követően a bérleti licit biztosítékot a szerződést kötő licitáló
esetében a bérleti szerződésben a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségek biztosítására kikötésre kerülő
biztosíték összegébe vagy – ha biztosíték a bérleti szerződésben nem kerül kikötésre, vagy a bérleti licit biztosíték
összege annak összegét meghaladja, az azt meghaladó rész – a bérleti díj összegébe be kell számítani. A további
licitálóknak a bérleti licit biztosítékot az ajánlati kötöttség lejártától számított tizenöt napon belül vissza kell fizetni.
(5) Nem jár vissza a bérleti licit biztosíték, ha a szerződés megkötése a licitálónak felróható vagy az ő érdekkörében
felmerült okból hiúsult meg.
12/H. § (1) A bérleti licit rendszer az alábbi főbb részekből épül fel:
a) a licitálók elektronikus nyilvántartása,
b) a bérleti licit hirdetmények nyilvántartása és
c) a bérleti licit licitnaplók nyilvántartása.
(2) Az MNV Zrt. elektronikus nyilvántartást vezet mindazon személyekről, akik az elektronikus bérleti licit eljárásban
kívánnak részt venni (a továbbiakban: a licitálók elektronikus nyilvántartása). A nyilvántartás a részt venni kívánó
személy képviseletében eljáró természetes személyekre is kiterjed.
(3) A licitálók elektronikus nyilvántartásába az a személy jegyezhető be, aki a Vtv. 24/A. § (3) bekezdésében előírt
feltételeknek megfelel, valamint az e rendeletben előírt adatait, valamint – a személyes adatok tekintetében –
az azok kezelésére vonatkozó hozzájárulását megadta.
(4) A licitálók elektronikus nyilvántartásába bejegyzett személy köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változást haladéktalanul bejelenteni. Ha a nyilvántartásba bejegyzett személy elektronikus bérleti licit eljárásban
vesz részt, akkor ezt arra vonatkozó nyilatkozatnak kell tekinteni, hogy a bejegyzéshez vagy az elektronikus bérleti
licit eljárásban történő részvételét megelőző állapothoz képest változás nem történt.
(5) A licitáló az elektronikus bérleti licit eljárásban személyesen, továbbá törvényes képviselője, vagy
meghatalmazottja útján vehet részt.
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(6) Ha a nyilvántartásba vételi kérelemben megadott adatokkal kapcsolatban kétség merül fel, vagy a megadott
adatok nem felelnek meg a (3)–(5) bekezdésben előírt feltételeknek, az MNV Zrt. a bejegyzést megtagadja.
(7) Az MNV Zrt. kérelemre törli a regisztrált licitálót a licitálók elektronikus nyilvántartásából azzal, hogy a 12/I. §
a)–b) és e) pontja szerinti adatok az e rendelet 12/F. §-a szerinti kizárás hatálya alatt nem törölhetőek.
(8) A licitálók elektronikus nyilvántartásának adatai nem nyilvánosak.
12/I. § A regisztrált licitáló hozzájárulásával a következő adatai kezelhetőek:
a) a természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, állampolgársága, adóazonosító jele,
b) a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezése, székhelye, adószáma, valamint
a képviselőjének neve, lakóhelye, adóazonosító jele,
c) a bérleti licit rendszer licitálóként történő használatához szükséges azonosítója,
d) az elektronikus bérleti licit eljárással kapcsolatos iratok kézbesítésére szolgáló elektronikus elérhetősége és
e) az elektronikus bérleti licit eljárásból való kizárás alapjául szolgáló magatartás és az eltiltás hatálya.
12/J. § (1) A bérleti licit hirdetmények nyilvántartását a bérleti licit rendszeren kell közzétenni.
(2) A bérleti licit hirdetményben fel kell tüntetni:
a) az ingatlan ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatait, így különösen az ingatlan címét, helyrajzi számát,
nagyságát, megnevezését,
b) az ingatlanon fennálló jogok és terhek, így különösen az előbérleti jog tényét,
c) ha az ingatlan jellege lehetővé teszi, az arról készült képfelvétel(eke)t,
d) ha az ingatlan megtekinthető, a megtekintés helyét és időpontját,
e) az elektronikus bérleti licit szabályaira vonatkozó legfontosabb információkat, így különösen
ea) a kezdő bérleti díj ajánlat összegét, a licitlépcső összegét,
eb) ha kikötésre kerül, a bérleti licit biztosíték összegét és a befizetésére szolgáló letéti számla számát,
ec) az elektronikus bérleti licit kezdetének, valamint lezárásának, továbbá a licitnapló lezárásának időpontját,
ed) a licitálókat terhelő ajánlati kötöttségre vonatkozó tájékoztatást,
ee) ha kikötésre kerül, a bérleti licit biztosítékon felüli a bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására
kikötött biztosíték befizetésére szolgáló fizetési bankszámlaszámot, és
f ) az eredményes elektronikus bérleti licitet követően megkötésre kerülő bérleti szerződés főbb rendelkezéseit, így
különösen
fa) azt, hogy a bérleti szerződés határozott időre vagy határozatlan időre jön létre,
fb) határozott időre létrejövő bérleti szerződés esetén a határozott idő hosszát,
fc) az ingatlan hasznosításának lehetséges módjait.
(3) A bérleti licit hirdetményben az MNV Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy az elektronikus bérleti licit eljárásra
bocsátott ingatlanra kizárólag elektronikus bérleti licit eljárás útján lehetséges bérleti díj ajánlatot tenni, továbbá
tájékoztatja a licitálókat arról, hogy az MNV Zrt. jogosult az elektronikus bérleti licit eljárást érvényes bérleti díj
ajánlat esetén is eredménytelenné nyilvánítani.
(4) A bérleti licit hirdetmény közzétételének legalább tíz munkanappal meg kell előznie az elektronikus bérleti licit
eljárás befejezésének a bérleti licit hirdetményben megjelölt időpontját.
(5) A bérleti licit hirdetmények nyilvántartása nyilvános, bárki számára regisztráció nélkül megtekinthető.
12/K. § (1) A bérleti licit rendszer nyilvános licitnaplót rögzít. A licitnapló tartalmazza az elektronikus bérleti licit
eljárás megnyitásának és lezárásának időpontját, valamint az összes érvényes bérleti díj ajánlatot.
(2) A licitnapló az érkezés sorrendjében a következő adatokkal tartalmazza az érvényes bérleti díj ajánlatokat:
a) a bérleti díj ajánlat összege,
b) a licitáló azonosítója és
c) a bérleti díj ajánlat közzétételének időpontja.
(3) Az MNV Zrt. a bérleti licit rendszer útján a licitnapló lezárását követően automatikusan archiválja a bérleti licit
hirdetmények nyilvántartásában a bérleti licit hirdetményt és a hozzá tartozó licitnaplót.

Az elektronikus bérleti licit eljárás eljárási szabályai
12/L. § (1) A licitálók elektronikus nyilvántartásába bejegyzett licitáló az ingatlanhoz tartozó licitnapló megnyitásától
annak lezárásáig azonosítójának, valamint a bérleti díj ajánlat összegének megadásával elektronikus úton bérleti díj
ajánlatot tehet a bérbe adni kívánt ingatlanra. Az elektronikus bérleti licit eljárás licitálási szakaszának időtartama
legalább 48 óra.
(2) Az elektronikus bérleti licit eljárás során tett bérleti díj ajánlat nem vonható vissza, a licitáló ajánlati kötöttsége
a bérleti licit hirdetményben megjelölt időpontig vagy az elektronikus bérleti licit eljárás eredménytelenné
nyilvánításáig áll fenn.
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(3) Az elektronikus bérleti licit eljárásban a licitálók elektronikus nyilvántartásába bejegyzett, a 12/H. §
(3) bekezdésében felsorolt feltételeknek megfelelő személy vehet részt, aki nem áll a 12/F. § szerinti kizárás hatálya
alatt.
12/M. § (1) Az elektronikus bérleti licit eljárás során tett bérleti díj ajánlatot a bérleti licit rendszer útján
automatikusan rögzíteni kell, és egyidejűleg automatikusan közzé kell tenni az elektronikus bérleti licit eljáráshoz
tartozó licitnaplóban. A kezdő bérleti díj ajánlat nem lehet kevesebb a bérbeadásra kerülő ingatlan értékbecslésen
alapuló becsült bérleti díjának egységnyi bérleti időszakra vonatkozó összegénél. A bérleti díj ajánlatot nem kell
a bérleti licit rendszer útján rögzíteni, ha az nem éri el a kezdő bérleti díj ajánlat összegét, vagy legalább a licitlépcső
összegével nem haladja meg a kezdő bérleti díj ajánlat összegét vagy a megelőzően közzétett bérleti díj ajánlat
összegét.
(2) Az elektronikus bérleti licit eljárás során a licitálásnál ezer forintra kerekítve kell a bérleti díj ajánlatot megtenni
az adott egységnyi bérleti időszakra vonatkozóan. Az aktuális legmagasabb bérleti díj ajánlatnál csak magasabb
összegű bérleti díj ajánlatot lehet tenni, a (3) bekezdésben meghatározott licitlépcső szabályai szerint.
(3) A licitálható bérleti díj ajánlat összeget a bérleti licit rendszer legalább a megadott licitlépcső szerint
automatikusan emeli.
(4) Az elektronikus bérleti licit eljárás során a licitálásra rendelkezésre álló idő az üzemzavar, illetve
rendszerkarbantartás időtartamával meghosszabbodik oly módon, hogy ha annak időtartama több mint 1 óra, vagy
az üzemzavar a licitálás határidejének lezárását megelőző 1 órán belül keletkezik, akkor 24 óra a meghosszabbítás
időtartama.
(5) Ha az elektronikus bérleti licit eljárás lezárásának időpontja előtti öt percben érkezik érvényes bérleti díj ajánlat,
az elektronikus bérleti licit eljárás időtartama automatikusan öt perccel meghosszabbodik, ezt az elektronikus
bérleti licit eljárás lezárásának újabb időpontjaira is alkalmazni kell.
(6) Ha azonos időpontban legmagasabb összegű bérleti díj ajánlatként azonos összegű kézi és automatikus
ajánlat érkezik, a kézi ajánlat minősül nyertes bérleti díj ajánlatnak. Ha legmagasabb összegű bérleti díj ajánlatként
azonos időpontban több azonos összegű automatikus ajánlat érkezik, nyertes ajánlatnak a bérleti licit rendszerben
az automatikus licitajánlatot leghamarabb elindító licitáló ajánlata minősül.
(7) A (6) bekezdés alkalmazása tekintetében kézi ajánlattételnek minősül, ha a licitáló a bérleti licit rendszer felületén
az erre a célra szolgáló adatbeviteli mezőbe rögzíti a felajánlott bérleti díj összeget. Automatikus ajánlattételnek
minősül, ha a bérleti licit rendszer erre szolgáló alkalmazása útján a licitáló nevében automatikusan kerül sor
az aktuálisan legmagasabb összegű bérleti díj ajánlathoz képest magasabb bérleti díj ajánlat megtételére.
Automatikus ajánlattétel választása esetén a licitáló a bérleti licit rendszer felületén az erre a célra szolgáló mezőbe
rögzíti az általa elfogadható legmagasabb bérleti díj összeget. A kézi és az automatikus ajánlattétel részletes
szabályait az elektronikus bérleti licit felhasználási szabályzatban kell meghatározni.
(8) Az elektronikus bérleti licit eljárás befejezésekor az MNV Zrt. a bérleti licit rendszer útján a licitnaplót
automatikusan lezárja és közzéteszi benne a lezárás időpontját.
(9) Eredményes elektronikus bérleti licit eljárás esetén a legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló
a licitnapló lezárását követően elektronikus értesítést kap az elektronikus bérleti licit eljárás eredményéről és
a szerződéskötéshez kapcsolódó egyéb releváns információkról.
12/N. § (1) Az elektronikus bérleti licitre kerülő ingatlan esetében a bérleti szerződés megkötésére – a lezárt
licitnapló szerint – a legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló jogosult. Ha a legmagasabb bérleti díj ajánlatot tevő
licitáló a szerződéskötési kötelezettségét bármely okból nem teljesíti, akkor az MNV Zrt. jogosult a licitnapló szerinti,
a második legmagasabb bérleti díj ajánlatot tevő licitálóval – a második legmagasabb bérleti díj ajánlatot tevő
licitálóval való szerződéskötés meghiúsulása esetén a harmadik legmagasabb bérleti díj ajánlatot tevő licitálóval –
megkötni a bérleti szerződést.
(2) Az MNV Zrt. az elektronikus bérleti licit eljárás befejezését követően felhívja a legmagasabb bérleti díjat felajánló
licitálót, hogy a szerződéskötés érdekében a megadott időpontban és helyszínen jelenjen meg, valamint szükség
szerint – ha a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségek biztosítására a bérleti szerződésben biztosíték kikötésre
kerül – a bérleti díj biztosítékának a bérleti licit biztosítékán felüli részét az elektronikus bérleti hirdetményben
foglaltak szerint teljesítse.
(3) Az elektronikus bérleti licit eljárás eredménytelen, ha
a) nem érkezett érvényes bérleti díj ajánlat,
b) az MNV Zrt. az elektronikus bérleti licit eljárás érvénytelenítéséről döntött arra tekintettel, hogy az elektronikus
bérleti licit eljárás során az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették vagy valamelyik licitáló az elektronikus
bérleti licit tisztaságát vagy a többi licitáló érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el,
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c) nem került sor határidőben a szerződés megkötésére,
d) az ingatlan központi költségvetési szerv feladatellátásához vagy elhelyezéséhez vált szükségessé, vagy
e) az elektronikus bérleti licit eljárást lezáró szerződés megkötését megelőzően – az állami vagyon hatékony,
költségtakarékos és értékmegőrző felhasználásának biztosítása érdekében – az eljárás tárgyát képező ingatlan
eltérő célú hasznosítása vált szükségessé.
(4) Az eredménytelen elektronikus bérleti licit eljárást követően megismételt elektronikus bérleti licit eljárást kell
tartani. Ha az elektronikus bérleti licit eljárást az MNV Zrt. azért nyilvánította eredménytelennek, mert az ingatlan
központi költségvetési szerv feladatellátásához vagy elhelyezéséhez vált szükségessé, megismételt elektronikus
bérleti licit eljárást nem kell tartani.
(5) A (4) bekezdés szerinti megismételt elektronikus bérleti licit eljárások során – e rendelet eltérő rendelkezése
hiányában – az első elektronikus bérleti licit eljárásra vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak.
(6) A megismételt elektronikus bérleti licit eljárásokban a kezdő bérleti díj ajánlat legfeljebb 10%-kal csökkenthető.”
5. §		
A Vhr. a következő 14/A–14/I. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítése, ellenőrzése, az MNV Zrt. és a tulajdonosi
joggyakorlók közötti adatkapcsolat, valamint a Vtv. 22/B. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonosi
joggyakorlók jegyzékének vezetése a Vtv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, az egységes állami
vagyonnyilvántartás vezetéséhez létrehozott informatikai rendszerben, az adatszolgáltatási keretrendszerben
valósul meg.
(2) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorló Vtv. 22/C. § (5) bekezdése szerinti megszűnése esetén jogosult
a tulajdonosi joggyakorlónak – a megszűnését megelőzően az MNV Zrt. részére átadott – tulajdonosi joggyakorlói
adatszolgáltatását az adatszolgáltatási időszakban az adatszolgáltatási keretrendszerben rögzíteni.
(3) Az MNV Zrt. jogosult
a) a 14/E. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásra köteles szervezet és
b) a megszűnt tulajdonosi joggyakorló nem tulajdonosi joggyakorló jogutódja
által teljesített – MNV Zrt. részére átadott – tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatását az adatszolgáltatási
időszakban az adatszolgáltatási keretrendszerbe rögzíteni.
14/B. § (1) Az MNV Zrt. az egységes állami vagyonnyilvántartás működtetése érdekében a tulajdonosi joggyakorlók
számára közzéteszi:
a) az adatszolgáltatási keretrendszer
aa) felhasználási szabályzatát,
ab) használatára vonatkozó információkat, műszaki paramétereket és
ac) üzemszerű karbantartására vonatkozó információkat, továbbá
b) az egységes állami vagyonnyilvántartás
ba) használatára vonatkozó információkat, műszaki paramétereket és
bb) üzemszerű karbantartására vonatkozó információkat.
(2) A tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás jogszabályban nem szabályozott előírásairól, valamint
az adatszolgáltatási keretrendszerre vonatkozó jogszabályban nem szabályozott előírásokról az MNV Zrt.
az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban rendelkezik.
(3) Az MNV Zrt. – a (2) bekezdésben meghatározottak mellett – az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási
szabályzatban határozza meg
a) a tulajdonosi joggyakorló pótlólagos tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásának feltételeit és a pótlólagos
tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatással érintett korábbi tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás
visszavonásának módját,
b) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítésének módját, abban az esetben, ha az adott
vagyoncsoportokra vonatkozó adatokat a vagyonkezelők a tulajdonosi joggyakorló részére összevontan jelentik,
c) az egységes állami vagyonnyilvántartás interneten keresztüli közzétételére vonatkozó előírásokat és
d) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatások MNV Zrt. általi elfogadására vonatkozó szabályokat.
(4) Az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatot az MNV Zrt. Igazgatósága fogadja el.
14/C. § (1) A tulajdonosi joggyakorló az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott
módon adatot szolgáltat az MNV Zrt. részére az adatainak a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékébe történő rögzítése
érdekében. A tulajdonosi joggyakorló az adatszolgáltatási keretrendszer használatára az adatszolgáltatási
keretrendszerben történő regisztrációja után jogosult. A tulajdonosi joggyakorló regisztrációja az adatainak
a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékébe történő rögzítésével valósul meg.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti adatrögzítés és regisztráció érdekében az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlót
– tulajdonosi joggyakorlóvá történő kijelölését követő 15 napon belül – tájékoztatja a regisztráció menetéről,
a regisztrációhoz szükséges adatokról és iratokról.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti adatrögzítés és regisztráció során megadott adat megváltozott, a tulajdonosi
joggyakorló az új adatot az MNV Zrt.-nek megküldi, amely alapján az MNV Zrt. végrehajtja az átvezetést
a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékében.
(4) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban állapítja meg az (1) és
(3) bekezdésben előírt adatrögzítéssel, regisztrációval és adatmódosítással, valamint a felhasználói regisztrációval
kapcsolatos részletes szabályokat.
14/D. § (1) Az adatszolgáltatási időszak kezdő napja a 13. § (5) bekezdésében meghatározott időpontot megelőző
90. nap, záró napja a 13. § (5) bekezdésében meghatározott időpont. Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó
ellenőrzési időszak kezdő napja a 13. § (5) bekezdésében meghatározott időpontot követő nap, záró napja a 13. §
(5) bekezdésében meghatározott napot követő 90. nap.
(2) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos szabályokról és eljárásról
a tulajdonosi joggyakorlók számára részletes tájékoztatást nyújt, a tájékoztatással kapcsolatos szabályokat az MNV Zrt.
az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban határozza meg.
(3) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítésére űrlapot rendszeresít, amelyet a tulajdonosi
joggyakorlók számára az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározottak szerint
hozzáférhetővé tesz.
(4) Az MNV Zrt. az űrlap kitöltésére kódszótárakat rendszeresíthet.
(5) A tulajdonosi joggyakorlók a (3) bekezdésben meghatározott űrlap és a (4) bekezdésben meghatározott
kódszótárak alkalmazásával teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket.
(6) A tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tulajdonosi joggyakorló
azt az MNV Zrt. által rendszeresített űrlap segítségével az adatszolgáltatási keretrendszerben rögzítette,
az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott szabályoknak megfelelően.
(7) A tulajdonosi joggyakorlók nevében a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítésére kizárólag
a tulajdonosi joggyakorlók által megbízott, az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban
meghatározott módon regisztrált személyek jogosultak.
14/E. § (1) Ha a tulajdonosi joggyakorló jogutód nélküli megszűnésére azt megelőzően kerül sor, hogy a tulajdonosi
joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette volna, a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás
elkészítése a megszűnő tulajdonosi joggyakorló zárómérlegének elkészítésére köteles szervezet (a továbbiakban:
tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásra köteles szervezet) feladata. A tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásra
köteles szervezetnek a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást az MNV Zrt. által az adatszolgáltatási keretrendszer
felhasználási szabályzatban meghatározott módon kell teljesítenie.
(2) Ha a tulajdonosi joggyakorló jogutódlással történő megszűnésére azt megelőzően kerül sor, hogy
a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette volna, és a jogutód szervezet is tulajdonosi
joggyakorló, a jogutód tulajdonosi joggyakorlónak a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást a tulajdonosi
joggyakorlókra előírt szabályok szerint kell teljesítenie azzal, hogy az adatszolgáltatás során utalnia kell arra, hogy
az adatszolgáltatást jogutódként teljesíti.
(3) Ha a tulajdonosi joggyakorló jogutódlással történő megszűnésére azt megelőzően kerül sor, hogy a tulajdonosi
joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette volna, és a jogutód szervezet nem tulajdonosi
joggyakorló, a jogutód szervezetnek a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást az MNV Zrt. 14/B. § (1) bekezdés
a) pont aa) alpontja szerinti felhasználási szabályzatában meghatározott módon kell teljesítenie.
(4) Ha a tulajdonosi joggyakorló jogutódlással történő megszűnésére azt megelőzően kerül sor, hogy a tulajdonosi
joggyakorló a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette volna, és a tulajdonosi
joggyakorlónak több jogutódja van, akkor a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettséget az erre
a feladatra kijelölt jogutódnak kell a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazásával teljesítenie.
(5) Ha a tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlói kijelölése azt megelőzően szűnik meg, hogy a tulajdonosi
joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette volna, az adatszolgáltatást a jogutódnak az e rendeletben
a tulajdonosi joggyakorlókra előírt adatszolgáltatási szabályok szerint kell teljesítenie.
14/F. § Ha a tulajdonosi joggyakorló az adatszolgáltatási időszakban azért nem tud tulajdonosi joggyakorlói
adatszolgáltatást teljesíteni, mert részére a Melléklet II. pont 2. alpontja alapján az adatszolgáltatást
a tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig teljesítik, akkor a tulajdonosi joggyakorló a tulajdonosi
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joggyakorlói adatszolgáltatást a Melléklet II. pont 2. alpontja szerinti adatszolgáltatást követően pótlólagosan
– az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott szabályok szerint – teljesíti.
14/G. § (1) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer útján, automatizáltan Országleltár-azonosítót hoz létre
az egységes állami vagyonnyilvántartásban nyilvántartott vagyonelemek azonosítására az adatszolgáltatási
keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott szabályok szerint.
(2) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlót az Országleltár-azonosító képzését követően tájékoztatja a vagyonelem
Országleltár-azonosítójáról a következő adatszolgáltatási időszakot megelőzően, vagy ha a tulajdonosi joggyakorlói
adatszolgáltatás során szükséges Országleltár azonosító létrehozása, akkor az adatszolgáltatási időszakban.
(3) A tulajdonosi joggyakorló a vagyonelemre vonatkozó Országleltár-azonosítót az MNV Zrt. (2) bekezdés szerinti
tájékoztatását követő tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatások során – a (4) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló űrlapon köteles feltüntetni.
(4) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározza azokat az eseteket
– így különösen a vagyonelem szétválása, a vagyonelem másik vagyonelembe történő beolvadása –, amikor
a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem Országleltár-azonosítóját – annak alkalmazhatatlansága miatt –
a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás során nem köteles feltüntetni.
14/H. § (1) Az MNV Zrt. ellenőrzi a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatások helyességét.
(2) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott szintaktikai és
szemantikai ellenőrzéseket végez.
(3) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározza azokat
a dokumentumokat, amelyeket a tulajdonosi joggyakorlónak a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás részeként
az adatszolgáltatás helyességének ellenőrzése érdekében az MNV Zrt. részére meg kell küldenie.
(4) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban határozza meg
a) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás ellenőrzésére nyitva álló határidőt,
b) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás ellenőrzése során feltárt hibák tulajdonosi joggyakorlóval történő
közlésének módját,
c) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás ellenőrzése során feltárt hiba tulajdonosi joggyakorló által történő
javítására nyitva álló határidőt és
d) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás hibás adatainak módosítására vonatkozó szabályokat.
14/I. § Az MNV Zrt. az egységes állami vagyonnyilvántartás adatai közül az Országleltár honlapján nem teszi
elérhetővé
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok és a nemzetbiztonsági okból nem bemutatható szervezetek által külön
jogszabály alapján szolgáltatott adatokat,
b) az immateriális javakat,
c) a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és
d) az állami vagyonba tartozó forgóeszközöket.”
6. §		
A Vhr. 50. § (1)–(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (1c) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) A Vtv. 36. § (2) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést
a) az érintett vagyonelem tulajdonosi joggyakorlójához vagy központi költségvetési szerv vagyonkezelőjéhez, vagy
b) ha az érintett vagyonelem az MNV Zrt. közvetlen kezelésében vagy nem központi költségvetési szerv
vagyonkezelésében áll, az MNV Zrt.-hez
kell benyújtani.
(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő központi költségvetési
szerv, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az MNV Zrt. a kérelmet az 51. § (1) bekezdése szerint megvizsgálja,
és lefolytatja az 51. § (5)–(7d) bekezdése szerinti eljárást.
(1b) Ha állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő
központi költségvetési szerv – a törvényi feltételeknek való megfelelés megállapítására irányuló, az 51. §
(1) bekezdés c)–e) pontja szerinti szempontokat is figyelembe vevő előzetes vizsgálat lefolytatását követően –
a Vtv. 36. § (2) bekezdés a), b), e) vagy g) pontja alapján maga kezdeményezi, akkor az ingyenes átruházásra
vonatkozó előterjesztést a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szerv irányítását
vagy felügyeletét ellátó miniszter (a továbbiakban együtt e fejezet alkalmazásában: ágazati miniszter) – a miniszter
egyetértésével – terjeszti a Kormány elé.
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(1c) Ha az (1b) bekezdés szerint előterjesztett javaslat alapján a Kormány az állami vagyon tulajdonjogának
átruházásáról dönt, a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szerv köteles
a tulajdonba adás érdekében szükséges eljárások lefolytatására, valamint jogosult – az állam nevében –
a tulajdonjog átruházására irányuló megállapodás megkötésére, amelyről a tulajdonba adás megtörténtét tanúsító
okiratok 60 napon belül történő megküldésével tájékoztatja az MNV Zrt.-t.”
7. §		
A Vhr. az 50. §-t követően a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § A Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést az MNV Zrt.-hez,
a tulajdonosi joggyakorlóhoz vagy az érintett vagyonelem központi költségvetési szerv vagyonkezelőjéhez kell
benyújtani. A tulajdonosi joggyakorló és a központi költségvetési szerv vagyonkezelő a hozzá benyújtott kérelmet
a véleményével, javaslatával együtt – a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – megküldi az MNV Zrt.-nek
az 51. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat és az 51. § (5)–(7) és (7b) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása érdekében.”
8. §

(1) A Vhr. 51. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 50. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés beérkezését követően az MNV Zrt. vagy a tulajdonosi
joggyakorló vagy az érintett vagyonelem központi költségvetési szerv vagyonkezelője, vagy az 50/A. § szerinti
kezdeményezés beérkezését követően az MNV Zrt. megvizsgálja, hogy az igénylés megfelel-e a törvényi
feltételeknek. Ennek keretében
a) ellenőrzi annak alaki megfelelőségét, az előírt mellékletek meglétét,
b) megvizsgálja, hogy az igényelt vagyonelem a Vtv. hatálya szerinti állami tulajdonba tartozik-e,
c) ingatlan esetében megvizsgálja, hogy tulajdoni és vagyonkezelői viszonyai rendezettek-e, és azt az ingatlannyilvántartás a valóságos helyzetnek megfelelően tünteti-e fel,
d) megvizsgálja a kezdeményezésben megjelölt feladat, illetve célkitűzés jogszabályokkal való összhangját,
e) megvizsgálja, hogy nem áll-e fenn valamely, a tulajdonjog átruházását vagy a kérelmező általi megszerzését
kizáró vagy korlátozó feltétel.”
(2) A Vhr. 51. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az 50. § (1) bekezdése vagy az 50/A. § szerinti kérelemmel vagy az 50. § (1b) bekezdése szerinti
kezdeményezéssel érintett vagyonelem ingatlan, akkor az MNV Zrt. megvizsgálja, hogy az igényelt ingatlan nem
szükséges-e valamely közfeladat ellátására, illetve központi költségvetési szerv elhelyezésére. Ha a (7) bekezdés
szerinti eljárást nem az MNV Zrt. folytatja le, az ingatlan tulajdonosi joggyakorlója vagy központi költségvetési szerv
vagyonkezelője a kérelmet – a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – megküldi az MNV Zrt.-nek. Az MNV Zrt.
15 napon belül lefolytatja a vizsgálatot, és annak eredményéről tájékoztatja a tulajdonosi joggyakorlót vagy az érintett
vagyonelem központi költségvetési szerv vagyonkezelőjét.”
(3) A Vhr. 51. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (7a)–(7d) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Amennyiben a kért ingatlan tulajdonjoga valamely jogszabályi feltétel hiánya miatt – ideértve
a (2) bekezdésben foglaltakat is – nem ruházható át, az MNV Zrt., a tulajdonosi joggyakorló vagy a központi
költségvetési szerv vagyonkezelő erről az igénylőt legkésőbb a kezdeményezés megérkezését követő hatvan napon
belül értesíti.
(6) Amennyiben a kezdeményezés hiányossága orvosolható, az MNV Zrt., a tulajdonosi joggyakorló vagy a központi
költségvetési szerv vagyonkezelő annak kiegészítésére hívja fel az igénylőt.
(7) Az 50. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés esetében az MNV Zrt., a tulajdonosi joggyakorló vagy
a vagyonkezelő központi költségvetési szerv, az 50/A. § szerinti kezdeményezés esetében az MNV Zrt. a kérelem
beérkezésétől számított 60 napon belül folytatja le az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot.
(7a) A tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szerv a vizsgálat eredményétől függően
a tulajdonba adást támogató javaslatát a vizsgálat befejezését követően soron kívül megküldi az ágazati miniszter
részére. Az ingyenes átruházásra vonatkozó előterjesztést az ágazati miniszter – a miniszter egyetértésével – terjeszti
a Kormány elé.
(7b) Az MNV Zrt. az igényelt „tulajdonba adni javasolt”, illetve „a tulajdonba adás valamely okból nem teljesíthető”
minősítéssel ellátott vagyonelemeket tartalmazó – az 50/A. §-ban meghatározott esetben a tulajdonosi joggyakorló
vagy vagyonkezelő központi költségvetési szerv javaslatát, a felhasználási célra vonatkozó véleményét is
tartalmazó – előterjesztését negyedévente összesítve, az adott negyedév utolsó napjáig küldi meg a miniszternek.
(7c) A (7a) és a (7b) bekezdés szerinti eljárás alól kivételt képez, ha az ingyenes vagyonátruházásra a Vtv. 36. §
(2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor. Ebben az esetben az MNV Zrt. vagy a vagyonkezelő központi költségvetési
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szerv vagy a tulajdonosi joggyakorló az ingyenes vagyonátruházásról szóló előterjesztését soron kívül küldi meg
az ágazati miniszternek vagy a miniszternek.
(7d) Az MNV Zrt. a Vtv. 36. § (4) bekezdésében foglaltak alapján ellenőrzi, hogy az 50. § (1b) bekezdése,
a (7a) és a (7b) bekezdés alapján ingyenes átruházásra javasolt vagyontárgyak összesített értéke évente ne haladja
meg az adott évi költségvetési törvényben meghatározott keretösszeget. Ha az ellenőrzés során az MNV Zrt.
megállapítja, hogy a javasolt vagyonátadással a Vtv. 36. § (4) bekezdése szerinti keretösszeg túllépésére kerülne sor,
arról tájékoztatja a tulajdonosi joggyakorlót vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szervet.”
(4) A Vhr. 51. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E fejezet alkalmazásában tulajdonosi joggyakorló: az az MNV Zrt.-től eltérő személy, aki állami vagyon felett
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult.”
9. §		
A Vhr. IX. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Elektronikus ügyintézés a központi költségvetési szervek elhelyezése során
53/K. § Ha a központi költségvetési szerv az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatással és az ehhez tartozó biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel rendelkezik, az 52. §
(1) bekezdése szerinti elhelyezési igényét az MNV Zrt. részére az MNV Zrt. és a központi költségvetési szervek közötti
kommunikáció biztosítására kialakított informatikai alkalmazás igénybevételével is megküldheti, ha az MNV Zrt.
ennek lehetőségét biztosítja.”
10. §		
A Vhr. 13. § (5) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „Vtv. 17. § (3) bekezdése szerinti
tulajdonosi joggyakorlói” szöveg és a „napjáig” szövegrész helyébe a „napjáig, a 14/D. § (1) bekezdésében
meghatározott adatszolgáltatási időszakban” szöveg lép.
11. §		
Hatályát veszti a Vhr.
a)
13. § (1) és (3) bekezdése és
b)
13. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerinti” szövegrész.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 593/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés
hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi
úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Előkr.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt adásvételi
szerződést, valamint az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.”
2. §		
Az Előkr. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A jegyző a közzétételi kérelem teljesítése során nem vizsgálja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott
ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt, valamint a 2. § (3) bekezdésben
meghatározott elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.”
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3. §

9639

(1) Az Előkr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jegyző a 2. §-ban meghatározottak szerint benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését
követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett
szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes
személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot.
Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu
kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). Az adásvételi szerződés hirdetményi úton
történő közlésének napja az a nap, amikor az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került.
A jegyző a közzétételre kerülő adásvételi szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 21. §
(3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos
határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.”
(2) Az Előkr. 3. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (4) bekezdésben előírtak
szerint anonimizált adásvételi szerződést – jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentum
továbbító segítségével – az adásvételi szerződés beérkezését követő 15 napon belül megküldi a kormányzati portált
üzemeltető szervezetnek (a továbbiakban: működtető szervezet).
(6) A működtető szervezet köteles az adásvételi szerződést a kormányzati portálon a jegyző által az adásvételi
szerződésen megjelölt közzététel napján közzétenni, és ezzel egyidejűleg a közzététel időpontjáról és tartalmáról
a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy
az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, igazolt
módon jeleznie kell a működtető szervezetnek. Ha a működtető szervezet nem teszi közzé az adásvételi szerződést
a jegyző által az adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján, a jegyző javítja a közzétételre megküldött
szerződésen a (4) bekezdésben meghatározott adatokat, és a javított szerződéspéldányt megküldi a működtető
szervezetnek a kormányzati portálon való közzététel céljából.
(7) Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint anonimizált adásvételi szerződés másolatát függeszti ki a hirdetőtáblára. A jegyző
a kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében
meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő első és
utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő. A jegyző a kifüggesztett adásvételi szerződésre
rávezeti továbbá, hogy a kifüggesztés nem minősül az adásvételi szerződés közlésének.
(8) Az adásvételi szerződés tájékoztató jellegű kifüggesztése közös önkormányzati hivatal esetében a közös
önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára
való kifüggesztéssel történik. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat alatt a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó, a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot kell érteni.”

4. §		
Az Előkr. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A működtető szervezet a kormányzati portálról az adásvételi szerződést a jegyző által az elővásárlási jog
gyakorlására nyitva álló 60 napos határidő utolsó napjaként az adásvételi szerződésen megjelölt napot követő
legközelebbi munkanapon veszi le, ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a jegyző részére elektronikus úton
automatikus igazolást küld. A működtető szervezet a befogadott adásvételi szerződéseket 5 évig köteles megőrizni.
A jegyző a közzétételre megküldött adásvételi szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti
a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. Az adásvételi szerződés tájékoztató
jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel
napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.
(2) A jegyző a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott adásvételi
szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel
időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást a Földforgalmi tv.
22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha az adásvételi
szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati
példányát, az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás
lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.
Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás
tényéről – azzal egyidejűleg – értesíti az eladót.”
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5. §		
Az Előkr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére a 2–4. §-ban foglaltakat a 7. §-ban és
a 9–11. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy
a) az eladó alatt a haszonbérbeadót,
b) a vevő alatt a haszonbérlőt,
c) az adásvételi szerződés alatt a haszonbérleti szerződést,
d) a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (1) bekezdését,
e) a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (2) bekezdését és
f ) az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratok alatt az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat
kell érteni.”
6. §		
Az Előkr. 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. § A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése során figyelmen kívül kell hagyni e rendeletnek
a biztonsági okmányon szerkesztett szerződésre, valamint az ingatlan-nyilvántartási formanyomtatvány kérelemre
vonatkozó rendelkezéseit.
10. § (1) A Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a haszonbérbeadó a haszonbérleti
szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére
benyújthatja a közzétételi kérelmet.
(2) A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt
haszonbérleti szerződést, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat.”
7. §		
Az Előkr. 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A jegyző a közzétételre kerülő haszonbérleti szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv.
49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló
15 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.
(2) A működtető szervezet a kormányzati portálról a haszonbérleti szerződést a jegyző által az előhaszonbérleti jog
gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő utolsó napjaként a haszonbérleti szerződésen megjelölt napot követő
legközelebbi munkanapon veszi le, és ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a jegyző részére elektronikus úton
automatikus igazolást küld. A működtető szervezet a befogadott haszonbérleti szerződéseket 5 évig köteles
megőrizni. A jegyző a közzétételre megküldött haszonbérleti szerződésre a kormányzati portálról történő levétel
napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. A haszonbérleti
szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett
szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.
(3) A jegyző az (5) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott haszonbérleti
szerződéseket és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által
a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást
a Földforgalmi tv. 50. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi.
Ha a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi
kérelem másolati példányát, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is megküldi
a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő
megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről – azzal egyidejűleg – értesíti a kérelmező haszonbérbeadót.”
8. §		
Az Előkr. 12. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A jegyzőnek az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény
egyik példányán felismerhetetlenné kell tenni a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében előírtak szerinti természetes
személyazonosító adatokat, valamint az aláírásokat, és ezt kell a kormányzati portálon közzétenni.
(6) A 11. § (3) bekezdése szerinti irattovábbítás során a közzétett közzétételi közleményt, a működtető szervezet által
a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást is meg
kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási
szerv részére.”
9. §		
Az Előkr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak tájékoztatása céljából elektronikus tájékoztatót
kell közzétenni a kormányzati portálon. Az elektronikus tájékoztató közzététele iránt a jegyzőnek az adásvételi vagy
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a haszonbérleti szerződés, illetve a közzétételi közlemény (e §-ban a továbbiakban együtt: szerződés) kormányzati
portálon való közzététel céljából történő megküldésével egyidejűleg kell intézkednie, és a működtető szervezet
részére megküldenie.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus tájékoztató a következő adatokat tartalmazza:
a) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat,
b) a szerződés kormányzati portálon való közzétételének időpontja és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdése, illetve
a 49. § (3) bekezdése alapján az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó
napja,
c) annak megjelölése, hogy a szerződés föld adásvételére vagy haszonbérletére vonatkozik,
d) a szerződésben szereplő
da) földrészlet (földrészletek) adatai: település, helyrajzi szám, művelési ág, területnagyság, tulajdoni hányad,
db) ellenszolgáltatásként megjelölt vételár vagy haszonbér megjelölése.
(3) Az elektronikus adatlapnak a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (2) bekezdésben
foglalt adatokat – a földügyért felelős miniszter által erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhető
elektronikus űrlapon, jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás
segítségével – a szerződéssel egyidejűleg megküldi a működtető szervezetnek.
(4) A működtető szervezet köteles az elektronikus tájékoztatót a szerződéssel együtt a kormányzati portálon
közzétenni, és a közzététel időpontjáról és tartalmáról automatikus igazolást küldeni a jegyző részére. A jegyző
köteles meggyőződni arról, hogy az elektronikus adatlap a kormányzati portálon közzétételre került. Ennek
elmaradását haladéktalanul, igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek.
(5) A működtető szervezet a kormányzati portálról az elektronikus tájékoztatót a jegyző által az elővásárlási, illetve
előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjaként megjelölt napot követő legközelebbi
munkanapon veszi le – a szerződéssel egyidejűleg –, és a levétel időpontjáról automatikus igazolást küld a jegyző
részére. A működtető szervezet a befogadott elektronikus űrlapok (2) bekezdésben foglalt adatait 5 évig köteles
megőrizni.
(6) Az elektronikus tájékoztató közzétételéhez szükséges elektronikus űrlap kitöltéséért, valamint a szerződés
anonimizálásáért és a szerződésre rávezetett adatokért a jegyző, az elektronikus adatlap, valamint a szerződés
közzétételéért a működtető szervezet felelős.”
10. §		
Az Előkr.-nek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben az egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 16. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„17. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően
nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
11. §		
Az Előkr. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti
szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 593/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított
rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésének napján vagy azt követően a jegyző részére megküldött adásvételi és
haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni.”
12. §		
Az Előkr.
a)
1. § (1) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, valamint
1. mellékletében az „adás-vételi” szövegrész helyébe az „adásvételi” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésében a „kifüggesztéséig” szövegrész helyébe a „kormányzati portálon való közzétételéig”
szöveg,
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c)
d)
lép.

4. § (2) bekezdésében a „kifüggesztését” szövegrész helyébe a „kormányzati portálon való közzétételét”
szöveg,
3. melléklet címében a „kifüggesztésre” szövegrész helyébe a „közzétételre” szöveg

13. §		
Hatályát veszti az Előkr.
a)
2. § (1a) bekezdése,
b)
3. § (4a) bekezdése.
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról
szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló
495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok
ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Mód. rendelet 1.) megállapított 1. melléklet 2. pontját és 2. melléklet 2. pontját nem kell alkalmazni
a Mód. rendelet 1. hatálybalépésekor már folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások és a már megkötött
koncessziós szerződések tekintetében.
(4) E rendeletnek a Mód. rendelet 1.-gyel megállapított 1. melléklet 2. pontját és 2. melléklet 2. pontját a Mód.
rendelet 1. hatálybalépését követően indult koncessziós pályázati eljárásokra kell alkalmazni.”
2. §		
A Korm. rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet és
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez
		 A Korm. rendelet 1. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. Menetrend szerinti helyközi közúti személyszállítás.”
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2. melléklet az 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez
		 A Korm. rendelet 2. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. Menetrend szerinti helyközi közúti személyszállítás.”

A Kormány 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági
feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A. § (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 14. mellékletben meghatározott egyes jogsértések
esetén az elkövetőre a jogsértéshez meghatározott összegű bírságot kell kiszabni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt megállapított bírság együttes
összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 600 000 forintot, járművezető esetén a 150 000 forintot.
(3) E rendelet alkalmazásában:
a) komoly hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet
III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti komoly hiányosság,
b) veszélyes hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet
III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti veszélyes hiányosság.”
2. §		
Az R. 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendeletnek a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági
feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr2.) 1. §-ával megállapított 9/A. §-át és a 3. §-ával megállapított 8. és 14. mellékletét
a Módr2. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.”
3. §

(1) Az R. 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 14. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki
ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és
a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

9644

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 281. szám

1. melléklet az 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Az R. 8. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:
[Sorszám

A

B

C

A súlyosság foka
N3 és N2 járműkategóriák esetében
1.

(RSJ= rendkívül súlyos jogsértés,

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

NSJ= nagyon súlyos jogsértés,

A bírságolással érintett
Bírság összege

cselekmény, mulasztás

forintban

elkövetéséért felelőssé
tehető]

SJ= súlyos jogsértés)

... < 5%
5% ≤ ... < 10%

3.

A 9. § (1) bekezdés
f ) pontjában
hivatkozott
jogszabály szerint
a hatósági engedélyben
feltüntetett megengedett
legnagyobb össztömeg
túllépése jármű vagy
járműszerelvény esetében

10% ≤ ... < 20%

20% ≤ ... < 30%

30% ≤ ...

–

50 000

SJ

100 000

N3 vagy ilyen járműből is
álló járműszerelvény
esetén NSJ,
N2 vagy ilyen járműből
is álló járműszerelvény
esetében 15% alatt SJ,
15%-tól NSJ
N3 vagy ilyen járműből is
álló járműszerelvény
esetén NSJ,
N2 vagy ilyen járműből
is álló járműszerelvény
esetében 25% alatt NSJ,
25%-tól RSJ

D

200 000
feladó
felrakó
szállító
járművezető
350 000

500 000

2. melléklet az 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A

B
A súlyosság foka

Sorszám

Jogsértő magatartások

(RSJ= rendkívül

személy és áruszállítást

súlyos jogsértés,

végző járművek esetén

SJ= súlyos
jogsértés)

1.

A jármű alvázát,
futóművét,
kerekét,
gumiabroncsát,
fékberendezését
vagy kormányberendezését
érintő komoly
hiányosság

SJ

C

D

E

F

A bírság összege
forintban L1e–L7e, M1,

A bírság összege

O1 kategóriájú jármű,

forintban N1, O2

mezőgazdasági vontató

kategóriájú jármű

és lassú jármű, valamint

esetén

A bírság összege
forintban N2, N3, O3, O4
kategóriájú jármű esetén

A bírság összege
forintban
M2, M3 kategóriájú
jármű esetén

azok pótkocsija esetén

hiányosságonként
20 000

hiányosságonként
40 000

hiányosságonként
100 000

hiányosságonként
150 000
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2.

A jármű alvázát,
futóművét,
kerekét,
gumiabroncsát,
fékberendezését
vagy kormányberendezését
érintő veszélyes
hiányosság

RSJ

hiányosságonként
50 000

hiányosságonként
100 000

hiányosságonként
300 000

hiányosságonként
300 000

3.

A jármű
2. pontban
fel nem sorolt
szerkezeti elemeit
érintő komoly
hiányosság

SJ

hiányosságonként
10 000

hiányosságonként
20 000

hiányosságonként
50 000

hiányosságonként
100 000

4.

A jármű
2. pontban
fel nem sorolt
szerkezeti elemeit
érintő veszélyes
hiányosság

RSJ

hiányosságonként
20 000

hiányosságonként
40 000

hiányosságonként
100 000

hiányosságonként
150 000

5.

A rakományrögzítést
érintő komoly
hiányosság

SJ

hiányosságonként
10 000

hiányosságonként
50 000

hiányosságonként
100 000

hiányosságonként
150 000

6.

A rakományrögzítést érintő
veszélyes
hiányosság

RSJ

hiányosságonként
20 000

hiányosságonként
100 000

hiányosságonként
300 000

hiányosságonként
300 000

7.

A közúti
közlekedési
szolgáltatást
végző jármű
uniós jog
szerinti műszaki
vizsgálatról szóló
érvényes igazolás
nélküli közúti
közlekedése

RSJ

40 000

50 000

60 000

100 000

8.

A személy- vagy áruszállítási
szolgáltatást végző gépjármű
esetében a gyártó által felszerelt
káros anyag kibocsátást
csökkentő berendezés hiányzik,
átalakították, működését
befolyásolták vagy nyilvánvalóan
meghibásodott.

40 000

50 000

600 000

600 000

”
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A Kormány 596/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 16. §-a a következő 59–62. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„59. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából, a vezetőképesség-mérésekre használt platinázott platinaelektródokban lévő ólom
mentesítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 17-ei (EU) 2020/360 felhatalmazáson
alapuló bizottsági irányelvnek,
60. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, az abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló
szerként használt hat vegyértékű krómra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. december 17-ei (EU) 2020/361 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
61. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű kézi motorokban használt forraszanyagban és csatlakozások
bevonatában lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 17-ei
(EU) 2020/365 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
62. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, a vér és más testfolyadékok és testgázok elemzésére szolgáló in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökben használt polivinilkloridban (PVC) hőstabilizátorként alkalmazott ólomra vonatkozó
mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 17-ei (EU) 2020/366 felhatalmazáson alapuló
bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
2. §

(1) A RoHS rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A RoHS rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet
a)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából, a vezetőképesség-mérésekre használt platinázott platinaelektródokban
lévő ólom mentesítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 17-ei (EU) 2020/360
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
b)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, az abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló
szerként használt hat vegyértékű krómra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. december 17-ei (EU) 2020/361 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
c)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű kézi motorokban használt forraszanyagban és
csatlakozások bevonatában lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. december 17-ei (EU) 2020/365 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
d)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, a vér és más testfolyadékok és testgázok elemzésére szolgáló in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökben használt polivinilkloridban (PVC) hőstabilizátorként alkalmazott
ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 17-ei (EU) 2020/366
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 596/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez
1. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ
MENTESSÉGEK 78. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Típus

78.

A gyújtásmodulokban és a belső égésű
motorok egyéb elektromos és elektronikus
vezérlőrendszereiben használt elektromos és
elektronikus alkatrészek forraszanyagában és
védőbevonatában, valamint az ilyen modulokban
és motorokban található nyomtatott áramköri lapok
bevonatában lévő ólom, amely alkatrészeket műszaki
okokból közvetlenül a belső égésű kézi motorok
(a 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott SH:1, SH:2 és SH:3 osztályba tartozó
motorok) forgattyúsházára vagy a forgattyúsházába,
illetve hengerére vagy hengerébe kell szerelni

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

A mentesség határideje)

–

–

– az 1–7., a 10. és a 11. termékcsoport esetében

nincs korlátozás

2022. március 31-ig

– a 8. és a 9. termékcsoportba tartozó, az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől, valamint
az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő
eszközök esetében

nincs korlátozás

2021. július 21-ig

– 8. termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközök esetében

nincs korlátozás

2023. július 21-ig

– a 9. kategóriába tartozó ipari felügyeleti és vezérlő
eszközök esetében

nincs korlátozás

2024. július 21-ig

2. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat IV. KRÓMTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK 88. sora
helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 88a. és 88b. sorral egészül ki:
(Típus

88.

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

A mentesség határideje)

Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében
korróziógátló szerként használt, a hűtőközegben lévő
króm, a 7. melléklet 8., 9. és a 11. pontjában szereplő
termékcsoportok közül

≤ 0,75 m/m%
hat vegyértékű króm

–

– 8. termékcsoportba tartozó, az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközöktől, valamint az ipari
felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök
esetében

≤ 0,75 m/m%
hat vegyértékű króm

2021. július 21-ig

– 8. termékcsoportba tartozó, az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközök esetében

≤ 0,75 m/m%
hat vegyértékű króm

2023. július 21-ig

– 9. termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és
vezérlő eszközök és a 11. termékcsoport esetében

≤ 0,75 m/m%
hat vegyértékű króm

2024. július 21-ig
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88a.

Teljesen vagy részben elektromos hűtőberendezéssel
működő, állandó üzemi feltételek mellett
75 W-nál kisebb felvett teljesítményű abszorpciós
hűtőgépek (beleértve a minibárokat is) szénacél
hűtőrendszerének hűtőközegében korróziógátló
szerként használt, a hűtőközegben lévő króm,
a 7. melléklet 1–7. és a 10. termékcsoportba tartozó
eszközök esetében

≤ 0,75 m/m%
hat vegyértékű króm

2021. március 5-ig

88b.

Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerének
hűtőközegében korróziógátló szerként használt króm,
a 7. melléklet 1–7. és a 10. termékcsoportba tartozó
eszközök esetében: – ha a hűtőgép teljesen vagy
részben elektromos fűtőberendezéssel működik, és
állandó üzemi feltételek mellett felvett teljesítménye
legalább 75 W;
– ha a hűtőgép teljes mértékben nem elektromos
fűtőberendezéssel működik.

≤ 0,75 m/m% hat
vegyértékű króm

2021. július 21-ig

2. melléklet az 596/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez
1. A RoHS rendelet 3. melléklet 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. Az olyan vezetőképesség-mérések során használt platinázott platinaelektródokban lévő ólom, amelyekre
az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
41.1. laboratóriumi alkalmazásokban ismeretlen koncentráció mellett, széles tartományban végzett
vezetőképesség-mérések, ahol a vezetőképesség tartománya több nagyságrendet felölel (pl. 0,1 mS/m és 5 mS/m
között változhat);
41.2. oldatok mérése, amelyek során az alábbi okok valamelyike miatt +/– 1% pontosságú mintatartományra és
az elektród nagyfokú korrózióállóságára van szükség:
41.2.1. < pH 1 savasságú oldatok;
41.2.2. > pH 13 lúgosságú oldatok;
41.2.3. halogéngáz-tartalmú korrozív oldatok;
41.3. a 100 mS/m érték feletti tartományban végzett vezetőképesség-mérések, amelyeket hordozható műszerekkel
kell elvégezni – a mentesség 2025. december 31-én lejár.”
2. A RoHS rendelet 3. melléklet 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. Vér, egyéb testfolyadék és testgáz elemzésére szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
amperometriás, potenciometriás és konduktometriás elektrokémiai érzékelőinek alapanyagaként szolgáló
polivinilklorid (PVC) hőstabilizálására használt ólom – a mentesség 2022. március 31-én lejár.”
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A Kormány 597/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól szóló 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól szóló 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet a következő
50. §-sal egészül ki:
„50. § A Kincstárnál vezetett fizetési számlát érintő kiadások teljesítése esetében a veszélyhelyzet során egyes
orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről szóló
82/2020. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a járványhelyzettel kapcsolatban beszerzett
orvostechnikai eszköz, egyéni védőeszközök vételára – ha az adott beszerzést a központi költségvetési szerv
az erre a célra biztosított előirányzata terhére teljesítette, de a beszerzés az alaptevékenységét nem szolgálja –
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K312. Üzemeltetési
anyagok beszerzése rovaton kimutatható.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 598/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése a következő 15a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„15a. INTERREG+ rendszer: az 1. § a), b) és d) pontjában meghatározott határon átnyúló együttműködési programok
keretében megvalósuló projektek adatainak gyűjtésére, rendszerezésére szolgáló, ezen programok végrehajtási
folyamatait támogató, az IMIR 2014–2020 rendszer funkcióit fokozatosan átvevő és az átvétel időszaka alatt
az IMIR 2014–2020 rendszerrel párhuzamosan fejlesztett és működtetett informatikai rendszer, ide nem értve
a NAHU 2014–2020 rendszer által kezelt nemzeti feladatokat,”
2. §		
A Rendelet 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hazai kedvezményezett és a hazai TA kedvezményezett köteles visszafizetni)
„a) a hazai társfinanszírozást, ha a hazai társfinanszírozás kifizetésétől számított tizenöt hónapon belül
– TA kedvezményezett esetén az adott program által meghatározott végső költségelszámolási határidőig – nem
nyújt be előlegelszámolást, kivéve, ha a késedelem a hazai kedvezményezettől független objektív okok miatt
következik be, és a hazai kedvezményezett vétlenségét a határidő mulasztásában hitelesen igazolja,
b) az elszámolásból eredő különbözetet, ha az előlegként kifizetett hazai társfinanszírozás összege magasabb,
mint a hazai kedvezményezett, illetve a hazai TA kedvezményezett részére jóváhagyott előlegelszámolás
szabálytalansággal vagy pénzügyi hibával nem érintett része,”
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3. §		
A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a 7. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, a 7. § (6) és
(10) bekezdésében megjelölt esetben és a szabálytalanul felhasznált hazai társfinanszírozás visszakövetelése
érdekében a hazai kedvezményezett részére visszafizetési felszólítást küld meg.”
4. §		
A Rendelet 69. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § a), b) és d) pontja szerinti együttműködési program végrehajtásában részt vevő]
„a) valamennyi szervezet köteles az IMIR 2014–2020 rendszert vagy az INTERREG+ rendszert – az irányító hatóság
és az igazoló hatóság által egyedileg meghatározott módon – használni a végrehajtási, kifizetési, ellenőrzési,
monitoring- és hitelesítési feladata ellátása során, valamint köteles felhasználni ezen feladatához kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettsége ellátásához,”
5. §		
A Rendelet 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az uniós támogatás Európai Bizottságtól való igénylése és az Európai Unióval történő elszámolás benyújtása
az IMIR 2014–2020 rendszerben vagy az INTERREG+ rendszerben teljeskörűen rögzített adatok alapján történhet.”
6. §		
A Rendelet 71/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„71/A. § Az IMIR 2014–2020 rendszer, valamint az INTERREG+ rendszer eléréséhez szükséges, a kedvezményezett
rendelkezésére bocsátott felhasználónevet egyedi jelszóval kell védeni. A jelszó biztonságáért, a jelszó használatával
az IMIR 2014–2020 rendszerben, valamint az INTERREG+ rendszerben elvégzett műveletekért a kedvezményezett
felelős.”
7. §		
A Rendelet
a)
7. § (7) és (7a) bekezdésében a „(2) bekezdés szerinti összeg” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b) és
c) pontja szerinti összeg” szöveg,
b)
7. § (10) bekezdésében az „Elállás esetén a hazai kedvezményezett” szövegrész helyébe az „Elállás esetén
– ideértve a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetet is – a hazai kedvezményezett” szöveg,
c)
8. § (3) bekezdés b) pontjában az „állami tulajdonban álló gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „állami
vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság” szöveg,
d)
27. alcím címében az „Az IMIR 2014–2020 és a NAHU 2014–2020 rendszerre” szövegrész helyébe az „Az IMIR
2014–2020, az INTERREG+ és a NAHU 2014–2020 rendszerre” szöveg,
e)
68. § a) pontjában az „az IMIR 2014–2020 rendszerben, továbbá” szövegrész helyébe az „az IMIR 2014–2020
rendszerben vagy az INTERREG+ rendszerben, továbbá” szöveg,
f)
70. § (1) és (2) bekezdésében az „az IMIR 2014–2020 rendszer, illetve a NAHU 2014–2020 rendszer” szövegrész
helyébe az „az IMIR 2014–2020 rendszer, az INTERREG+ rendszer, illetve a NAHU 2014–2020 rendszer” szöveg,
g)
70. § (2) bekezdésében az „az IMIR 2014–2020 rendszeren, illetve a NAHU 2014–2020 rendszeren” szövegrész
helyébe az „az IMIR 2014–2020 rendszeren, az INTERREG+ rendszeren, illetve a NAHU 2014–2020 rendszeren”
szöveg és
h)
71. §-ában az „Az IMIR 2014–2020 rendszerben, valamint a NAHU 2014–2020 rendszerben” szövegrész
helyébe az „Az IMIR 2014–2020 rendszerben, az INTERREG+ rendszerben, valamint a NAHU 2014–2020
rendszerben” szöveg
lép.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 599/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről
az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint
az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet
módosításáról

1. §		
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai
Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó
Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) E rendelet 2. §-a szerinti Megállapodás egyetlen cikkében meghatározott időpontban lép hatályba,
és – figyelemmel a Tanács (EU) 2020/1787 határozatban, valamint az AKCS-EU Nagykövetek Bizottságának
a 2/2020 (2020. december 4-ei) sz. döntésében foglaltakra – 2021. november 30-án, illetve az Európai Unió és
az AKCS-államok közötti új megállapodás hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjában, attól
függően, hogy melyik a legkorábbi időpont, hatályát veszti.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 600/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 47. §-sal egészül ki:
„47. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 600/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr39.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 55. sorát a Módr39. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 600/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 55. sorral egészül ki:
1

55.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

Ipartelep építésére irányuló
beruházás Szurdokpüspöki
külterületén

Szurdokpüspöki közigazgatási
területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti
külterület 045/10, 045/12,
045/14, 045/15, 045/16, 045/18,
049/2 helyrajzi számú ingatlanok

Nógrád Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
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IV.

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 16/2020. (XII. 17.) MEKH rendelete
a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű
termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés
megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő
meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 6. pont e) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez
kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem
megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.)
MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § Megtartottnak kell tekinteni a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi vagy
zöld prémium típusú támogatási jogosultságát megállapító határozatban a kereskedelmi üzem megkezdésére
megállapított határidőt és az adott támogatási jogosultsághoz tartozó kiserőművi összevont engedélyben
megállapított kivitelezési határidőt, ha az
a) 2020. március 11-e és 2021. június 30-a között jár le, és a kereskedelmi üzem legkésőbb 2022. június 30-ig, vagy
b) 2021. július 1-je és 2021. december 31-e között jár le, és a kereskedelmi üzem 2022. december 31-ig
megkezdődik.
3. § Megtartottnak kell tekinteni a villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó, a megújuló energiaforrásból
vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező
átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) és (2a) bekezdése alapján megállapított
határidőt és az adott támogatási jogosultsághoz tartozó kiserőművi összevont engedélyben megállapított
kivitelezési határidőt, ha az
a) 2020. március 11-e és 2021. június 30-a között jár le, és a villamosenergia-termelés 2022. június 30-ig
megkezdődik, vagy
b) 2021. július 1-je és 2021. december 31-e között jár le, és a villamosenergia-termelés 2022. december 31-ig
megkezdődik.”
2. §		
A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2023. január 1-jén hatályát veszti.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Horváth Péter János s. k.,

		

elnök
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 16/2020. (XII. 17.) NMHH rendelete
a piacelemzéssel és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók önkéntes kötelezettségvállalásával
kapcsolatos szabályokról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya az elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: szolgáltató) terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
együttműködési megállapodás: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban:
Eht.) 63. §-ában foglaltak alapján kiróható kötelezettségek alkalmazását befolyásoló, a jelentős piaci erővel
rendelkező szolgáltató és más szolgáltató együttműködésére vonatkozó olyan megállapodás, amely nem
minősül e rendelet szerinti társberuházásra irányuló megállapodásnak;
b)
társberuházás: a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató és más szolgáltató vagy szolgáltatók olyan közös
beruházása, amely a rendkívül nagy kapacitású hálózatnak a végfelhasználó hozzáférési helyszínéig vagy
a bázisállomásig kiterjedő, optikai szálas elemekből álló részeinek kiépítésére irányul;
c)
társberuházási ajánlat: a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató által kialakított, a társberuházáshoz való
csatlakozásnak, a társberuházás megvalósításának, a kiépített hálózat közös használatának és az azokhoz való
hozzáférésnek feltételeit tartalmazó ajánlat;
d)
társberuházó: a társberuházásban a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató mellett részt vevő szolgáltató.

2. A piacmeghatározás és a piacelemzés lefolytatására, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók
azonosítására és kötelezettségek előírására vonatkozó részletes szabályok
3. §

(1) Az Elnök az Európai Bizottságnak az érintett termék- és szolgáltatáspiacokról szóló ajánlásában (a továbbiakban:
ajánlás) szereplő piactól eltérő piacot érintettként a következő három feltétel együttes teljesülése esetén
azonosíthat:
a)
az adott piacon magas és nem átmeneti strukturális, jogi vagy szabályozási jellegű belépési korlátok állnak
fenn;
b)
az adott piac – a belépési korlátok mögött kibontakozó infrastruktúra alapú vagy egyéb jellegű verseny
helyzetét is figyelembe véve – az előretekintő időtávon belül nem közeledik a hatékony verseny állapotához; és
c)
a versenyjogi eszközök alkalmazása önmagában nem elegendő a piacelemzés alapján feltárt versenyt
korlátozó akadályok megfelelő kezelésére.
(2) Az ajánlásban szereplő piacoknál úgy kell tekinteni, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülnek, kivéve, ha
az Eht. 62. §-a szerinti vizsgálatok eredményeként az Elnök megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek
közül a hazai piaci körülmények között egy vagy több nem teljesül. Ebben az esetben az Elnök a vizsgált piacot
nem azonosítja érintett piacként, vagy ha a vizsgált piac korábban érintett piacként került azonosításra, az érintett
piacként való azonosítását megszünteti.
(3) Az Elnök az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot a vizsgált piacon előretekintő időtávon előreláthatóan bekövetkező
változások figyelembevételével végzi el, amelynek során a vizsgált piacon az Eht. 63. § (1) bekezdése alapján
esetlegesen fennálló kötelezettségeket figyelmen kívül hagyja. Az Elnök a vizsgálat során az (1) bekezdésben írt
szempontokon túl figyelembe veszi
a)
a piac szerkezetére, a piaci folyamatokra hatást gyakorló fejleményeket, amelyek befolyásolják annak
valószínűségét, hogy az érintett piac közeledik a hatékony verseny állapotához;
b)
a vizsgált piacról, vagy a vizsgált piacon kívülről származó – akár kiskereskedelmi, akár nagykereskedelmi
szintről kiinduló –, a piaci versenyre érdemi hatást gyakorló versenynyomást – tekintet nélkül arra,
hogy az versengő infrastruktúra, vagy nem elektronikus hírközlési infrastruktúra irányából érvényesülő
versenynyomás –, vagy – a végfelhasználó szempontjából összehasonlítható – versengő szolgáltatásokból
származik;
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c)

az érintett piacot vagy a kapcsolódó kiskereskedelmi piacot érintő, az Eht. 63. § (1) bekezdése alapján
előírt kötelezettségeken kívüli szabályozást vagy intézkedést, így különösen az Eht. 86. §-a, 90. §-a és
100–100/B. §-a alapján előírt kötelezettségekhez kapcsolódó szabályozást és
d)
más érintett piacokon az Eht. 63. § (1) bekezdése alapján előírt kötelezettségeket.
(4) Az Elnök a piacmeghatározásra és piacelemzésre vonatkozó határozatában nem köteles indokolni azt
a megállapítást, amely az Eht. 24. § (2) bekezdése alapján figyelembe vett ajánlás és iránymutatás, valamint
az Európai Parlament és a Tanács Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC
Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról,
valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1971 rendelete alapján figyelembe
vett iránymutatás vagy egyéb szabályozó rendelkezésein alapul. Ilyen esetben az Elnök a határozat indokolásában
utal az ajánlás, az iránymutatás vagy egyéb szabályozó figyelembe vett rendelkezésére.

3. A piacmeghatározás és a piacelemzés eredményeként kirótt kötelezettségekkel kapcsolatos
eljárásokra vonatkozó részletes szabályok
4. §

(1) A referenciaajánlat Eht. 67/B. §-a szerinti módosítása esetén a kötelezett szolgáltató a kérelmében köteles
a)
megjelölni a referenciaajánlat módosításának indokát;
b)
benyújtani a referenciaajánlat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, változáskövetéssel ellátott és
változáskövetés nélküli változatait, valamint
c)
benyújtani a referenciaajánlat módosításával, módosuló részeivel összefüggő adatokat és dokumentumokat.
(2) Az eredeti referenciaajánlat alapján kötött hálózati szerződések módosítására vonatkozó eljárásokat
a referenciaajánlat módosításának hatálybalépését követően lehet megkezdeni.

5. §

(1) A számviteli szétválasztási kimutatásnak az Eht. 68. §-a szerinti jóváhagyása során – kétség esetén – a kötelezett
szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a benyújtott számviteli szétválasztási kimutatásban és a kapcsolódó
dokumentumokban foglaltak megfelelnek az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabálynak.
(2) A Hatóság a számviteli szétválasztási kimutatásban foglalt adatokat a feladatainak ellátásához felhasználhatja,
továbbá azokat az Eht. 20. § (3) bekezdésével és 33. § (5) bekezdésével összhangban a szükséges mértékig
a versenyhatóság rendelkezésére bocsáthatja a kötelezett szolgáltató egyidejű értesítésével.

4. Az együttműködési megállapodásokhoz kapcsolódó önkéntes kötelezettségvállalás részletes
szabályai
6. §		
Az Eht. 66/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségvállalásra (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
kötelezettségvállalás) vonatkozó, az Eht. 66/B. § (1) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a jelentős piaci erejű szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelmet az Eht. 66/B. § (2) bekezdés a) pontja
alapján nyújtotta be;
b)
az együttműködés tartalmának ismertetését;
c)
annak részletes bemutatását, hogy az együttműködési megállapodás mely, az Eht. 63. §-a alapján kirótt
kötelezettség alkalmazását befolyásolja, és milyen módon;
d)
a felek által kötött együttműködési megállapodás egy példányát és
e)
a hálózathoz való hozzáférés feltételeire vonatkozó kötelezettségvállalások pontos tartalmát.
7. §

(1) Az Elnök a kötelezettségvállalás Eht. 66/B. § (8) bekezdése szerinti kötelezővé tételére vonatkozó döntésében rögzíti
a kötelezettség alkalmazásának időtartamát, amely nem haladhatja meg a kötelezettségvállalásban a jelentős piaci
erővel rendelkező szolgáltató által felajánlott időtartamot.
(2) Az Elnök a kötelezettségvállalást az Eht. 66/B. § (8) bekezdése szerinti döntésében csak részben teszi kötelezővé,
ha a kötelezettségvállalásban foglalt egyes feltételek az Eht. 66/B. § (4) bekezdésében rögzített követelmények
teljesüléséhez nem szükségesek.
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5. A rendkívül nagy kapacitású hálózat társberuházásban történő kiépítésére vonatkozó
kötelezettségvállalás részletes szabályai
8. §

(1) Az Eht. 66/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségvállalásra (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
kötelezettségvállalás) vonatkozó – az Eht. 66/B. § (1) bekezdése szerinti – kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a jelentős piaci erejű szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelmét az Eht. 66/B. § (2) bekezdés b) pontja
alapján nyújtotta be;
b)
a tervezett beruházáshoz kapcsolódó üzleti terv bemutatását, amely tartalmazza az üzleti tervezés alapjául
szolgáló előfizetőszámokat, forgalmi adatokat, a tervezett bevételeket;
c)
a hálózaton nyújtható és nyújtani tervezett elektronikus hírközlési és kapcsolódó szolgáltatások ismertetését;
d)
a társberuházási ajánlat teljes szövegét;
e)
a pénzügyi feltételek kialakítása során alkalmazott elveket, eljárásokat, módszereket;
f)
a társberuházási ajánlat közzétételével kapcsolatos információkat, továbbá
g)
ha a társberuházási ajánlat alapján a jelentős piaci erejű szolgáltató legalább egy közös beruházásra irányuló
megállapodást kötött, a fennálló társberuházási megállapodásra vagy megállapodásokra vonatkozó
információkat, dokumentumokat.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti társberuházási ajánlatnak tartalmaznia kell
a)
a beruházással érintett terület pontos meghatározását;
b)
a tervezett hálózat műszaki paramétereit, ennek körében
ba)
a tervezett hálózati struktúra leírását, a főbb hálózati csomópontok elhelyezkedésének bemutatásával,
bb)
a meglévő és újonnan telepített aktív hálózati elemeket és a passzív infrastruktúraelemek bemutatását,
bc)
az alkalmazott technológiát,
bd)
a tervezett kapacitást, illetve – ha értelmezhető – a tervezett előfizetői hozzáférési pontok számát,
be)
a végfelhasználó hozzáférési helyéig történő kiépítés műszaki akadályait, amennyiben a hálózat
csak a végfelhasználó tartózkodási, illetve működési helyének közvetlen közelében lévő pontig
építhető ki, és
bf )
a hálózat tervezett gazdasági élettartamát;
c)
a hálózatkiépítés ütemezését és a fejlesztés főbb mérföldköveit, a tervezett időpontokat és időtartamokat,
ennek körében
ca)
a hálózatkiépítés tervezett kezdő időpontját,
cb)
az egyes hálózatkiépítési lépések tervezett kezdő és záró időpontját,
cc)
a használatbavétel tervezett időpontját és
cd)
a kereskedelmi szolgáltatásnyújtás tervezett kezdő időpontját;
d)
a társberuházás megvalósításának jogi kereteit, ennek körében
da)
a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató és a társberuházók közötti együttműködés
megvalósításának jogi formáját, így különösen elkülönült gazdasági társaság létrehozatalára vagy
egyéb együttműködési mód megvalósítására irányuló szerződés feltételeit,
db)
elkülönült gazdasági társaság létrehozása esetén a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató
és a társberuházók részesedésére vonatkozó feltételeket, az elkülönült gazdasági társaság
döntéshozatali rendjét, az ezzel kapcsolatos esetleges korlátozásokat és
dc)
a társberuházáshoz történő későbbi csatlakozás megvalósításának jogi formáját, feltételeit;
e)
a társberuházásban való részvétel feltételeit, ennek körében
ea)
a társberuházókra vonatkozóan előírt követelményeket, így különösen az elvárt pénzügyi
garanciákat,
eb)
a társberuházásban való részvételhez szükséges minimális hozzájárulás mértékét,
ec)
a társberuházáshoz való hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ütemezését és
ed)
a csatlakozás egyéb feltételeit;
f)
a hálózat kiépítés megvalósításához kapcsolódó feltételeket, ennek körében
fa)
a felek közötti munkamegosztást, felelősségi viszonyokat a hálózat kiépítéséhez kapcsolódóan és
fb)
a felek közötti költségviselés szabályait, feltételeit;
g)
a hálózatüzemeltetés megvalósításával kapcsolatos rendelkezéseket, pénzügyi és felelősségi viszonyokat;
h)
a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató és a társberuházók hálózattal, illetve az ahhoz való
hozzáféréssel kapcsolatos jogait az üzembe helyezést követően;
i)
a társberuházók hálózati hozzáféréséhez kapcsolódó szabályokat, eljárásokat;
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j)
k)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
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a társberuházók tájékoztatásának, a felek kapcsolattartásának szabályait;
a társberuházási megállapodás felmondási feltételeit, a társberuházási megállapodás módosítása során
alkalmazott eljárást, valamint a társberuházási megállapodással megszerzett jogok harmadik félnek történő
átengedésével kapcsolatos szabályokat;
l)
a társberuházó számára megállapított ellenértékeket vagy az ellenértékek kialakítása során alkalmazott
eljárásokat és számítási módszereket;
m)
a társberuházásban részt nem vevők számára biztosított hálózati hozzáférés feltételeit, ennek körében
ma)
a hozzáférést biztosító szolgáltató, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató, illetve társberuházó
megnevezését, indokolt esetben földrajzi bontásban,
mb)
a hozzáférés biztosításának kezdő időpontját, tervezett időtartamát,
mc)
a megajánlott hozzáférési szolgáltatásokat, azok műszaki jellemzőit, minőségi paramétereit,
md)
a hálózati hozzáférés biztosításához kapcsolódó eljárásokat, teljesítési időket,
me)
a hozzáférési szolgáltatások ellenértékét vagy az ellenérték kialakítása során alkalmazott eljárást és
számítási módszert és
mf )
a korábbi hozzáférési szolgáltatás technológiai vagy egyéb okból történő megszüntetése és
a helyébe lépő új hozzáférési szolgáltatás megajánlása esetén alkalmazott szabályokat.
A társberuházási ajánlat tartalmazhat olyan feltételeket, amelyek a megállapodás megkötésével összefüggésben
a piaci verseny tisztaságát biztosítják, így különösen a megállapodás megkötésére vonatkozó eljárás átláthatóságára
és az együttműködés kereteinek és folyamatának dokumentáltságára vonatkozó szabályokat, a társberuházással
összefüggő információk megosztásának módját, terjedelmét, továbbá a versenyjogi szabályok biztosítása
érdekében szakértő harmadik fél bevonásának lehetőségét.
A kérelemnek az (1) bekezdés e) pontja szerint benyújtott információk körében tartalmaznia kell
a)
a társberuházó számára a kockázattól függően esetlegesen eltérő mértékben megállapított ellenértékek
kialakítása során figyelembe vett szempontokat, eljárást és számítási módszert;
b)
a társberuházó által a hálózathoz kapcsolódó jogokért, a hálózathasználatért fizetett ellenértékek kialakítása
során figyelembe vett szempontokat és számítási módszert, továbbá
c)
a társberuházásban részt nem vevő szolgáltató számára meghatározott hozzáférési szolgáltatások
ellenértékének kialakítása során figyelembe vett szempontokat és számítási módszert.
A kérelemnek az (1) bekezdés f ) pontja szerint benyújtott információk körében tartalmaznia kell
a)
a szolgáltató honlapján közzétett, illetve közzétenni tervezett információkat, az ehhez kapcsolódó eljárást és
határidőket és
b)
a társberuházásban való részvételre vonatkozó szándékot bejelentő szolgáltató számára a társberuházással
összefüggésben előzetesen átadni tervezett információk körét, az ezzel kapcsolatos eljárást, határidőket.
A kérelemnek az (1) bekezdés g) pontja szerint benyújtott információk körében tartalmaznia kell
a)
a megállapodás vagy megállapodások megkötésének és hatályba lépésének időpontjára vonatkozó
adatokat;
b)
a megállapodást vagy megállapodásokat, valamint
c)
az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a megállapodásban részt vevő szolgáltatók között nincs
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §
(1) bekezdése szerinti összefonódás.
Amennyiben a jelentős piaci erejű szolgáltató megítélése szerint a konkrét társberuházási ajánlat tekintetében a 8. §
(2) bekezdésében foglalt valamely feltétel, tartalmi elem az adott ügyben nem értelmezhető, illetve nem szükséges,
akkor azt a kérelemben nem köteles benyújtani, ugyanakkor a feltétel alkalmazhatatlanságát vagy a tartalmi elem
társberuházási ajánlatból történő mellőzését a kérelemben részletesen indokolni köteles.
A (7) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak a 8. § (2) bekezdésében előírt olyan feltétel, tartalmi elem
esetében, amely a kérelem 9–16. § szerinti elbírálásához elengedhetetlenül szükséges.
A jelentős piaci erejű szolgáltató a (7) bekezdés szerinti indokolásban nem hivatkozhat arra, hogy valamely feltétel
azért nem értelmezhető vagy szükséges, mert azt a későbbiekben, a társberuházóval való együttműködés során
tervezi kialakítani.
A (7) bekezdés szerinti részletes indokolás elfogadhatóságáról az Elnök az Eht. 66/B. § (5) bekezdése szerint
tájékoztatja a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót.
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9. §		
A kötelezettségvállalásra vonatkozóan benyújtott kérelem elbírálása során az Elnök az Eht. 66/B. § (4) bekezdésében
és a 10–16. §-okban rögzített feltételeknek való együttes megfelelést vizsgálja.
10. §		
A kötelezettségvállalás a hozzáférés feltételei, a megszerzett jogok ellenértéke, a jogok gyakorlását biztosító
garanciák – így különösen a visszavonhatatlan használati jogok biztosítása –, valamint a felmondási feltételek
tekintetében tisztességes, észszerű és egyenlő elbánáson alapuló feltételeket tartalmaz. Az egyenlő elbánás
követelménye nem zárja ki a kötelezettségvállalásban az egyes vállalkozások számára eltérő feltételek kialakítását
a részvétel megkezdésével, az igénybevétel mértékével – lekötött kapacitással, lekötött végfelhasználói vonalak
számával – vagy egyéb, az eltérő mértékű részvétellel összefüggő objektív okkal összefüggésben. Az eltérő
feltételek kialakítása csak tárgyilagos, átlátható, és az egyenlő elbánás követelményeinek megfelelő és kiszámítható
kritériumokon alapulhat.
11. §

(1) A társberuházási ajánlat
a)
a társberuházásban kiépített hálózat teljes működési élettartamára vonatkozik, és az ezen időszak egészében
nyitott bármely szolgáltató számára;
b)
lehetővé teszi a társberuházók számára, hogy a megszerzett jogokat más társberuházók, illetve harmadik
felek számára átengedjék, ha a kötelezettségvállalásban a társberuházó számára rögzített feltételeknek,
illetve a társberuházó által vállalt kötelezettségeknek megfelelnek;
c)
lehetővé teszi a társberuházásban való részvétel mértékének jövőbeli növelését és a társberuházáshoz való
csatlakozás rugalmas időzítését, továbbá
d)
a társberuházók részvételére vonatkozó minimális vállalási szintet, illetve további – a biztosított vonalak
száma vagy más kapacitásegység alapján meghatározott – vállalási lépcsőket tartalmaz, amely lehetővé teszi
a korlátozottabb erőforrásokkal rendelkező társberuházók részvételét is.
(2) A társberuházási ajánlat feltételként tartalmazhatja, hogy a társberuházó elfogadja a jelentős piaci erővel rendelkező
szolgáltató hálózat kiépítésének ütemezésére vonatkozó, a későbbi kiépítési tervek alapjául szolgáló stratégiai
tervét.

12. §		
A kötelezettségvállalásban a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató vállalja, hogy
a)
megfelelő időben, de az új hálózatok kiépítésének megkezdése előtt legalább hat hónappal – az Eht. 63/A. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő vállalkozás esetén legalább két hónappal – a társberuházási
ajánlatra vonatkozó információkat honlapján könnyen azonosítható módon elérhetővé teszi;
b)
a társberuházási ajánlat részletes feltételeit – ideértve a társberuházás megvalósításának jogi kereteit,
a megállapodás jogi formáját, a társberuházás irányítására vonatkozó alapvető szabályokat – valamennyi,
a társberuházás tekintetében részvételi szándékot jelző írásbeli kérelmet előterjesztő szolgáltató számára
igény esetén haladéktalanul hozzáférhetővé teszi;
c)
a társberuházásban való részvételi szándékot jelző szolgáltató számára a társberuházás kereteinek
kialakításával és a társberuházás megvalósításával kapcsolatos ütemtervet előzetesen bemutatja, továbbá
d)
a megvalósítás során minden lényeges mérföldkő teljesüléséről tájékoztatja a társberuházókat.
13. §		
A kötelezettségvállalás biztosítja, hogy a társberuházásban részt nem vevő, hozzáférést igénylő szolgáltatók
a)
a beruházás megvalósítását követően is legalább a beruházást megelőzően biztosított minőséggel,
sebességgel, feltételekkel rendelkező hozzáférést vehessenek igénybe a beruházást megelőzően elérhető
végfelhasználói kör egészére kiterjedően, továbbá
b)
kellő időben, átlátható és az egyenlő elbánás követelményének megfelelően kialakított feltételek
mellett kapjanak hozzáférést az újonnan kiépített, rendkívül nagy kapacitású hálózati elemekhez és
e feltételek figyelembe veszik a beruházásban részt vevők beruházással kapcsolatos kockázatát és annak
időbeli változását, valamint az érintett kiskereskedelmi piaci versenyhelyzetet is, továbbá fenntartják
a társberuházásban való részvételre ösztönző hatást.
14. §

(1) A társberuházási ajánlat és az az alapján kötött megállapodás kiterjed a társberuházás során létrehozott
infrastruktúrához való hozzáférés feltételeire. A hozzáférési feltételek a társberuházásban részt vevő szolgáltatók
számára
a)
kölcsönösségen alapuló, tisztességes és észszerű kereteket biztosítanak, függetlenül attól, hogy
a társberuházás során létrehozott hálózatrészek mely szolgáltató kivitelezésében valósulnak meg;
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b)

biztosítják, hogy szolgáltatást nyújthassanak és a piaci versenyben hatékony és fenntartható módon részt
vegyenek az érintett hálózat felhasználásával nyújtott szolgáltatásokra ráépülő azon piacokon, ahol a jelentős
piaci erővel rendelkező szolgáltató aktív, valamint
c)
kölcsönös jogokat rögzítenek a társberuházásban megvalósuló infrastruktúra kiépítését követően.
(2) Ha a kötelezettségvállalás a társberuházás megvalósítása érdekében elkülönült gazdálkodó szervezet létrehozását
tartalmazza, akkor a kialakított feltételek biztosítják, hogy a létrehozott szervezet valamennyi társberuházó számára
tisztességes és észszerű feltételekkel, közvetlen vagy közvetett hozzáférést biztosít a hálózathoz. A hozzáférés
lehetővé teszi, hogy a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató saját kiskereskedelmi területe és a társberuházók
egységes határidővel és feltételekkel – ideértve az árra és a szolgáltatás színvonalára vonatkozó feltételeket is –,
továbbá azonos rendszerek és folyamatok révén kapjanak hozzáférést a hálózathoz. A pénzügyi feltételek tükrözik
a társberuházók által vállalt kockázatból adódó eltéréseket.
15. §

(1) A társberuházási ajánlatban a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató a társberuházók beruházásban való
részvételének ütemezésében és a társberuházók által vállalt kötelezettség mértékében meglévő különbségekből
adódó eltérő kockázati szintektől függő, eltérő ellenértéket határozhat meg az egyes társberuházók esetében.
Az ellenérték meghatározása során a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató az eltérő kockázati szintnek
megfelelő prémiumot vehet figyelembe, amely
a)
a belépés időpontjától,
b)
a kötelezettségvállalás mértékétől
függhet.
(2) A társberuházási ajánlat tartalmazhat a társberuházásban részt vevő szolgáltatók pénzügyi kötelezettségvállalásával
kapcsolatos észszerű feltételeket – többek között – a beruházás megvalósításának ütemezésével összhangban
meghatározott finanszírozási feltételeket.

16. §		
A társberuházási ajánlat szerinti beruházás jelentős mértékben hozzájárul a rendkívül nagy kapacitású hálózatok
kiépítéséhez, valamint fenntartható, a várható jövőbeli igényeken alapul.
17. §

(1) Az Elnök a kötelezettségvállalás Eht. 66/B. § (8) bekezdése szerinti kötelezővé tételére vonatkozó döntésében
rögzíti a kötelezettség alkalmazásának időtartamát, amely nem lehet rövidebb, mint 7 év, de nem haladhatja meg
a kötelezettségvállalásban a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató által felajánlott időtartamot.
(2) Az Elnök a kötelezettségvállalás Eht. 66/B. § (8) bekezdése szerinti kötelezővé tételére vonatkozó döntésében előírja
a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára a kötelezettség ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatás
évenkénti benyújtását, és az adatszolgáltatásban szolgáltatandó adatok körét.
(3) Az Elnök a kötelezettségvállalást az Eht. 66/B. § (8) bekezdése szerinti döntésében részben teszi kötelezővé, ha
a kötelezettségvállalásban foglalt egyes feltételek az Eht. 66/B. § (4) bekezdésében, illetve e rendelet 10–16. §-ában
rögzített követelmények teljesüléséhez nem szükségesek. Ebben az esetben az Elnök a benyújtott kérelmet
jóváhagyja, és a döntésében rendelkezik a kötelezettségvállalás kötelezően alkalmazandó elemeiről.

6. Jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató önkéntes szétválásához kapcsolódó
kötelezettségvállalás részletes szabályai
18. §

(1) Az Eht. 66/B. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségvállalásra (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
kötelezettségvállalás) vonatkozó – az Eht. 66/B. § (1) bekezdése szerinti – kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelmet az Eht. 66/B. § (2) bekezdés
c) pontja alapján nyújtotta be, és
b)
a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelem az Eht. 66/A. § (1) bekezdés
a) vagy b) pontjában meghatározott jogügylet jóváhagyására irányul.
(2) Az Eht. 66/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogügylet esetén a kérelemnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés
szerinti nyilatkozatokon kívül
a)
az átruházásban részt vevő vállalkozás megnevezését;
b)
az átruházással érintett eszközök részletes ismertetését;
c)
az átruházás tervezett ütemezését, lezárását;
d)
az átruházást követően a felek közötti együttműködés ismertetését;
e)
a kötelezettségvállalással érintett hálózat vagy hálózatrész bemutatását;
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f)

a hálózathoz vagy hálózatrészhez való hozzáférés feltételeit, ennek körében
fa)
a hozzáférési feltételek elérhetőségét,
fb)
a harmadik felek számára nyújtott hozzáférési szolgáltatásokat, ennek keretében a hozzáférés
hálózati szintjét, a kérelem benyújtásakor ismert hozzáférési helyszíneket, helymegosztási
lehetőségeket, a hozzáférési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a hozzáférési szolgáltatás
igénybevételét támogató szolgáltatásokat, a hozzáférési szolgáltatások alapvető minőségi
jellemzőit,
fc)
az ügyfélkiszolgálásra, kapcsolattartásra használt informatikai rendszerek, folyamatok bemutatását,
fd)
az információhoz való hozzáférés feltételeit,
fe)
az ügyfélkiszolgáláshoz kapcsolódó minőségi paramétereket, azok vállalt értékeit, különösen
a megrendelés, teljesítés, üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás vonatkozásában,
ff )
a szolgáltatási szinteket, szolgáltatási garanciákat,
fg)
a különböző igénybevevők esetében – az igénybevétel mennyiségétől, illetve egyéb paraméterektől
függően – esetlegesen alkalmazott eltérő feltételeket,
fh)
az alkalmazott díjakat, illetve díjképzési elveket, módszereket, valamint
fi)
a felelősségi viszonyokat, továbbá
g)
a kötelezettségvállalás időtartamát.
(3) Az Eht. 66/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogügylet esetén a kérelemnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés
szerinti nyilatkozatokon kívül
a)
a szétválás lebonyolításával összefüggésben
aa)
a létrejövő önálló gazdasági egységek megnevezését, jogállását,
ab)
a szétválást követő irányítási viszonyokat,
ac)
a szétválás lebonyolításának ütemezését, végdátumát és
ad)
a létrejövő önálló gazdasági egységek tevékenységeinek, eszközeinek részletes ismertetését;
b)
a létrejövő gazdasági egységek közötti együttműködéssel összefüggésben a felek által egymásnak nyújtott
szolgáltatásokat, és a felek közötti információáramlás módját, feltételét;
c)
a harmadik felek számára biztosított hozzáférés feltételeit, ennek körében
ca)
a hozzáférési feltételek elérhetőségét,
cb)
a harmadik felek számára nyújtott hozzáférési szolgáltatásokat, ennek keretében a hozzáférés
hálózati szintjét, a kérelem benyújtásakor ismert hozzáférési helyszíneket, helymegosztási
lehetőségeket, a hozzáférési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a hozzáférési szolgáltatás
igénybevételét támogató szolgáltatásokat, a hozzáférési szolgáltatások alapvető minőségi
jellemzőit,
cc)
az ügyfélkiszolgálásra, kapcsolattartásra használt informatikai rendszerek, folyamatok bemutatását,
cd)
az információhoz való hozzáférés feltételeit,
ce)
az ügyfélkiszolgáláshoz kapcsolódó minőségi paramétereket, azok vállalt értékeit, különösen
a megrendelés, teljesítés, üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás vonatkozásában,
cf )
a szolgáltatási szinteket, szolgáltatási garanciákat,
cg)
a különböző igénybevevők esetében – az igénybevétel mennyiségétől, illetve egyéb paraméterektől
függően – esetlegesen alkalmazott eltérő feltételeket,
ch)
az alkalmazott díjakat, illetve díjképzési elveket, módszereket, valamint
ci)
a felelősségi viszonyokat, továbbá
cj)
a kötelezettségvállalás időtartamát.
19. §		
Az Elnök a kötelezettségvállalást az Eht. 66/B. § (10) bekezdése szerinti döntésében részben teszi kötelezővé,
ha a kötelezettségvállalásban foglalt egyes feltételek az Eht. 66/B. § (4) bekezdésében rögzített követelmények
teljesüléséhez nem szükségesek.
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7. Az önkéntes kötelezettségvállalások egyéb eseteinek részletes szabályai
20. §		
Az Eht. 66/B. § (2) bekezdés a)–c) pontjában nem nevesített esetekhez kapcsolódóan benyújtott önkéntes
kötelezettségvállalásra (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vonatkozó, az Eht. 66/B. §
(1) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell
a)
kötelezettségvállalással érintett hálózat vagy hálózatrész bemutatását;
b)
a hálózathoz vagy hálózatrészhez való hozzáférés feltételeit, ennek körében
ba)
a hozzáférési feltételek elérhetőségét,
bb)
a harmadik felek számára nyújtott hozzáférési szolgáltatásokat, ennek keretében a hozzáférés
hálózati szintjét, a kérelem benyújtásakor ismert hozzáférési helyszíneket, helymegosztási
lehetőségeket, a hozzáférési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a hozzáférési szolgáltatás
igénybevételét támogató szolgáltatásokat, a hozzáférési szolgáltatások alapvető minőségi
jellemzőit,
bc)
az ügyfélkiszolgálásra, kapcsolattartásra használt informatikai rendszerek, folyamatok bemutatását,
bd)
az információhoz való hozzáférés feltételeit,
be)
az ügyfélkiszolgáláshoz kapcsolódó minőségi paramétereket, azok vállalt értékeit, különösen
a megrendelés, teljesítés, üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás vonatkozásában,
bf )
a szolgáltatási szinteket, szolgáltatási garanciákat,
bg)
a különböző igénybevevők esetében – az igénybevétel mennyiségétől, illetve egyéb paraméterektől
függően – esetlegesen alkalmazott eltérő feltételeket,
bh)
az alkalmazott díjakat, illetve díjképzési elveket, módszereket, valamint
bi)
a felelősségi viszonyokat;
c)
a kötelezettségvállalás időtartamát, továbbá
d)
annak részletes bemutatását, hogy az együttműködési megállapodás mely, az Eht. 63. §-a alapján kirótt
kötelezettség alkalmazását és milyen módon befolyásolja.
21. §

(1) Az Elnök a kötelezettségvállalás Eht. 66/B. § (8) bekezdése szerinti kötelezővé tételére vonatkozó döntésében rögzíti
a kötelezettség alkalmazásának időtartamát, amely nem haladhatja meg a kötelezettségvállalásban a jelentős piaci
erővel rendelkező szolgáltató által felajánlott időtartamot.
(2) Az Elnök a kötelezettségvállalást az Eht. 66/B. § (8) bekezdése szerinti döntésében csak részben teszi kötelezővé,
ha a kötelezettségvállalásban foglalt egyes feltételek az Eht. 66/B. § (4) bekezdésében rögzített követelmények
teljesüléséhez nem szükségesek.

8. Záró rendelkezések
22. §		
Ez a rendelet 2020. december 21-én lép hatályba.
23. §		
Ez a rendelet az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972
európai parlamenti és tanácsi irányelv 64., 67., 76., 79. cikkének és IV. mellékletének való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 17/2020. (XII. 17.) NMHH rendelete
a digitális médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében
szükséges intézkedésekről
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. §
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a műsorterjesztőre,
b)
az analóg televízió-vevőkészülék, a digitális televíziókészülék és a digitális vevődekóder gyártójára,
forgalmazójára,
c)
az autórádió-vevőkészülék gyártójára, forgalmazójára, valamint
d)
a nyilvános elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjére
terjed ki.
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a)
autórádió-vevőkészülék: olyan rádióberendezés, amelyet kifejezetten gépjárműbe történő integrálásra és
használatra szántak, és rádiós médiaszolgáltatások vételére szolgál;
b)
digitális rádiós jel: a digitális földi műsorszórással közvetített rádióműsor jel;
c)
elismert európai szabványügyi szervezet: az Európai Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de
Normalisation, CEN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique, CENELEC) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (European Telecommunications
Standards Institute, ETSI);
d)
hagyományos digitális jelek: DVB-T, DVB-C vagy DVB-S szabvány és ezek változatai szerinti digitális jelek;
e)
harmonizált szabvány: az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK,
a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és
az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i
1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pont c) alpontjában meghatározott
harmonizált szabvány;
f)
iparági specifikáció: a digitális rádió- és televízió-médiaszolgáltatással összefüggő átviteli rendszerek európai
iparágán belül elfogadott specifikáció;
g)
rádiós médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
203. § 58. pontja szerinti médiaszolgáltatás.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
(a továbbiakban: Eht.), valamint a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény
szerint kell értelmezni.

3. §

(1) Az átviteli rendszernek alkalmasnak kell lennie a széles képformátumú műsorszámok továbbítására.
(2) Az átviteli rendszerben a beérkező széles képformátumú műsorszámokat változatlan képformátummal
kell az előfizetőkhöz vagy felhasználókhoz továbbítani úgy, hogy az biztosítsa az egyes műsorszámokhoz
a médiaszolgáltató által hozzárendelt képarány átjelzést (AFD, WSS, MPEG képarány bitek) a műsorterjesztő
hálózatának szabványa szerint, az eredeti képarány átjelzési célt megvalósítva, az elérhető legjobb képminőséget.

4. §		
A hagyományos digitális jelek vételére szánt valamennyi, Magyarország területén forgalomba hozott digitális
televíziókészüléknek, digitális vevődekódernek képesnek kell lennie
a)
azon kódolt hagyományos digitális jelek dekódolására, amelyek megfelelnek egy, elismert európai
szabványügyi szervezet által ajánlott európai közös kódolási algoritmusnak, különösen a DVB-CSA titkosítási
algoritmusnak, továbbá
b)
a titkosítás nélkül továbbított hagyományos digitális jelek megjelenítésére, feltéve, hogy bérelt berendezés
esetén a bérlő a vonatkozó bérleti szerződésnek megfelelően jár el.
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5. §

(1) A műsorterjesztés szolgáltatást nyújtónak – ha a műsorterjesztés szolgáltatás digitális televízió-médiaszolgáltatások
továbbítását is magában foglalja – lehetőség szerint biztosítania kell a végfelhasználó számára, hogy ha
a műsorterjesztés szolgáltatáshoz digitális televíziókészüléket biztosít, és műszakilag lehetséges, az általa biztosított
digitális televíziókészülék más, digitális televízió-médiaszolgáltatások továbbítását is végző műsorterjesztő
szolgáltatónál is használható legyen.
(2) Azt a digitális televíziókészüléket, amely megfelel az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozással
rendelkező harmonizált szabványoknak vagy azok egyes részeinek, úgy kell tekinteni, hogy teljesíti az elektronikus
hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló NMHH rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott
követelmények azon részét, amelyre a szabványok vagy azok teljesített részei vonatkoznak.

6. §

(1) Minden, 42 cm-t meghaladó látható átlóméretű beépített képernyővel rendelkező analóg televíziókészüléket,
amelyet Magyarország területén forgalomba hoznak, el kell látni legalább egy, elismert európai szabványügyi
szervezet által szabványosított nyílt interfészaljzattal, amely lehetővé teszi a perifériák, különösen a kiegészítő
dekóderek és digitális vevők egyszerű csatlakoztatását. Ezen kötelezettség teljesíthető például az európai
szabványokat bevezető magyar nemzeti szabványokban – így különösen: MSZ EN 50049-1:2002 – meghatározott
aljzat alkalmazásával.
(2) Minden, 30 cm-t meghaladó látható átlóméretű beépített képernyővel rendelkező digitális televíziókészüléket,
amelyet Magyarország területén forgalomba hoznak, el kell látni legalább egy, elismert európai szabványügyi
szervezet által szabványosított vagy ilyen szervezet által elfogadott szabványnak vagy valamely iparági
specifikációnak megfelelő nyílt interfészaljzattal, különösen a digitális videóműsorszórásban alkalmazott
MSZ EN 50221:1999 szabványban meghatározott DVB közös interfészcsatlakozóval, amely lehetővé teszi a perifériák
egyszerű csatlakoztatását, és továbbítani tudja a digitális televíziójel valamennyi elemét, beleértve az interaktív és
a feltételes hozzáférésű szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat.

7. §

(1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés a)–c) pontja
szerinti járművekbe beépített autórádió-vevőkészüléknek alkalmasnak kell lennie a digitális rádiós jelek vételére és
megszólaltatására.
(2) Azt az autórádió-vevőkészüléket, amely megfelel az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozással
rendelkező harmonizált szabványoknak vagy azok egyes részeinek, úgy kell tekinteni, hogy az teljesíti
az (1) bekezdésben meghatározott követelmények azon részét, amelyre a szabványok vagy azok teljesített részei
vonatkoznak.

8. §

(1) Az e rendeletben foglaltak teljesítéséért a forgalmazó felel.
(2) Az e rendeletben foglaltak érvényesülését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az Eht.-ban meghatározott
általános hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi.

9. §

(1) Ez a rendelet 2020. december 21. napján lép hatályba.
(2) A 7. § (1) bekezdését azokra a közúti járműbe beépített autórádió-vevőkészülékekre kell alkalmazni, amelyek
esetében a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése vagy 42. § (3) bekezdés c) pontja szerinti forgalomba
helyezés 2020. december 21. napját követően történik meg, vagy a közúti járművet gazdasági tevékenység
keretében első ízben 2020. december 21. napját követően adják bérbe.

10. §		
Hatályát veszti a digitális televízió-médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 6/2012. (I. 26.) NMHH rendelet.
11. §		
Ez a rendelet
a)
az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK
irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti
együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

9664

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 281. szám

b)

az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 113. cikk (1) és (3) bekezdésének és XI. mellékletének
való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 18/2020. (XII. 17.) NMHH rendelete
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló
7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6., 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.)
NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(E rendelet hatálya kiterjed:
a 3000 GHz-ig terjedő rádióspektrumon belüli frekvenciasávok)
„aa) frekvenciafelosztására (a továbbiakban: felosztás) rádiószolgálatok számára, valamint polgári, nem polgári és
együttes célú használatára,
ab) rádiószolgálatok, rádióalkalmazások számára történő használatának előkészítésére, megnyitására, korlátozására,
ac) használati szabályainak meghatározására, ideértve a rádiórendszerek rádióspektrum-gazdálkodási
követelményeit, a rádióberendezések rádióspektrum-gazdálkodási jellemzőit, valamint az egyedi engedélyezéssel
és rádióspektrum-használattal kapcsolatos sávhasználati feltételeket,”
2. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdés 86a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„86a. harmonizált rádióspektrum-használatú alkalmazás: olyan rádióalkalmazás, amelyre vonatkozóan európai uniós
jogi aktus határozza meg a rádióspektrum-használat feltételeit;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés 101. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„101. ITS: a közúti vagy városi vasúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszer és szolgáltatás, amely
információs és kommunikációs technológiákra épül, beleértve a feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást,
kommunikációt és elektronikát;”
(3) Az R. 2. § (1) bekezdés 116. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„116. közös használatú frekvencia: legalább kettő rádióspektrum-használó által azonos területen, tetszőleges időben
igénybe vehető frekvencia, amelynek használói forgalmi viszonyait a Hivatal nem szabályozza, és a rádióspektrumhasználók egymás zavarásával szembeni védelmét nem biztosítja;”
(4) Az R. 2. § (1) bekezdés 119a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 119b. ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„119a. közúti ITS: olyan, a közúti közlekedésben – beleértve a közúton kívüli felhasználási esetet is – alkalmazott
ITS, amely lehetővé teszi a járművek közötti, valamint az infrastruktúra és a járművek közötti, biztonsággal
összefüggő kommunikációt; a közúti vagy gyalogos forgalomtól el nem különített vasútvonalakon – így különösen
a villamosvonalakon és a helyiérdekű vasút vonalain – alkalmazott ITS szintén a közúti ITS részének minősül;
119b. közúti jármű: gépkocsi vagy annak pótkocsija;”
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(5) Az R. 2. § (1) bekezdés 180. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„180. NATO-jogosult: NATO-tagállam vagy az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerségben részt vevő
más állam katonai szervezete;”
(6) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 183a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„183a. nem polgári frekvenciakészlet-gazdálkodás: a frekvenciák és frekvenciasávok, az alkalmazott
rádióberendezések használatának, valamint a működési terület – rádióengedélyben megadott feltételek melletti –
a nem polgári célú rádióspektrum-használó általi tervezése és a rádiórendszer ennek alapján történő üzemeltetése;”
(7) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 224a–224d. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„224a. rádióspektrum-gazdálkodási alapvető követelmény: a rádióberendezés kialakítására vonatkozó azon alapvető
követelmény, hogy a rádióberendezés a káros zavarás elkerülése mellett biztosítsa a rádióspektrum eredményes és
hatékony használatát;
224b. rádióspektrum-használat: rádiótávközlési és rádiócsillagászati célból rádiófrekvenciás jelek előállítása,
kisugárzása és vétele;
224c. rádióspektrum-használat jellege: kizárólagos, megosztott vagy közös a kizárólagos használatú frekvenciára,
a megosztott használatú frekvenciára és a közös használatú frekvenciára vonatkozó meghatározások szerint;
224d. rádióspektrum-használó: az a természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet, aki vagy amely
rádiótávközlési célból rádiófrekvenciás jeleket állít elő, vagy rádiófrekvenciás jeleket kisugároz, vagy
rádióberendezést üzemben tart;”
(8) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 255a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„255a. telepítés: rádiórendszer kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala rádiófrekvenciás jelek adását,
illetve vételét megvalósító üzemmódban, üzemben tartás vagy kísérleti üzemeltetés nélkül;”
(9) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 277a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„277a. városi vasúti ITS: a közúti és a gyalogos forgalomtól elkülönített városi vagy elővárosi vasútvonalakon
alkalmazott ITS, amelyet állandó jelleggel legalább egy ellenőrző és irányító rendszer irányít;”
3. §

(1) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá tartozó szervezetek, nem polgári célú
használatra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá nem tartozó rádióspektrum-használók ideiglenesen,
korlátozott időtartamra – közérdekből, előre nem meghatározható eseményekre, esetekre és célra – szerezhetnek
rádióspektrum-használati jogot a polgári és a nem polgári rádióspektrum-gazdálkodási szempontok
összehangolását követően.”
(2) Az R. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A NATO, valamint a NATO-jogosultak magyarországi rádióspektrum-használatát a katonai tevékenységgel
kapcsolatban nem polgári célúnak, a műsorszórással kapcsolatban pedig polgári célúnak kell tekinteni.
(6) Az együttes célú használatra felosztott frekvenciasáv polgári és nem polgári célra egyaránt használható.
Együttes célú használatra felosztott frekvenciasávban rádióspektrum-használati jog a polgári és a nem polgári
rádióspektrum-gazdálkodási szempontok összehangolását követően szerezhető.”

4. §

(1) Az R. 13. § (1) bekezdése a következő 7b. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„7b. az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 13., 45–49., 51., 54. és 55. cikkének, valamint I. mellékletének,”
(való megfelelést szolgálja.)
(2) Az R. 13. § (1) bekezdése a következő 45h. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„45h. a rádióspektrum 5875–5935 MHz frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal
összefüggő alkalmazásai tekintetében történő harmonizált használatáról és a 2008/671/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1426 bizottsági végrehajtási határozatnak,”
(való megfelelést szolgálja.)
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5. §

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

6. §

(1) Az R. 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „felhasználás” szövegrész helyébe a „használat” szöveg, a „jogi személyiség
nélküli szervezetekre” szövegrész helyébe az „egyéb szervezetekre” szöveg lép.
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés
1.
14. pontjában a „meteorológiai mozgóállomás,” szövegrész helyébe a „meteorológiai mozgóállomás,
MFCN-állomás,” szöveg,
2.
33. pontjában a „frekvenciahasználatra” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használatra” szöveg,
3.
39. pontjában a „frekvenciafelhasználók” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használók” szöveg,
4.
58a. pontjában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg,
5.
85. pontjában a „felhasználó” szövegrészek helyébe a „használó” szöveg,
6.
99. pontjában a „felhasználó” szövegrész helyébe a „használó” szöveg,
7.
99a. pontjában az „Intelligens” szövegrész helyébe az „intelligens” szöveg,
8.
108. pontjában a „frekvenciahasználattal” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használattal” szöveg,
9.
154. és 158. pontjában a „használja fel” szövegrész helyébe a „használja” szöveg,
10.
184. pontjában a „felhasználásra” szövegrész helyébe a „használatra” szöveg,
11.
185. pontjában a „frekvenciahasználatának” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használatának” szöveg,
12.
187. pontjában a „frekvenciafelhasználási hatékonysággal” szövegrész helyébe a „spektrumhatékonysággal”
szöveg, a „felhasználás” szövegrész helyébe a „használat” szöveg,
13.
191. pontjában a „felhasználók” szövegrész helyébe a „használók” szöveg, a „felhasználói” szövegrészek
helyébe a „használói” szöveg,
14.
196. pontjában a „felhasználónak átengedett, zárt felhasználói” szövegrész helyébe a „használónak
átengedett, zárt használói” szöveg,
15.
234a. pontjában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg,
16.
244. pontjában a „frekvenciafelhasználók” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használók” szöveg,
17.
253. és 255. pontjában a „felhasználása” szövegrész helyébe a „használata” szöveg,
18.
262. pontjában a „frekvenciafelhasználókkal” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használókkal” szöveg,
19.
262a. pontjában az „amelynek felhasználási célja” szövegrész helyébe az „amely használatának célja” szöveg,
20.
271. pontjában a „használnak fel” szövegrész helyébe a „használnak” szöveg,
21.
272. pontjában a „felhasználásával” szövegrész helyébe a „használatával” szöveg,
22.
275. pontjában a „felhasználása” szövegrész helyébe a „használata” szöveg,
23.
276. pontjában a „telepítéstől” szövegrész helyébe a „telepítés befejezésétől” szöveg,
24.
280. pontjában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg
lép.
(3) Az R.
1.
2. § (2) bekezdésében a „frekvenciagazdálkodási” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
2.
3. §
a)
(1) bekezdésében a „felhasználási” szövegrész helyébe az „alkalmazási” szöveg,
b)
(2) bekezdés c) pontjában a „frekvenciafelhasználásra” szövegrész helyébe a „rádióspektrumhasználatra” szöveg,
c)
(3) bekezdésében a „felhasználásra” szövegrész helyébe a „használatra” szöveg,
3.
4. §
a)
(1) bekezdésében a „felhasználásra” szövegrész helyébe a „használatra” szöveg,
a „frekvenciafelhasználók” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használók” szöveg,
b)
(2) és (4) bekezdésében a „felhasználásra” szövegrész helyébe a „használatra” szöveg,
4.
5. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint (3) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és
bd) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában a „frekvenciahasználati” szövegrész
helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg,
5.
4. alcím címében és 6. § (1) bekezdésében a „frekvenciasávok felhasználási” szövegrész helyébe
a „frekvenciasávok használati” szöveg,
6.
6. § (1) bekezdés c) pontjában a „felhasználási” szövegrész helyébe a „használati” szöveg,

Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
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7. § (2), (3), (5) és (6) bekezdésében a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati”
szöveg,
8. §
a)
(1) bekezdésében a „frekvenciagazdálkodási” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási”
szöveg,
b)
(2) bekezdésében a „spektrumgazdálkodási” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási”
szöveg, a „frekvenciagazdálkodási” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
c)
(3) bekezdésében a „frekvenciahasználattal” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használattal”
szöveg,
d)
(3) bekezdés 9. pontjában a „felhasználói gazdálkodás” szövegrész helyébe a „nem polgári
frekvenciakészlet-gazdálkodás” szöveg,
e)
(3) bekezdés 11. pontjában a „frekvenciahasználatának” szövegrész helyébe a „rádióspektrumhasználatának” szöveg,
f)
(3) bekezdés 13. és 14. pontjában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrumhasználati” szöveg,
9. §
a)
(1) bekezdésében a „felhasználási” szövegrész helyébe a „használati” szöveg,
b)
(1) bekezdés c) pontjában a „frekvenciafelhasználó” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használó”
szöveg,
10. §
a)
(1) bekezdésében a „felhasználási” szövegrész helyébe a „használati” szöveg,
b)
(1) bekezdés a) pontjában a „frekvenciagazdálkodási” szövegrész helyébe a „rádióspektrumgazdálkodási” szöveg,
c)
(1) bekezdés b) pontjában a „frekvenciakoordinációs” szövegrész helyébe a „koordinációs” szöveg,
5. alcím címében és 11. § (1) bekezdésében a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrumhasználati” szöveg,
11. § (2) bekezdésében a „frekvenciahasználati” szövegrészek helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg,
13. § (1) bekezdés
a)
33. pontjában a „határozatnak” szövegrész helyébe a „határozatnak és az azt módosító (EU) 2020/636
bizottsági végrehajtási határozatnak” szöveg,
b)
41. pontjában a „határozatnak” szövegrész helyébe a „határozatnak és az azt módosító (EU) 2020/667
bizottsági végrehajtási határozatnak” szöveg,
15. §-ában a „felhasználási szabályai” szövegrész helyébe a „használati szabályai” szöveg,
15. § 9. pontjában a „felhasználási” szövegrész helyébe a „használati” szöveg

14.
15.
lép.
(4) Az R. 1. melléklet
1.
1.1. pontjában a „frekvenciagazdálkodás” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodás” szöveg,
2.
2.1.1. pontjában a „frekvenciafelhasználás” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használat” szöveg,
3.
2.1.2. pontjában a „frekvenciafelhasználásra” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használatra” szöveg,
4.
2.1.3. pontjában a „frekvenciafelhasználó” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használó” szöveg,
5.
3.1.3.5. pontjában a „felhasználására” szövegrész helyébe a „használatára” szöveg,
6.
3.1.3.6. pontjában a „felhasználja” szövegrész helyébe a „használja” szöveg,
7.
3.2. pontjában foglalt táblázat
a)
B:3 mezőjében a „felhasználó” szövegrész helyébe a „használó” szöveg,
b)
B:27 mezőjében a „felhasználható” szövegrész helyébe a „használható” szöveg,
c)
B:39 mezőjében a „felhasználásakor” szövegrészek helyébe a „használatakor” szöveg,
d)
B:228 mezőjében a „felhasználására” szövegrész helyébe a „használatára” szöveg,
e)
B:295 mezőjében a „felhasználandó” szövegrész helyébe a „használandó” szöveg,
f)
B:386 mezőjében a „felhasználni” szövegrész helyébe a „használni” szöveg,
g)
B:408 mezőjében a „felhasználás” szövegrész helyébe a „használat” szöveg,
h)
B:684 mezőjében a „felhasználói” szövegrész helyébe a „használói” szöveg
lép.
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(5) Az R. 2. melléklet
1.
címében és 1.3. pontjában a „felhasználási” szövegrész helyébe a „használati” szöveg,
2.
1.5.2. pontjában a „felhasználása” szövegrész helyébe a „használata” szöveg,
3.
1.6. pontjában a „frekvenciafelhasználó” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használó” szöveg,
4.
1.7. pontjában a „felhasználásra” szövegrész helyébe a „használatra” szöveg, a „frekvenciagazdálkodási”
szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
5.
1.9.2. pontjában a „felhasználására” szövegrész helyébe a „használatára” szöveg, a „frekvenciagazdálkodási”
szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
6.
1.9.3. pontjában a „felhasználására” szövegrész helyébe a „használatára” szöveg,
7.
1.9.4. pontjában a „frekvenciagazdálkodási” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
a „spektrumgazdálkodási” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
8.
1.10. pontjában a „felhasználása” szövegrész helyébe a „használata” szöveg, a „frekvenciagazdálkodási”
szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
lép.
(6) Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
1.
F:1–H:1 mezőjében a „felhasználási” szövegrész helyébe a „használati” szöveg,
2.
G:158, G:368, G:493, G:537, G:544, G:551, G:603, G:610, G:670, G:723, G:765, G:794, G:839, G:885 és G:975
mezőjében az „ETSI EN 302 245 2” szövegrész helyébe az „ETSI EN 302 245-2” szöveg,
3.
H:257, H:435, H:451, H:1029, H:1193, H:1286, H:1784, H:1794, H:1797, H:1935–H:1937, H:2028, H:3102, H:3106,
H:3110 és H:3113 mezőjében a „Frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „Rádióspektrum-használati”
szöveg,
4.
H:549 mezőjében a „frekvenciahasználat” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használat” szöveg,
5.
H:1159, H:1161, H1455, H1456 és H:3193 mezőjében a „Frekvenciahasználat” szövegrész helyébe
a „Rádióspektrum-használat” szöveg,
6.
H:1284, H:1665, H:1963, H:2346, H:2347, H:2351, H:2356, H:2357–H:2358, H:2359, H:2401, H:2402,
H:2408, H:2409, H:2418, H:2419, H:2420, H:2428, H:2429, H:2550, H:2551, H:2795, H:2804, H:2814,
H:2823, H:2832, H:2840, H:2983–H:2984, H:2986–H:2987, H:2995–H:2996 és H:2998–H:2999 mezőjében
a „Frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „Rádióspektrum-használati” szöveg, a „frekvenciagazdálkodási”
szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
7.
G:1293 és G:1301 mezőjében az „ETSI EN 302 077 2” szövegrész helyébe az „ETSI EN 302 077-2” szöveg,
8.
G:1404 és G:1418 mezőjében az „MSZ EN 303 035 1” szövegrész helyébe az „MSZ EN 303 035-1” szöveg,
9.
G:1514, G:1527, G:1539 és G:1550 mezőjében az „ETSI EN 302 296 2” szövegrész helyébe az „ETSI EN 302
296-2” szöveg,
10.
G:1912 és G:1944 mezőjében a „2012/688/EU” szövegrész helyébe a „2012/688/EU, (EU) 2020/667” szöveg,
11.
G:1930 mezőjében az „ETSI EN 302 064 2” szövegrész helyébe az „ETSI EN 302 064-2” szöveg,
12.
G:2037–G:2038 és G:2053–G:2054 mezőjében a „2008/477/EK” szövegrész helyébe a „2008/477/EK,
(EU) 2020/636” szöveg,
13.
H:2183, H:2186–H:2187, H:2193, H:2194–H:2195, H:2200, H:2201–H:2202, H:2207, H:2208–H:2209,
H:2216 és H:2217–H:2218 mezőjében a „felhasználható” szövegrész helyébe a „használható” szöveg,
a „frekvenciagazdálkodási” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
14.
G:2943, G:3142, G:3146, G:3150, G:3155, G:3161 és G:3166 mezőjében az „ETSI EN 302 064 2” szövegrész
helyébe az „ETSI EN 302 064-2” szöveg,
15.
G:3258, G:3269, G:3276 és G:3286 mezőjében az „ETSI EN 302 264 2” szövegrész helyébe az „ETSI EN 302
264-2” szöveg
lép.
(7) Az R. 4. melléklet
1.
címében a „frekvenciakoordinációs” szövegrész helyébe a „koordinációs” szöveg,
2.
1.1. pontjában a „felhasználásának” szövegrész helyébe a „használatának” szöveg, a „frekvenciakoordinációs”
szövegrész helyébe a „koordinációs” szöveg, a „frekvenciakoordinációra” szövegrész helyébe a „koordinációra”
szöveg,
3.
1.2. pontjában a „frekvenciakoordinációs” szövegrész helyébe a „koordinációs” szöveg,
4.
2. pontjában foglalt táblázat A:7–I:7 mezőjében a „felhasználási elvet” szövegrész helyébe a „használat elvét”
szöveg,
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5.
4.1. pontjában a „frekvenciakoordinációjára” szövegrész helyébe a „koordinációjára” szöveg
lép.
(8) Az R. 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:4 mezőjében a „Felhasználás” szövegrész helyébe a „Használat”
szöveg lép.
(9) Az R. 7. mellékletében foglalt táblázat A:210/A mezőjében a „WiA” szövegrész helyébe a „WIA” szöveg lép.
(10) Az R. 8. melléklet
1.
1.4. pontjában foglalt táblázat B:41 mezőjében az „űrkatatási” szövegrész helyébe az „űrkutatási” szöveg,
2.
3.2. pontjában foglalt táblázat
a)
B:27 mezőjében a „felhasználhatósága” szövegrész helyébe a „használhatósága” szöveg,
b)
B:32 mezőjében a „felhasználási” szövegrész helyébe a „használati” szöveg,
c)
A:43 mezőjében a „2015. július 3.” szövegrész helyébe a „2019. július 5.” szöveg,
d)
A:48 mezőjében a „2012. november 2.” szövegrész helyébe a „2019. március 8.” szöveg,
3.
7.1. pontjában a „spektrumgazdálkodási” szövegrészek helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti az R.
1.
2. § (1) bekezdés 6c., 59., 68–70. és 237a. pontja,
2.
13. § (1) bekezdés 4., 5., 7. és 35. pontja,
3.
8. melléklet
a)
2.2. pontjában foglalt táblázat 4., 5. és 10. sora,
b)
2.3. pontjában foglalt táblázat 29. sora.
8. §		
Ez a rendelet 2020. december 21-én lép hatályba.
9. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 13., 45–49., 51., 54. és 55. cikkének, valamint I. mellékletének,
b)
a 2500–2690 MHz-es frekvenciasávra alkalmazandó releváns műszaki feltételek naprakésszé tétele
tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. május 8-i (EU) 2020/636 bizottsági végrehajtási határozatnak,
c)
az 1920–1980 MHz-es és a 2110–2170 MHz-es frekvenciasávra alkalmazandó releváns műszaki feltételek
naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. május 6-i (EU) 2020/667 bizottsági
végrehajtási határozatnak és
d)
a rádióspektrum 5875–5935 MHz frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal
összefüggő alkalmazásai tekintetében történő harmonizált használatáról és a 2008/671/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1426 bizottsági végrehajtási határozatnak
való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1–4. melléklet a 18/2020. (XII. 17.) NMHH rendelethez*

* Az NMHH rendelet 1–4. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_20_281_18NMHH_1_4melleklet.pdf fájlnév alatt található.
Az NMHH rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 9669/1–9669/151. oldalait képezik.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 65/2020. (XII. 17.) AM rendelete
az egyes agrártámogatások keretösszegét és támogatási formáját érintő módosításokról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról
szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása
1. §		
A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló
4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a kérelmező 2021. február 15. és április 15. közötti
időszakra elektronikus úton benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag a koronavírus járvány miatt nehéz
gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó
átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban:
20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.
(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített
elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be
a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.
(3) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező
helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatással elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus
elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint
a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó
dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat
(a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem
elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(5) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben
meghatározott határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén
az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító
kérelem benyújtásának időpontja.
(6) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (1), (1a) és
(1b) bekezdésében, valamint a 3. § (1) bekezdés f ) pontjában foglaltakat.
(7) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki
a) a Törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Törvény
28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és
b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §
(4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
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bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa, valamint a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt
vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban
kifejezve,
bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, és
bd) a kapcsolt vállalkozások azonosító adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).
(8) A kérelmező (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme – a 3. § (3) bekezdésében foglaltakon túl –
tartalmazza a (7) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatokat.
(9) A Kincstár – az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek
vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt
meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. §
(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”
2. §		
A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésében a „2020. évben” szövegrész helyébe a „2021. évben” szöveg lép.

2. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról
szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása
3. §		
A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a kérelmező 2021. január 1. és január 31. közötti időszakra
a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, a Kincstárhoz postai úton benyújtott
támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (4), (6) és
(7) bekezdésében, valamint a 4. § b) pont bd) alpontjában foglaltakat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki
a) a Törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb az átmeneti támogatás
iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe; és
b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §
(4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa, valamint a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt
vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban
kifejezve,
bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és
bd) a kapcsolt vállalkozások azonosító adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).
(4) A kérelmező (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme – az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon túl –
tartalmazza a (3) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatokat.
(5) A Kincstár – az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek
vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt
meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. §
(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”
4. §		
Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „150 millió forint” szövegrész helyébe a „100 millió forint”
szöveg lép.
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3. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról
szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása
5. §		
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016.
(XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 6/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti,
a) 2020. október 1. és október 31. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb
2020. december 31-éig,
b) 2021. április 1. és április 30. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb
2021. június 30-áig
dönt.
(2) A támogatás keretösszege
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 3. §
szerinti keretösszeg, valamint a 6/A. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában
megállapított jogos támogatási összeg különbözete,
b) a 2021. október 1. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 3. §-ban megállapított
keretösszeg és az (1) bekezdés b) pontja szerinti időszakban benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában
megállapított jogos támogatási összeg különbözete.”
6. §		
A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet
a)
6/B. § (1) bekezdésében a „2020. október 1. és október 31. között” szövegrész helyébe a „2020. október 1. és
október 31., valamint 2021. április 1. és április 30. között” szöveg,
b)
6/C. § (3) és (4) bekezdésében az „időszakban” szövegrész helyébe az „időszakokban” szöveg
lép.

4. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosítása
7. §		
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 33/D. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2020. évi működési alap támogatása iránti, a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. és – a 27. § (3) bekezdésében
meghatározottaktól eltérően – 12. cikkében meghatározott kérelemben szereplő nemzeti támogatás összegét
a 11. § (10) és (11) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésétől függetlenül kell kifizetni. A 2020. évben a 17. §
a)–c) pontja szerinti intézkedések alapján a termelői szervezet a működési alap támogatásának részleges kifizetését
külön részleges kifizetés iránti kérelemben igényelheti.”

5. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása
8. §		
A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet
[a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 16/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a 16/B. § (2) bekezdése szerinti,
a) 2020. október 1. és október 31. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb
2021. január 31-éig,
b) 2021. január 5. és január 31. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb
2021. június 30-áig
dönt.”
9. §		
A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet
a)
14. § (7) bekezdésében a „2020. támogatási év I–III. negyedévére” szövegrész helyébe a „2020. támogatási év
I–IV. negyedévére” szöveg,
b)
16/B. § (1) bekezdésében a „2020. támogatási év III. negyedévére” szövegrész helyébe a „2020. támogatási év
III., valamint IV. negyedévére” szöveg,
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c)
d)
e)
lép.
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16/B. § (2) bekezdésében a „2020. október 1. és október 31. között” szövegrész helyébe a „2020. október 1. és
október 31., valamint 2021. január 5. és 31. között” szöveg,
a 16/B. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „2019. december 31-én nem minősült” szövegrész helyébe
a „középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült” szöveg,
16/C. § (2) bekezdésében az „időszakban” szövegrész helyébe az „időszakokban” szöveg

10. §		
Hatályát veszti a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/B. § (8) bekezdésében az „a benyújtását követő naptól számított
két napon belül, de” szövegrész.

6. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása
11. §		
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
[a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 13/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a 13/B. § (2) bekezdése szerinti,
a) 2020. október 1. és október 31. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb
2021. január 31-éig,
b) 2021. január 16. és 31. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2021. június 30-áig
dönt.”
12. §		
A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
a)
13/B. § (1) bekezdésében a „2020/2021. támogatási év II. negyedévére” szövegrész helyébe
a „2020/2021. támogatási év II. és III. negyedévére” szöveg,
b)
13/B. § (2) bekezdésében a „2020. október 1. és október 31. között” szövegrész helyébe a „2020. október 1. és
október 31., valamint 2021. január 16. és 31. között” szöveg,
c)
13/B. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „2019. december 31-én nem minősült” szövegrész helyébe
a „középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült” szöveg,
d)
13/C. § (2) bekezdésében az „időszakban” szövegrész helyébe az „időszakokban” szöveg
lép.
13. §		
Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 13/B. § (9) bekezdésében az „a benyújtását követő naptól számított két
napon belül, de” szövegrész.

7. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló
20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása
14. §		
A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 5. §
(1) bekezdésében a „700 millió forint” szövegrész helyébe a „250 millió forint” szöveg lép.

8. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása
15. §		
A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet] a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a kérelmező 2021. február 1. és 28. közötti időszakra
benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (4) és (5) bekezdésében,
valamint a 4. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában és e) pontjában foglaltakat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki az átmeneti támogatás
iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
a) arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §
(4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
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b) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa, valamint a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt
vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban
kifejezve,
c) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
d) a kapcsolt vállalkozások azonosító adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító), valamint
e) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a d) pont da) és db) alpontjában foglaltakról.
(4) A kérelmező (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme – az 5. § (3) bekezdésében foglaltakon túl –
tartalmazza a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.
(5) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás összege méhcsaládonként 1000 forint.
(6) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelmekről 2021. május 15-éig dönt.
(7) A Kincstár – az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek
vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt
meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. §
(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”

9. A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló
39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet módosítása
16. §		
A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet
[a továbbiakban: 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet] 1. § 3. pontja a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
támogatási időszak: a támogatási kérelem)
„d) 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén a 2021. január 1. és
2021. március 31.”
(közötti időszak.)
17. §		
A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 5. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A támogatási kérelem)
„d) 2021. április 1-jétől április 15-éig”
[a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon postai
úton nyújtható be a Kincstárhoz.]
18. §		
A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 6/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti,
a) a 2020. október 1. és október 15. közötti időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb
2020. december 31-éig,
b) a 2021. január 1. és március 31. közötti időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb
2021. június 30-áig
dönt.”
19. §		
A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet
a)
3. §-ában a „2020. évben” szövegrész helyébe a „2021. évben” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében az „a)–c) pontja” szövegrész helyébe az „a)–d) pontja” szöveg,
c)
6/B. § (1) bekezdésében a „2020. október 1. és október 15. közötti időszakra” szövegrész helyébe
a „2020. október 1. és október 15. közötti időszakra és a 2021. január 1. és március 31. közötti időszakra”
szöveg,
d)
6/C. § (2) bekezdésében az „időszakban” szövegrész helyébe az „időszakokban” szöveg
lép.
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10. A koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános
feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet módosítása
20. §		
A koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző
vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.)
AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kincstár – az agrárpolitikáért felelős miniszter tájékoztatása mellett – az átmeneti támogatások
Atr. 6. melléklete szerinti adatait
a) a 2020. évben odaítélt támogatások vonatkozásában legkésőbb 2021. február 1-jéig,
b) a 2021. június 30-áig odaítélt támogatások vonatkozásában legkésőbb 2021. október 1-jéig
szolgáltatja az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság
adatbázisában való közzététel céljából.”
21. §		
A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „2020. december 31-éig” szövegrész helyébe
a „2021. június 30-áig” szöveg lép.

11. A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő
Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet módosítása
22. §

(1) A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból
az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet] 3. § (1) bekezdés
c) pont ci) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Átmeneti támogatás igénybevételére az az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező)
jogosult, aki vagy amely
a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik]
„ci) a nagyvállalkozásnak minősülő kérelmező arról, hogy az általa előállított termékre az e rendelet alapján benyújtott
támogatási kérelemre meghozott döntésben megállapított támogatási összeg 10%-ának megfelelő összeg erejéig
2020. december 31-éig adományozási megállapodást köt egy, a Karitatív Tanácsban tag szervezettel vagy annak
valamely tagszervezetével vagy a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel (a továbbiakban: adományozás), és”
(2) A 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c) pont ci) alpontja szerinti adományozás pénzbeli adományként is teljesíthető.”

23. §		
A 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 64/2020. (XII. 16.) AM rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés c) pont ci) alpontját és
(1a) bekezdését a 2020. október 1-jét követően benyújtott adományozási megállapodásokra kell alkalmazni.”

12. Záró rendelkezések
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 4. §, valamint a 16–19. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés
25. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendeletnek,
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b)

az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából elnevezésű 2020/C 91 I/01 bizottsági közleménynek
történő megfelelést szolgálja.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 50/2020. (XII. 17.) ITM rendelete
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőt rendelem el:
1. §		
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 14. §
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (2) bekezdés a), b), c) és f ) pontjában meghatározott közúti ellenőrzések esetén, a (7) bekezdésben foglalt
szempontok alapján a közlekedési hatóság a járművet részletesebb, műszeres ellenőrző vizsgálat alá vonhatja
a legközelebbi – de legfeljebb 100 km távolságon belül lévő – mobil ellenőrzési egységen, kijelölt közúti ellenőrzési
létesítményben vagy vizsgálóállomáson, amelynek helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja.”
2. §		
Az ER. 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
		
		

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

1. melléklet az 50/2020. (XII. 17.) ITM rendelethez
Az ER. 10. számú melléklet I. rész 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. E melléklet alkalmazásában „jármű” az A. Függelék A/2. számú mellékletében, a B. függelék I. rész 1. cikk
(2) bekezdésében és a C. függelék C/2. melléklet A. fejezet 1. pontjában az L1e – L7e járműkategóriába sorolt
motorkerékpár, az M1, M2 és M3, az N1, N2 és N3 járműkategóriába sorolt gépkocsi, a T5 járműkategóriába sorolt
mezőgazdasági vontató, továbbá az O1, O2, O3 és O4 járműkategória valamelyikébe sorolt pótkocsi.”
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A külgazdasági és külügyminiszter 17/2020. (XII. 17.) KKM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet
és a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosítása
1. §

(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban:
KKM rendelet) 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti táblázat]
„a) 4. sora alapján – a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott szabályok szerint –
aa) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
ab) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
ac) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
ad) a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló 2013/C 209/01 számú európai bizottsági iránymutatás
hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatás,”
(nyújtható.)
(2) A KKM rendelet 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti táblázat]
„j) 31. sora alapján – a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról
szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendeletben meghatározott szabályok szerint – az Európai Bizottságnak a COVID-19vírusjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami támogatási intézkedésekre vonatkozó
átmeneti keretszabályra vonatkozó közlemény 3.1. szakaszának feltételei szerint elfogadott, C(2020) 2332 final
számú, 2020. április 8-i, C(2020) 3426 final számú, 2020. május 19-i és C(2020) 5721 final számú, 2020. augusztus 17-i
határozatának, valamint a SA.57375 (2020/N) C(2020) 4286 final számú, 2020. június 23-i határozatának megfelelő
támogatás”
(nyújtható.)

2. §		
A KKM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § E rendelet alapján regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig, mezőgazdasági
termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott
támogatás és elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi
eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén 2020. december 31-ig,
mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2028. június 30-ig, csekély összegű támogatás, induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás, megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési
támogatás, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás, a 651/2014/EU bizottsági rendelet
31. cikke szerinti képzési támogatás, valamint a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. szakasz 53. cikke szerinti
kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási
döntést hozni.”
3. §		
A KKM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
kis- és középvállalkozás részére vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás, mezőgazdasági termékek
feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás,
valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi
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eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás, megújuló energiához
nyújtott beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési támogatás, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs
támogatás és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás csak akkor ítélhető meg, ha
a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében vagy a 702/2014/EU bizottsági
rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét
a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.”
4. §		
A KKM rendelet a következő 40/D–40/H. §-sal egészül ki:
„40/D. § (1) A világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások versenyképesség-növelő
támogatása (a 40/D–40/G. § vonatkozásában a továbbiakban: versenyképesség-növelő támogatás) az EUMSz
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és
a) a Közlemény 3.1. szakaszának feltételei szerint elfogadott, C(2020) 2332 final számú, 2020. április 8-i,
C(2020) 3426 final számú, 2020. május 19-i és C(2020) 5721 final számú, 2020. augusztus 17-i európai bizottsági
határozattal [a továbbiakban: a 40/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás] vagy
b) az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján elfogadott, SA.57375 (2020/N) C(2020) 4286 final számú,
2020. június 23-i európai bizottsági határozattal [a továbbiakban: a 40/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
versenyképesség-növelő támogatás]
összhangban nyújtható.
(2) A versenyképesség-növelő támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában nyújtható.
(3) A 40/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás azonos elszámolható költségek
vonatkozásában csak abban az esetben halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami támogatással, ha
az nem vezet a 651/2014/EU bizottsági rendeletben, más állami támogatási tárgyú európai uniós jogszabályban
vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy
támogatási összeg túllépéséhez.
40/E. § (1) A 40/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás (e § vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került, Magyarországon székhellyel, telephellyel
vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság részére nyújtható.
(2) A támogatás a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen
nyújtható.
(3) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez,
c) a széniparban folytatott tevékenységhez,
d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási
szolgáltatás nyújtásához,
f ) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
g) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez,
h) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez,
i) kereskedelmi tevékenységhez,
j) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez,
k) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez,
l) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.
(4) Nem nyújtható továbbá támogatás
a) azon pályázó részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a pályázat benyújtásakor,
vagy amely nem nyújt be teljes bizonyító erejű nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn köztartozása, és arról, hogy
vállalja, hogy kéri a felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba,
b) olyan pályázónak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi,
Magyarországnak címzett határozata alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban
részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
(5) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára akkor
nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője
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részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett
vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(6) A támogatás támogatástartalma a Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt
vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem
haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a támogatás összege a beruházás
értékéhez igazodik.
(7) Az e §-ban meghatározott összegeket a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes,
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján kell átszámítani forintra.
40/F. § (1) A 40/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás (e § vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került, Magyarországon székhellyel, telephellyel
vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság részére nyújtható.
(2) A támogatás a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen
nyújtható.
(3) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek
a) a tevékenysége elsődleges mezőgazdasági termelési tevékenység;
b) a tevékenysége az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra ágazati tevékenység;
c) a beruházása a 40/E. § (3) bekezdésében felsorolt tevékenységhez kapcsolódik a kérelemben feltüntetett
TEÁOR kód alapján.
(4) Nem nyújtható támogatás
a) azon pályázó részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a pályázat benyújtásakor,
vagy amely nem nyújt be teljes bizonyító erejű nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn köztartozása; és
b) olyan pályázónak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi,
Magyarországnak címzett határozata alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban
részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
(5) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára akkor
nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője
részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett
vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(6) A támogatást az a nagyvállalkozás veheti igénybe, amely
a) nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak;
b) igazolja és bemutatja, hogy milyen mértékű kára keletkezett vagy fog várhatóan keletkezni;
c) igazolja és bemutatja, hogy az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább
25%-kal visszaesett, vagy vissza fog esni a kompenzációs időszakban;
d) igazolja, hogy a kára, valamint a c) pont szerinti 25%-os visszaesés és az adminisztratív intézkedések között
ok-okozati összefüggés áll fenn;
e) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért, és annak megelőzése és csökkentése érdekében
a tőle elvárható gondossággal járt el;
f ) nyilatkozik a Magyarországon – a támogatás utólag, forintban, a támogatási szerződésben meghatározott
ütemezés alapján történő folyósítása esetén – 2021. szeptember 30-ig vagy 2022. június 30-ig megvalósítandó
beruházásának értékéről; és
g) nyilatkozik a bázislétszámának 2022. június 30-ig történő fenntartásáról.
(7) A támogatás mértékét a támogató állapítja meg, azzal, hogy az – a biztosító által, a peres eljárásból,
a választottbírósági döntésből vagy bármely más forrásból származó ugyanazon kárra vonatkozóan fizetett térítés
(ide nem értve a 40/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatást) összegével együtt –
nem haladhatja meg a pályázó kárának mértékét.
(8) A támogató a támogatásra irányuló kérelmek elbírálásánál és a támogatás tényleges összegének
megállapításánál a (7) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi szempontokat azonos súllyal veszi figyelembe:
a) a kár relatív mértéke;
b) a beruházásának 1,6 millió eurót meghaladó értéke;
c) a b) pontban vállalt beruházás helyszíne szerinti térség gazdasági fejlettsége, valamint a pályázó
tevékenységének iparági besorolása;
d) bázislétszám mértéke és
e) az átlag bértömeg mértéke.
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(9) Az e §-ban meghatározott összegeket a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamok alapján kell átszámítani forintra.
(10) A támogatásról szóló támogatási szerződést a pályázó és a támogató 2020. december 31-ig kötheti meg.
40/G. § (1) Az egyedi versenyképesség-növelő támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a Közlemény
alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó
2021. február 1-jéig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős
szervezet részére a versenyképesség-növelő támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.
(2) A 40/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás a Közlemény 3.1. szakasza hatálya
alá tartozó támogatást tartalmaz.
(3) A 40/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti versenyképesség-növelő támogatás az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés
b) pontja hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
40/H. § (1) A képzési támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható
költségek 70%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére biztosított képzés
esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén
20 százalékponttal.
(2) A támogatás keretében elszámolható
a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,
b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége, például
a közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint
az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig,
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek, azokra az órákra
vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen.
(3) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott
beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.
(4) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”
5. §		
A KKM rendelet
a)
3. § i) pontjában a „támogatás nyújtható” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,
b)
37. § (1) bekezdésében az „e §” szövegrész helyébe az „a 37–40. §” szöveg,
c)
40/C. § (6) bekezdésében a „2020. december 15-ig” szövegrész helyébe a „2021. június 30-ig” szöveg,
d)
42. §-ában a „KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „KKM Magyar
Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű
Társaság” szöveg
lép.

2. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosítása
6. §		
Hatályát veszti a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet
a)
1. §-ában az „ , amely felhasználásra vonatkozó alapvető szabályokat az 1. melléklet tartalmazza” szövegrész,
b)
6. §-ában és 12/A. §-ában az „az 1. mellékletben foglaltak szerint” szövegrész,
c)
1. melléklete.

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

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1914/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről
A Kormány
1. a koronavírus-világjárvány negatív hazai gazdasági hatásainak mérséklése érdekében egyetért a Magyar
Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) tőkeemelésével;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az 1. pont szerinti cél
megvalósítása érdekében gondoskodjon – a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány
mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1185/2020. (IV. 27.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti 28 000 000 000 forint
összeget is magában foglaló – mindösszesen 40 000 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,
8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím,
1. Eximbank Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az 1. pont szerinti cél megvalósítása
érdekében gondoskodjon az Eximbank Zrt. 2022. évi tőkeemelése fedezetének biztosításához szükséges
10 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1915/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatáról és az önkormányzati
ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztéséről
A Kormány egyetért a helyi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok
és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati társulások és az általuk alapított költségvetési szervek
számára nyújtott kincstári könyvvezetési szolgáltatás fenntartásával, a kiterjesztés lehetőségeinek további vizsgálatával, valamint
az önkormányzati ASP rendszert támogató informatikai rendszerek hatékonyságnövelő fejlesztésével, és ezért felhívja
1. a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) és az IdomSoft
Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) útján – kiemelt hangsúlyt
helyezve a folyamatautomatizálás, és ennek keretében a robotizált könyvelési tételek bevezetésére – vizsgálják meg
az automatizálási lehetőségek önkormányzati ASP rendszerben való alkalmazásának hatásait, megvalósítási módját,
időszükségletét és esetleges forrásigényét;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
2021. október 31.
2. a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a Kincstár, a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt. útján, a Központi
Statisztikai Hivatallal együttműködve vizsgálják meg az önkormányzati ASP rendszer alkalmazását egyes
statisztikai adatgyűjtések kiváltásához, ennek keretében határozzák meg a technikai megvalósítás módját, valamint
a megvalósítás időszükségletét és esetleges forrásigényét;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő:
2021. október 31.
3. a belügyminisztert, hogy az IdomSoft Zrt. útján, a Kincstár bevonásával gondoskodjon az önkormányzati
ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének fejlesztéséről annak érdekében, hogy a személyi juttatások számviteli
elszámolása és az online számla adatszolgáltatások teljesítése automatizált módon valósuljon meg;
Felelős:
belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. február 1.
4. a pénzügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti fejlesztések megvalósításához gondoskodjon a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs
szolgáltatások jogcímcsoport javára 124 268 087 forint egyszeri többletforrás biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. a pénzügyminisztert, hogy a Kincstár útján vizsgálja meg a háromezer fő lakosságszámot el nem érő települési
önkormányzatok és költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervei, valamint
az önkormányzati társulások és költségvetési szervei számára biztosítandó kincstári könyvvezetési szolgáltatás
kiterjesztésének lehetőségeit és a megvalósult automatizálás eredményeit;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. március 31.
6. a pénzügyminisztert, hogy az 1., a 2. és az 5. pont szerinti vizsgálatok eredményeiről készítsen jelentést a Kormány
részére.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. május 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1916/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcíme
2021. évi előirányzatának megemeléséről
A Kormány a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok jogcím 197 126 300 000 forinttal történő
megemelését, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. január 1-jét követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1916/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

1

Alcím
szám

2

201032

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Gyógyító-megelőző ellátás
Célelőirányzatok

7

7
K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

197 126 300 000

Egyéb működési célú kiadások

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

I. n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

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

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
197 126 300 000

III. n.év

IV. n.év

197 126 300 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1917/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
egyes, a születéssel összefüggésben megállapítható családtámogatási ellátások automatikus döntéshozatali
eljárásban történő megállapításának lehetőségei vizsgálatáról
A Kormány felhívja a családokért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere,
a pénzügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a belügyminiszter bevonásával tekintse át
az újszülöttekhez kötődő családtámogatási ellátások, így különösen a családi pótlék, a gyermekgondozási
támogatás, az anyasági támogatás, a csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) automatikus
döntéshozatali eljárásban történő megállapíthatóságának jogi és informatikai feltételeit, és tegyen javaslatot
a Kormány részére, mely bemutatja
a)
az egyes ellátásokkal kapcsolatos anyagi jogi feltételrendszer ezzel összhangban történő egyszerűsítésének
lehetőségeit,
b)
az egyes ellátásokkal kapcsolatos eljárásrend átalakításának alternatíváit,
c)
az egyes ellátások megállapítását jelenleg támogató szakrendszerek és az ellátások megállapítása
szempontjából releváns adatokat tartalmazó informatikai rendszerek közötti adatkapcsolatok kialakításának
lehetőségeit, a kapcsolódó rendszerek átalakításával összefüggő informatikai fejlesztések lehetőségeit és
költségeit.
Felelős:
családokért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2021. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány az egyes család- és ifjúságügyi feladatok megvalósítása érdekében
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 20. Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport,
1. Nemzeti Tehetség Program jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a)
XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára 2 150 000 forint,
b)
XII. Agrárminisztérium fejezet, 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei cím javára
7 420 000 forint,
c)
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím javára 41 123 000 forint,
d)
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára 341 977 000 forint,
e)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím javára 8 000 000 forint,
f)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 6. Egyéb oktatási intézmények cím, 1. Oktatási Hivatal alcím
javára 137 000 000 forint,
g)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára 201 591 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
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Felelős:

pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
családokért felelős tárca nélküli miniszter
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 20. Család- és ifjúságügyi célú központi
költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 12. Családpolitikai Programok jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a)
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára 12 800 000 forint,
b)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyítómegelőző ellátás intézetei alcím javára 23 100 000 forint,
c)
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 5. MTA egyéb intézmények cím, 2. MTA Jóléti intézmények
alcím javára 5 853 429 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
családokért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 20. Család- és ifjúságügyi célú központi
költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 13. Családpolitikai célú pályázatok jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a)
I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság cím, 1. Közbeszerzési Hatóság alcím javára 1 000 000 forint,
b)
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára 5 500 000 forint,
c)
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 8. Alkotmányvédelmi Hivatal cím javára 2 000 000 forint,
d)
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára
2 000 000 forint,
e)
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára 17 902 741 forint,
f)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyítómegelőző ellátás intézetei alcím javára 6 500 000 forint,
g)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím javára 2 500 000 forint,
h)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 17. Országos Vérellátó Szolgálat cím javára 2 152 140 forint,
i)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára 1 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
családokért felelős tárca nélküli miniszter
a Közbeszerzési Hatóság elnöke
belügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Országgyűlés
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
019161
304191

XI.

Cím
szám

5

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

K3

14

30
282178

K2
K3
K6
1

20

1

296513

12

296524

13

004349

003737

XII.

XIV.

6

5

000648

8

001711

12

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K5
K6
K5
K5
K6
K7
K1
K2
K3
K6
K3
K3
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Országgyűlés
Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Hatóság
Miniszterelnökség
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások

1 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

156 400
1 891 455
102 145

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Nemzeti Tehetség Program
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Családpolitikai Programok
Egyéb működési célú kiadások
Családpolitikai célú pályázatok
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Agrárminisztérium
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Dologi kiadások
Alkotmányvédelmi Hivatal
Dologi kiadások
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Dologi kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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1. melléklet az 1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz

-163 105 657
-36 519 374
-346 845 464
-33 027 234
-159 763 271
-41 753 429
-27 652 140
-381 000
-12 521 741
2 143 694
347 830
3 849 180
1 079 296
5 500 000
2 000 000
2 000 000

9687

9688

354406

XVII.

227942

016357

8

14

XX.

10

331662

002994

14

233507

17

334484

18

XXXIII.

K1
K2
K3
K6
K7

4

6

343306

006936

K1
K2
K3
K6

5

K1
K2
K3
K6
1

2

K1
K2
K3
K6
K1
K2
K3
K3
K3
K1
K2
K3
K6

2

K1
K2

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Szakképzési Centrumok

Egyetemek, főiskolák

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények

Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

5 792 545
933 944
11 046 220
23 350 291

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások

64 532 199
17 652 163
191 806 087
86 167 551
12 521 741

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

820 000
853 000
6 128 000
199 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

62 793 837
12 000 465
52 235 450
9 970 248

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Országos Mentőszolgálat
Dologi kiadások
Országos Vérellátó Szolgálat
Dologi kiadások
Klebelsberg Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Magyar Tudományos Akadémia
MTA egyéb intézmények
MTA Jóléti intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 906 760
3 193 240
6 500 000
2 500 000
2 152 140
36 229 608
6 169 346
87 889 072
72 302 974

4 981 641
871 788

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

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

I.
019161
304191

282178
296513
296524
004349
003737
000648
001711
354406
227942
016357

XI.

XII.
XIV.

XVII.
XX.

343306
331662
002994
233507
334484

Cím
szám

5
14
30

XXXIII.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

20

1
12
13

5
8
12
8
14
4
6

14
17
18
5

Fejezet
név

1
2

2

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Hatóság
Miniszterelnökség
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Nemzeti Tehetség Program
Családpolitikai Programok
Családpolitikai célú pályázatok
Agrárminisztérium
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Alkotmányvédelmi Hivatal
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Szakképzési Centrumok
Egyetemek, főiskolák
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Országos Mentőszolgálat
Országos Vérellátó Szolgálat
Klebelsberg Központ
Magyar Tudományos Akadémia
MTA egyéb intézmények
MTA Jóléti intézmények

1

6

10

006936

Alcím
szám

1 000 000
2 150 000

-739 261 000
-41 753 429
-40 554 881
7 420 000
5 500 000
2 000 000
2 000 000
41 123 000
372 679 741
8 000 000
137 000 000
29 600 000
2 500 000
2 152 140
202 591 000
5 853 429

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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forintban
Fejezet
szám

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.n.év

821 569 310

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

821 569 310

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

9689

9690
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A Kormány 1919/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet és a Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2021. évi címrendjének
kiegészítéséről és módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
a)
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaságvédelmet szolgáló
miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek a 4. Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
szakmai feladatainak ellátása jogcímcsoporttal és az 5. Önkormányzati és egyéb kiemelt jelentőségű
turisztikai fejlesztések jogcímcsoporttal történő kiegészítését,
b)
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 13. MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) jogcímcsoportnak
a 13. Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása jogcímcsoportra történő módosítását,
c)
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
6. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. törvényben részletezett közfeladatainak ellentételezése
jogcímcsoportnak a 6. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közfeladatainak közszolgáltatási
szerződés keretében történő finanszírozása jogcímcsoportra történő módosítását.
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021. január 7.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1920/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva elrendeli 552 612 200 forint egyszeri átcsoportosítását a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv.
1. melléklet
a)
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap
támogatása alcím, valamint
b)
LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések cím
javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2021. január 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
332995
29
Nemzeti Együttműködési Alap
K5
Egyéb működési célú kiadások
XLII.
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42
Alapok támogatása
263478
2
Bethlen Gábor Alap támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
LXV.
Bethlen Gábor Alap
379839
5
Működtetési célú kifizetések
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
30

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1

-552 612 200
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1. melléklet az 1920/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz

552 612 200
552 612 200

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B1

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

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

552 612 200

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzeti Együttműködési Alap
332995
29
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
XI.

30

1

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: 2021. január 15.

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-552 612 200

Összesen

I.n.év
552 612 200

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

552 612 200

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

9691

9692
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A Kormány 1921/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a kormányzati informatika működtetése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről és
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány – a kormányzati informatikai rendszerek magas színvonalú biztosítása érdekében –
1. egyetért
a)
a Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat,
b)
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat,
c)
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1863/2017. (XI. 29.)
Korm. határozat, valamint
d)
a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről szóló 1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
végrehajtásával összefüggésben végrehajtott fejlesztési feladatok részteljesítésével, illetve a pandémiás helyzetből
adódó átmeneti halasztásával;
2. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti kormányhatározatok végrehajtásával összefüggésben
a 2020. évig fel nem használt forrásokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon a meghiúsult
kötelezettségvállalás miatt keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványnak a Központi
Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéséről;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az Ávr. 153. §-ában biztosított
jogkörében eljárva 2 539 617 713 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2. pont teljesülését követően azonnal
4. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti forrás terhére – a központi finanszírozású informatikai és
telekommunikációs üzemeltetési közszolgáltatások szolgáltatásfolytonosságának és minőségének biztosítása,
a kormányzati informatika és telekommunikáció működőképességének megőrzése érdekében – tegye meg
a szükséges kötelezettségvállalásokat.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 3. pont teljesülését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XIV. Belügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIV.

Cím
szám

20

347762
374873

XLII.

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

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

56

Kiemelt
előir.
szám

K3

43

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

2 539 617 713
-2 539 617 713

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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1. melléklet az 1921/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

XIV.
347762

Cím
szám

20

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

56

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

2 539 617 713

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

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

Összesen

I. n. év

2 539 617 713

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

2 539 617 713

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1922/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz
szükséges fedezet biztosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 4 fővárosi kerületben és
8 településen előkészített sportparkberuházások (a továbbiakban: beruházások) programszerű kormányzati
magasépítési beruházásként történő megvalósításával;
b)
az a) alpont szerinti beruházások megvalósítása érdekében – a Beruházási Ügynökség által vállalható
kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti
kötelezettségvállalási keret terhére – a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét
619 633 376 forintban határozza meg;
c)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter
bevonásával gondoskodjon a b) alpont szerinti összeg rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet,
3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
2. A Magyar Falu Program – sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges
fedezet biztosításáról szóló 1653/2020. (X. 9.) Korm. határozat 2. pontjában a „897 578 991” szövegrész helyébe
a „904 696 195” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1923/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a turisztikai ágazatban működő egyes gazdasági társaságok állami tulajdonú társasági részesedései
tulajdonosi joggyakorlásának a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részére történő átadásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy
a)
a Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 18-10-100542) 124 250 000 forint
névértékű, 46,9% tulajdoni arányt megtestesítő,
b)
a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: 19-10-500232) 615 500 000 forint névértékű, 41,03% tulajdoni arányt megtestesítő
állami tulajdonú részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének
gyakorlójaként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kerüljön kijelölésre;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, tegye meg a szükséges intézkedéseket
az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1924/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a műanyag csomagolási hulladékok nagyobb arányú újrafeldolgozásának biztosításához szükséges
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a lakossági és ipari eredetű műanyag csomagolási hulladék újrafeldolgozása állami finanszírozásának
növelésével;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltak teljesülése érdekében gondoskodjon
a)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és
fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások
jogcímcsoporton a 2021. évben 2 185 400 000 forint többletforrás,
b)
Magyarország 2022. évi központi költségvetésének tervezésekor a központi költségvetés a) alpontban foglalt
jogcímcsoporttal azonos célú jogcímcsoportja javára a 2022. évben 2 512 400 000 forint
rendelkezésre állásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont szerinti feladat tekintetében 2021. január 1.
a b) alpont szerinti feladat tekintetében Magyarország 2022. évi központi költségvetésének
tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez
szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: MNM) fenntartásában működő Málenkij Robot Emlékhely
múzeumszakmai és emlékezetpolitikai jelentőségével, és erre tekintettel támogatja további működtetésének
biztosítását;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pontban foglaltak
megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a 2020. évben szükséges 31 566 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára,
b)
a 2021. évben szükséges 31 566 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
3. egyetért azzal, hogy a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum (a továbbiakban: KFM) 2021. január 1-jétől
az MNM tagintézményeként folytassa működését, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg
az ehhez szükséges intézkedéseket;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
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4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a 3. pontban foglaltak
megvalósítása érdekében gondoskodjon az MNM részére a KFM működtetéséhez a 2021. évben szükséges
69 501 000 forint többletforrás biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és
az MNM bevonásával – a 3. pontban foglaltak megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)
és Szécsény Város Önkormányzata között a KFM ingatlana, továbbá feladatellátásához szükséges ingó
vagyonelemek és kulturális javak tárgyában létrejött vagyonkezelési szerződés 2020. december 31. napjával
történő megszüntetéséről,
b)
az a) alpont szerinti ingatlan, ingó vagyonelemek és kulturális javak 2021. január 1. napjával
az MNM vagyonkezelésébe történő adásáról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az MNM bevonásával a KFM raktározási helyzetének megoldása
érdekében gondoskodjon a Szécsény belterület Rákóczi út 139. szám alatti, 213/11 helyrajzi számú ingatlan
(a továbbiakban: Ingatlan) per-, teher- és igénymentes tulajdonjogának a magyar állam javára történő
megszerzéséről a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken, de legfeljebb
50 000 000 forint összeghatárig;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. március 31.
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy amennyiben az Ingatlan nem alkalmas a 6. pontban meghatározott
cél megvalósítására, vagy az Ingatlan tulajdonjogának a magyar állam javára történő megszerzése meghiúsul,
az MNM útján gondoskodjon a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken,
de legfeljebb 50 000 000 forint összeghatárig egy, a 6. pontban meghatározott cél megvalósítására alkalmas
ingatlannak a magyar állam javára történő megszerzéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az Ingatlan tulajdonjoga megszerzésének meghiúsulását követő 90 napon belül
8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 6. vagy
a 7. pontban meghatározott feladat finanszírozásához, valamint a megszerzett ingatlan raktározásra alkalmassá
tétele érdekében szükséges legfeljebb 70 000 000 forint biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 6. vagy a 7. pontban foglaltak
megvalósítása érdekében
a)
az MNV Zrt. útján gondoskodjon az Ingatlan megvásárlása érdekében szükséges előzetes egyetértő
nyilatkozat és esetleges egyéb engedélyek kiadásáról,
b)
az emberi erőforrások miniszterének bevonásával, az MNV Zrt. útján gondoskodjon a magyar állam
tulajdonába kerülő Ingatlannak az MNM részére történő vagyonkezelésbe adásáról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
a b) alpont tekintetében az emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében az emberi erőforrások minisztere kezdeményezését követő 30 napon
belül
a b) alpont tekintetében az Ingatlan állami tulajdonba kerülését követő 60 napon belül
10. egyetért a bányászati szakmakultúra megőrzése érdekében a Soproni Múzeum tagintézményeként működő
Központi Bányászati Múzeum stabil működtetésének szükségességével;
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11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a 10. pontban foglaltak
megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a 2020. évben szükséges 40 000 000 forint többletforrás biztosításáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális
vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása jogcímcsoport, 1. Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő
programja jogcím javára,
b)
a 2021. évben szükséges 40 000 000 forint többletforrás biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és
szervezetek támogatása alcím, 5. Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
12. visszavonja az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában működő, egyes országos közgyűjtemények vidéki
elhelyezéséről és az általuk nyújtott vidéki szolgáltatások fejlesztéséről szóló 1703/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
2. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1926/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére Kodály Zoltán egykori lakásingatlanának megvásárlásához
szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fejlesztése érdekében Kodály Zoltán egykori, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Budapest VI. kerület belterület, 29627/0/A/2 helyrajzi számú lakóingatlana (a továbbiakban: Ingatlan)
tulajdonjogának legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított becsült forgalmi értéken,
per-, teher- és igénymentesen az állam részére történő megszerzésével;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli miniszter bevonásával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem útján tegye meg a szükséges intézkedéseket
az Ingatlan tulajdonjogának adásvételi ügylet keretében történő megszerzése iránt;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2020. december 31.
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pontban meghatározott feladat kiegészítő finanszírozása
érdekében 78 257 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1927/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó működtetésével, valamint a „Bartók-tavasz” Fesztivál és
a „Liszt Ünnep” Fesztivál létrehozásával és működtetésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint
a szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. Magyarország zenei örökségének elismerése jegyében egyetért azzal, hogy a 2021. évtől kezdődően két új, kiemelt
jelentőségű kulturális fesztivál jöjjön létre: a „Bartók-tavasz” Fesztivál és a „Liszt Ünnep” Fesztivál;
2. egyetért azzal, hogy a 2021. évtől a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (a továbbiakban: Találkozó),
valamint a „Bartók-tavasz” Fesztivál és a „Liszt Ünnep” Fesztivál mint Magyarország kiemelt jelentőségű kulturális
fesztiváljai a Kormány kiszámítható és hosszú távú támogatásával, az állami szerepvállalás megjelenésével
működjenek;
3. egyetért azzal, hogy a Találkozó megrendezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Színház
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, míg a „Bartók-tavasz” Fesztivál és a „Liszt Ünnep”
Fesztivál megrendezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Müpa Budapest – Művészetek Palotája
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el;
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2020. évben gondoskodjon a 2021. évi „Bartók-tavasz” Fesztivál
előkészítése érdekében 490 000 000 forint támogatásról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2021. évben gondoskodjon
a)
a Találkozó megrendezéséhez 200 000 000 forint,
b)
a „Bartók-tavasz” Fesztivál megrendezéséhez 1 100 000 000 forint és
c)
a „Liszt Ünnep” Fesztivál megrendezéséhez 650 000 000 forint
támogatásról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 13. Művészeti tevékenységek,
11. A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása jogcímcsoport terhére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – a 2022–2025. években
gondoskodjon
a)
a Találkozó megrendezéséhez évi 200 000 000 forint,
b)
a „Bartók-tavasz” Fesztivál megrendezéséhez évi 1 100 000 000 forint és
c)
a „Liszt Ünnep” Fesztivál megrendezéséhez évi 650 000 000 forint
forrás rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1928/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Luther Kollégium új épületben történő elhelyezéséhez szükséges támogatásról
A Kormány
1. egyetért a Luther Kollégium új épületének 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. szám alatt fekvő ingatlanon
történő felépítésével (a továbbiakban: Beruházás);
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott Beruházás megvalósítása érdekében 311 305 575 forint többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Civil és nonprofit szervezetek
támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében,
a 2. pontban meghatározott forrás terhére 311 150 000 forint támogatási összegben adjon ki támogatói okiratot
az Evangélikus Diákotthoni Alapítvány mint kedvezményezett részére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1929/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő
Munkácsy-negyed fejlesztési projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 7. pont a) alpontjára –
1. egyetért a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt (a továbbiakban:
Beruházás) megvalósítása érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) mint kedvezményezett részére – a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési
projekt támogatásának biztosításáról szóló 1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján – a 2017–2019. évekre
megállapított mindösszesen 2 956 255 200 forint összegű központi költségvetési támogatáson felül a 2022. évben
1 042 483 565 forint költségvetési többlettámogatás biztosításával;
2. egyetért továbbá azzal, hogy az 1. pont szerinti többlettámogatás a Modern Városok Program keretében
megvalósuló, a Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti „paradicsomsűrítmény, illetve zöldségszárító üzem”
indikatív költségkeretének terhére kerüljön biztosításra;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához a 2022. költségvetési évben szükséges 1 042 483 565 forint rendelkezésre állásáról
a 2022. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

9700
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4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Modern Városok Program Bizottság
döntését követően az Önkormányzat részére kiadott támogatói okirat módosításáról az 1. pont szerinti
költségvetési többlettámogatás biztosítása és a támogatott tevékenység időtartamának 2023. június 30. napjáig
történő meghosszabbítása tekintetében, illetve gondoskodjon a 2022. évi költségvetési többlettámogatásnak
az Önkormányzat részére a fedezet rendelkezésre állásától számított 30 napon belül támogatási előlegként történő
folyósításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat módosítására a Modern Városok Program Bizottság erre irányuló jóváhagyó
döntését követően azonnal
a 2022. évi költségvetési többlettámogatás folyósítására a fedezet rendelkezésre állását követő
30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1930/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program keretében óvoda építéséhez és kialakításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. a Magyar Falu Program céljaival összhangban egyetért a Sé, belterület 52 helyrajzi számú ingatlanon óvoda
– Sé Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi – építésével és kialakításával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezetének a 46. Óvoda építése és
kialakítása Sé községben címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása
érdekében 257 411 220 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
1. Miniszterelnökség igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
46. Óvoda építése és kialakítása Sé községben cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pontban meghatározott támogatási célra, a 3. pont szerint
átcsoportosított forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi
támogatást nyújtson az Önkormányzat részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az Önkormányzat számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államháztartási egyedi
azonosító
390473
294502

Fejezet
szám

IX.
XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

46

Kiemelt
előir.
szám

K8

1

K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Helyi önkormányzatok támogatásai
Óvoda építése és kialakítása Sé községben
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

257 411 220

Dologi kiadások

-257 411 220

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1930/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz

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

Államháztartási egyedi
azonosító

294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

1

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

TÁMOGATÁS

1 példány

forintban

-257 411 220
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I.n.év
257 411 220

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
257 411 220

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

9701

9702
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A Kormány 1931/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó útfelújítás, valamint egyházi közösségi program megvalósításához
szükséges előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. a Magyar Falu Program céljaival összhangban egyetért
a)
a Leányfalu, belterület 583 helyrajzi szám alatt nyilvántartott Szarvas utca és a 476 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott Hunyadi János utca – Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
általi – felújításával,
b)
a 2021. évi Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából egyházi közösségi program szervezéséhez szükséges
költségek, Pócsmegyer-Leányfalui Református Társegyházközség (a továbbiakban: Társegyházközség) részére
történő biztosításával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének 44. Utcaburkolatok
felújítása Leányfalu nagyközségben címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar
Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére,
a)
az 1. pont a) alpontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében 44 127 878 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
44. Utcaburkolatok felújítása Leányfalu nagyközségben cím javára,
b)
az 1. pont b) alpontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében 1 368 684 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok támogatása jogcím javára,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont a) alpontjában meghatározott támogatási célra, a 3. pont
a) alpontja szerint átcsoportosított forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő
egyedi támogatást nyújtson az Önkormányzat részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az Önkormányzat számára;
6. egyetért azzal, hogy a miniszterelnök általános helyettese az 1. pont b) alpontjában meghatározott támogatási célra,
a 3. pont b) alpontjában meghatározott forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, 1 368 000 forint
vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson a Társegyházközség részére támogatási előlegként, a támogatás
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
7. egyetért azzal, hogy a miniszterelnök általános helyettese a 6. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói
okirat kiadását követően folyósítsa a Társegyházközség számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím előir.
név
egyedi
csop. szám szám
szám
azonosító
XI.

30

1

378517

41

30

2

K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Falu Program
Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

8

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-45 496 562

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai
390439
44
Utcaburkolatok felújítása Leányfalu nagyközségben
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
335740

Módosítás
(+/-)

K3
K5
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1. melléklet az 1931/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz

684
1 368 000
44 127 878
forintban

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím előir.
név
tartási
csop. szám szám
egyedi
szám
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím előir.
név
tartási
csop. szám szám
egyedi
szám
azonosító
XI.

378517

335740

30

1

41

30

2

8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Falu Program
Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-45 496 562

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok támogatása

1 368 684

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

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

I.n.év
45 496 562

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
45 496 562

9703

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

Összesen

9704
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A Kormány 1932/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye kalocsai beruházásaihoz szükséges támogatásról
A Kormány
1. támogatja a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye kalocsai beruházásait, így különösen ingatlanvásárlását,
-felújítását és a kapcsolódó beruházásokat, a kalocsai Szentháromság téren feltárt romtemplomok rekonstrukcióját
és bemutatását, valamint a Szentháromság tér felújítását;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott cél érdekében 2 107 103 025 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok támogatása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban
meghatározott forrás terhére 2 106 050 000 forint támogatási összegben adjon ki támogatói okiratot a Kalocsa–
Kecskeméti Főegyházmegye mint kedvezményezett részére.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a kapuvári strandfürdő fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a 45. Strandfürdő
üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések Kapuváron címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 300 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 45. Strandfürdő üzemeltetéséhez szükséges
fejlesztések Kapuváron cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet,
1. Gazdaságvédelmi programok cím előirányzatának a 2. pont szerinti átcsoportosítás alapján, az eredeti
előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 300 000 000 forinttal történő túlteljesítését;
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4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi
támogatást nyújtson Kapuvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: kedvezményezett) részére támogatási
előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat
alapján;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám
390451

IX.

K8

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Strandfürdő üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések Kapuváron
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok
K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
385484

XLVII.

45

Cím
név

1

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

300 000 000

Egyéb működési célú kiadások

-300 000 000
forintban

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

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

Összesen

I.n.év
300 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
300 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1934/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Szurdokpüspöki külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja Szurdokpüspöki község közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint Szurdokpüspöki külterület 045/10, 045/12, 045/14, 045/15, 045/16, 045/18, 049/2 helyrajzi
számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását
követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1935/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és a hálózati fiókok működéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és hálózati fiókjai működésének támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban
foglalt cél érdekében a 2020. évben 299 483 649 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 26. Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása alcím, 2. Kulturális alapítványok, közalapítvány jogcím, 10. Egyéb kulturális
alapítványok működési és programtámogatása alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban
foglalt cél érdekében a 2022. évtől évi 469 474 122 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1936/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Neszmély – Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) kompkapcsolat megvalósításához szükséges egyes
intézkedésekről
A Kormány a 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat
6. pont c) alpontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért a „Neszmély – Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) közötti határ menti kapcsolat fejlesztése” tárgyú
projekt (a továbbiakban: projekt) 1. melléklet szerinti forrásszerkezetével;
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
95. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a projekt összköltségének emelése és annak
végrehajtása során az Ávr. 95. § (2)–(4) bekezdésében foglalt eljárási szabályokat nem kell alkalmazni;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –
gondoskodjon
a)
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési Ágazati
Programok alcím, 34. Határ menti közúti fejlesztések előkészítése jogcímcsoport javára 58 635 270 forint
többletforrás,
b)
a 2022. évi központi költségvetés határ menti közúti fejlesztéseket finanszírozó előirányzatán
487 517 168 forint
rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva
a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, Határ menti közúti fejlesztések
előkészítése előirányzata terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját a 2022. évre 487 273 531 forint összegben
állapítja meg;
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy szükség esetén gondoskodjon a projekt
megvalósításához fel nem használt támogatási összegnek a központi költségvetés Uniós támogatások utólagos
megtérülése előirányzat javára történő befizetéséről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a projekt pénzügyi zárását követő 60 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1936/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz
A
1.

Év

2.

2020

3.

B

C

D

A projekt teljes költsége

Uniós támogatás keretében

Igényelt költségvetési

(forint)

finanszírozható összeg (forint)

többletforrás (forint)

1 308 915 270

1 250 280 000

58 635 270

2022

487 517 168

0

487 517 168

Összesen

1 796 432 438

1 250 280 000

546 152 438
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A Kormány 1937/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös
felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról
szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású
(katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1845/2016.
(XII. 23.) Korm. határozat 2. pont c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont d) alpontjában foglaltak
végrehajtása érdekében a Kormány a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér polgári célú fejlesztése
érdekében]
„c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a fejlesztésekhez a 2022. évben szükséges 1 042 800 000 forint biztosításáról a 2022. évi központi költségvetés
Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
d) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a honvédelmi miniszter bevonásával a fejlesztések
megvalósításához a 2022. évben a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére történő átcsoportosítás céljából
nyújtson be előterjesztést az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1938/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról
szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. visszavonja a Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról
szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat] 7. és 8. pontját,
egyidejűleg az 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozatot a következő 7. és 8. ponttal egészíti ki:
(A Kormány)
„7. a közösségi közlekedésben részt vevő autóbuszok környezeti fenntarthatóságának növelése érdekében egyetért
azzal, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatokat ellátó autóbuszok tiszta és energiahatékony
piacának ösztönzése szükséges azáltal, hogy a Magyar Állam a gazdaság újraindításának keretében 2020-tól
kizárólag az elektromos meghajtású autóbuszok (akkumulátoros és üzemanyagcellás), valamint az akkumulátoros
(felsővezeték nélküli önálló közlekedésre is alkalmas) segédhajtású önjáró trolibuszok gyártását, beszerzését és
továbbfejlesztését támogatja azzal, hogy a nemzeti buszstratégiai-koncepció forrásait rendelkezésre bocsátja;
8. a 7. pontban rögzített cél megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
hogy gondoskodjon egy olyan elektromos meghajtású autó- és önjáró trolibusz-beszerzést ösztönző mintaprojekt
(a továbbiakban: Zöld Busz Mintaprojekt) megvalósításáról, melynek keretében
a) 2021. december 31-ig legfeljebb 800 000 000 forint keretösszegű állami forrás igénybevételével minimum hét,
telephelyi infrastruktúrával rendelkező településen legalább egy hónapos, demonstrációs (különösen műszaki,
járatszervezési, vezetéstechnikai, kommunikációs) célú használat céljából megjelennek elektromos meghajtású
buszok, továbbá
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b) 2021. december 31-ig legfeljebb 800 000 000 forint keretösszegű állami forrás biztosításával lehetővé válik
a városi közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító városok és szolgáltatók számára a jelenlegi
buszállomány részleges cseréje új, elektromos meghajtású autóbuszok vagy önjáró trolibuszok beszerzése útján;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal”
2. az 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozatot a következő 14. ponttal egészíti ki:
(A Kormány)
„14. a 7. pontban rögzített cél megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
hogy a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/33/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: CVD Irányelv) előírásainak átültetése érdekében
hatástanulmány keretében vizsgálja meg annak lehetőségét, és készítsen előterjesztést a Kormány részére arról,
hogy 2021. augusztus 2-tól a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint
önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i
661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. és 3. pontjában meghatározott osztályú autóbuszok
közbeszerzése esetén a CVD Irányelv rendelkezéseinél szigorúbb, akár 100%-os célérték megállapítása, valamint
kizárólag tisztán elektromos meghajtású (akkumulátoros és üzemanyagcellás) autóbuszok közbeszerzésének
előírása a COVID-19 világjárványból eredő gazdasági válság tükrében a hazai buszgyártói kapacitásokra és
közszolgáltatói forrásigényre tekintettel meghatározható-e, és amennyiben igen, a CVD Irányelvet ennek
megfelelően átültető jogszabály-módosításra tegyen javaslatot;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. május 31.”
3. az 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozatot a következő 15. ponttal egészíti ki:
(A Kormány)
„15. a 7. pontban rögzített cél megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
hogy dolgozzon ki olyan támogatási feltételrendszert, amely előírja a helyi személyszállítási közszolgáltatások
végrehajtásában részt vevők számára a járművek tervszerű, ütemezett cseréjéhez szükséges fejlesztési tervek
elkészítését, valamint amely során differenciált mértékű önerőelvárás érvényesül.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. május 31.”
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1939/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
egyes kulturális beruházások előkészítésével összefüggő kormányhatározatok módosításáról
1. A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat
a)
4. pontjában a „2020. november 30.” szövegrész helyébe a „2022. május 31.” szöveg,
b)
9. pont b) alpontjában a „2020. december 30.” szövegrész helyébe az „a Beruházás megvalósítását célzó
feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően” szöveg
lép.
2. A Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének előkészítése érdekében történő
támogatás biztosításáról szóló 1293/2019. (V. 17.) Korm. határozat 4. pontjában a „2020. augusztus 31.” szövegrész
helyébe a „2021. december 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1940/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás megvalósításához szükséges ingatlan biztosításával
kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével
összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye az ingatlan-nyilvántartás szerinti Hortobágy
belterület 115/4 helyrajzi számú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) valósuljon meg;
b)
az a) alpontban foglalt cél megvalósítása érdekében felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján
gondoskodjon az Ingatlan tulajdonjogának legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által
meghatározott forgalmi értéken, az állam javára történő – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett közérdekű
vezetékjogon kívül – per-, teher- és igénymentes megvásárlása érdekében szükséges intézkedések
megtételéről.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2020. december 31.
2. A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló
1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„9. felhívja
a) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és
a kormánybiztos bevonásával a Beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok jogi vizsgálatát követően
készítsen előterjesztést a jelenleg nem állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő
megszerzése, valamint az 1. pontban meghatározott célok elérését lehetővé tevő, egységes tulajdoni jogviszonyok
biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Határidő:
2020. január 31.
b) a kormánybiztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli miniszter bevonásával előterjesztésben mutassa be a Kormány számára a Beruházás eredményeképpen
létrejövő vagyonelemek üzemeltetési koncepcióját és tegyen javaslatot azok vagyonkezelőjének, üzemeltetőjének
és – ha a vagyonkezelő és az üzemeltető nem azonos a használóval – használójának kijelölésére;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető minisztert
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az üzemeltetési koncepció rendelkezésre állását követően azonnal”
3. A Korm. határozat a következő 10. és 11. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„10. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
11. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására
lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján a kormánybiztos és a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal”
4. A Korm. határozat
a)
1. pontjában a „2022. év végéig” szövegrész helyébe a „2023. év végéig” szöveg,
b)
2. pontjában az „a Beruházásnak” szövegrész helyébe az „egyetértve a Beruházás koncepciójával,
a Beruházásnak” szöveg,
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c)
d)
e)

2. pontjában a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. december 31-ig” szöveg,
5. pontjában a „Határidő: a 7. pont szerinti jelentés elfogadását követő 15 napon belül” szövegrész helyébe
a „Határidő: a 2. pont szerinti határidőt követő 120 napon belül” szöveg,
6. pontjában a „Határidő: 2020. április 30.” szövegrész helyébe a „Határidő: a tervezési program rendelkezésre
állását követően azonnal” szöveg

lép.
5. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 7. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1941/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében
megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
1. 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
a)
egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) összköltségének
növelésével, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján
hozzájárul, hogy a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön
alkalmazásra,
b)
egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. március 1.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott,
összesen legfeljebb 840 973 634 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény
Uniós fejlesztések fejezetében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP)
hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

H

Többlettámogatás legfeljebb

1.

(forint)
Az 549/2013.
(XII. 30.) Korm.
Projekt azonosító

2.

száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett

Eredeti támogatás

neve

(forint)

rendelet 6. § (1)
Az EFOP keretében

bekezdés b) pontja

finanszírozandó

alapján az EFOP hazai

összeg

társfinanszírozás

Megnövelt
összköltség
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

terhére
finanszírozandó
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1. melléklet az 1941/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz

összeg

3.

EFOP-4.1.2-172017-00064

Minőségi oktatás
infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése Bükkábrányban

Mezőkövesdi
Tankerületi
Központ

320 540 080

70 148 095

42 668 251

433 356 426

A projekt célja a 3422 Bükkábrány,
Béke út 37. szám alatti köznevelési
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

4.

EFOP-4.1.2-172017-00068

Székesfehérvári Kodály Zoltán
Általános Iskola, Gimnázium és
AMI infrastrukturális fejlesztése

Székesfehérvári
Tankerületi
Központ

482 912 228

274 158 359

134 324 627

891 395 214

A projekt célja a 8000 Székesfehérvár,
Béke tér 4. szám alatti köznevelési
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

EFOP-4.1.2-172017-00069

A móri Radnóti Miklós Általános
Székesfehérvári
Iskola és a fehérvárcsurgói
Tankerületi
Károlyi József Tagiskolájának
Központ
infrastrukturális fejlesztése

5.

6.

EFOP-4.1.2-172017-00071

Polgárdi Széchenyi
István Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
infrastrukturális fejlesztése

Székesfehérvári
Tankerületi
Központ

1 032 141 363

467 858 637

551 494 516

432 896 337

284 155 460

112 486 240

A projekt célja a 8052 Fehérvárcsurgó,
Petőfi utca 1., a 8060 Mór, Kossuth Lajos
2 051 494 516 utca 1. és a 8060 Mór, Szent István tér 9.
szám alatti köznevelési intézmény
infrastrukturális fejlesztése.

829 538 037

A projekt célja a 8154 Polgárdi, Kossuth
Lajos utca 167. szám alatti köznevelési
intézmény infrastrukturális fejlesztése.
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A Kormány 1942/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú („Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című)
és a GINOP-7.1.9-17-2018-00009 azonosító számú („Fenékpusztai Majorság fejlesztése I. ütem” című) projektek
támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. 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
jogkörében eljárva
a)
egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának
növelésével;
b)
hozzájárul, hogy az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján
az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során
a Korm. rendelet 3. és 5. §-a ne kerüljenek alkalmazásra;
c)
egyetért a projektek 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program 7. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;
d)
egyetért a projektek támogatási szerződéseinek 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a „48,41” szövegrész
helyébe a „48,72” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

3.

Projekt azonosító
száma

GINOP-7.1.9-172017-00004

GINOP-7.1.9-172018-00009

B
Projekt megnevezése

C
Kedvezményezett neve

Zalakaros gyógyhely
komplex turisztikai
fejlesztése

Zalakaros Város Önkormányzata
(konzorciumvezető),
Magyar Turisztikai Ügynökség
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Fenékpusztai Majorság
fejlesztése I. ütem

Helikon Kastélymúzeum
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető),
Magyar Turisztikai Ügynökség
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,
Turisztikai
Marketingkommunikációs
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

D

E

F

Hatályos

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

(forint)

1 000 000 000

1 364 755 398

199 152 856

108 999 338

G
Projekt rövid bemutatása

1 199 152 856

A projekt eredményeként létrejön
egy 6 hektár területű, összefüggő,
átalakított, bővített, számos új
funkcióval ellátott városközpont, új
rendezvénytér létesül, és megépül
egy új multifunkcionális gyógyhelyi
fogadóépület.

1 473 754 736

A fejlesztés célja a Fenékpusztai
Majorságban rejlő turisztikai potenciál
kiaknázása, a tervezett projektelemek
összehangolása a meglévő és fejleszteni
tervezett attrakciókkal, kínálati
elemekkel, hozzájárulva a komplex
élményszerzéshez,
a desztináció idegenforgalmának
további erősítéséhez.
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A Kormány 1943/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú („Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem
több helyszínén” című) projekt költségnövekmény igényének támogatásáról, a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.)
Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra
vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló
1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat módosításáról
1. 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 c) és f ) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
a)
egyetért a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú, „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem
több helyszínén” című projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti költségnövekmény igényének a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program 5. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
2. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a)
1. pont g) pontjában a „465,65” szövegrész helyébe a „466,22” szöveg, a „153,85” szövegrész helyébe
a „154,42” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt 5. táblázat C:8 mezőjében a „14,02” szövegrész helyébe a „14,59” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat D:641 mezőjében a „3,22” szövegrész helyébe a „3,79” szöveg
lép.
3. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási
keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat
2. mellékletében foglalt táblázat E:47 mezőjében a „311,80” szövegrész helyébe a „312,37” szöveg lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1943/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz
A

1.

2.

B

C

Projekt azonosító

Projekt

Kedvez-

száma

megnevezése

ményezett neve

KEHOP-5.2.4-152016-00004

Energetikai
korszerűsítés
a Semmelweis
Egyetem több
helyszínén

SEMMELWEIS
EGYETEM

D
Eredeti
támogatás
(bruttó, forint)

3 214 739 009

E

F

Többlet-

Megnövelt

támogatás

támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

567 098 556

3 781 837 565

G

Projekt rövid bemutatása

A Semmelweis Egyetem kilenc
projekthelyszínén kerül sor
épületenergetikai korszerűsítésre,
amelynek célja a mai kor
elvárásainak megfelelő színvonalú,
költséghatékony üzemeltetésű
és fenntartható intézmények
kialakítása.
Négy projekthelyszínen már
megtörtént az energetikai
korszerűsítés: az I. sz. és II. sz.
Gyermekgyógyászati Klinikán,
valamint a Ferenc tér 15. sz. alatti
épületben a fűtéskorszerűsítés,
továbbá a Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyak Sebészeti Klinikán
a nyílászárók cseréjének műszaki
átadás-átvétele sikeresen lezárult.
Az energetikai mutatók hozzák
a tervezett indikátorszámokat.
További öt helyszín vonatkozásában
a kivitelező kiválasztására irányuló
feltételes közbeszerzési eljárás
szerződéskötési szakaszba lépett.
Három helyszín esetében
a fedezet rendelkezésre állt
a szerződéskötéshez, egy helyszín
tekintetében eredménytelen
az eljárás, mivel a nyertes
ajánlattevő elállt a szerződéskötési
kötelezettségétől, egy további
helyszínen többletforrásigény került
benyújtásra.
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A Kormány 1944/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
az RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosító számú („Közterületen élők számára természetbeni juttatás
biztosítása, RSZTOP-3.1.1” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. 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
jogkörében eljárva
a)
egyetért az RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Közterületen élők számára természetbeni
juttatás biztosítása, RSZTOP-3.1.1” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet
szerinti növelésével, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján
hozzájárul, hogy a projekt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó keretemelése és annak
végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-ában foglalt eljárási szabály ne kerüljön alkalmazásra,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program 3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
jóváhagyja a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív
támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.)
Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 9:E mezőjében meghatározott maximális kötelezettségvállalási
szintet meghaladó kötelezettségvállalás megtételét.
d)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. január 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
a)
1. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezőjében a „4,000” szövegrész helyébe az „5,227” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat D:5 mezőjében a „4,000” szövegrész helyébe az „5,227” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

RSZTOP-3.1.1-162016-00001

B

C

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Közterületen élők számára
természetbeni juttatás biztosítása,
RSZTOP-3.1.1

Hajléktalanokért
Közalapítvány

D
Eredeti támogatás
(forint)

4 000 000 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

1 226 541 193

5 226 541 193

G

Projekt rövid bemutatása
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1. melléklet az 1944/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz

A projekt célja élelmiszersegély
biztosítása a beazonosított közterületen
élők csoportjába tartozók számára.

9719

9720

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 281. szám

A Kormány 1945/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosító számú („Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás
biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” című) projekt összköltségének növeléséről,
valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. 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
a)
egyetért az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosító számú, „Rászoruló személyek számára természetbeni
juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” című projekt (a továbbiakban: projekt)
összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program 1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. január 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016.
(VII. 6.) Korm. határozat
a)
1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „19,378” szövegrész helyébe a „20,594” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében a „18,270” szövegrész helyébe a „19,487” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.

A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

RSZTOP-1.1.1-162016-00002

Rászoruló személyek
számára természetbeni
juttatás biztosítása az
RSZTOP-1.1.1-16 felhívás
2. szakasz keretében

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

D

E

F

Hatályos támogatás

Többlettámogatás legfeljebb

Megnövelt összköltség

(forint)

(forint)

(forint)

18 270 000 000

1 216 007 535

19 486 007 535

G

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja
élelmiszersegély biztosítása
szegény, gyermekes családok
számára.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 281. szám

1. melléklet az 1945/2020. (XII. 17.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1946/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
egyes állami erdészeti társaságoknak a Vidékfejlesztési Program VP5-8.5.1-17 azonosító jelű,
„Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások”,
a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű, „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése”, valamint
a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű, „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című gazdaságfejlesztést
célzó projektek megvalósítására irányuló felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtásához
történő hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul, hogy
1. a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését
célzó beruházások” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
1.1. a Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Teljes szerkezetátalakítás tarvágást
követően és teljes szerkezetátalakítás állomány alatti erdősítéssel”,
1.2. az EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Teljes erdőszerkezet-átalakítás, valamint
kiegészítő intézkedései az EGERERDŐ Zrt. működési területén”,
1.3. az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Tarvágás utáni erdőszerkezetátalakítás az ÉSZAKERDŐ Zrt. területén – 2020. ősz/2021. tavasz”,
1.4. a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet-átalakítás
az Alsó-Duna mentén a Gemenc Zrt. erdőgazdálkodási területén”,
1.5. az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok
visszaszorítása az IPOLY ERDŐ Zrt. területén”,
1.6. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet-átalakítások
a KEFAG Zrt. területén 2021-ben”,
1.7. a Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Idegenhonos állományok őshonosakká
alakítása a Kisalföld állami tulajdonú erdeiben”,
1.8. a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdei ökoszisztémák
ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a NEFAG Zrt.
területén – 2020. ősz”,
1.9. a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet-átalakítás
a NYÍRERDŐ Zrt.-nél 2020”,
1.10. a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Tarvágást követő teljes erdőszerkezetátalakítás a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében lévő erdőterületeken 2020”,
1.11. a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Tarvágást követő teljes
erdőszerkezet-átalakítás a TAEG Zrt. területén 2020”,
1.12. a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet-átalakítás
a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. által kezelt területeken 2021. évben”,
1.13. a Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Szerkezetátalakítások a Vérteserdő Zrt. területén 2021”,
1.14. a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének
és környezeti értékének növelése a ZALAERDŐ Zrt.-nél 2020”
című támogatási kérelmet benyújtsa;
2. a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű, „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra
2.1. a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Alsó-Duna menti erdei genetikai
értékek megőrzése a Gemenc Zrt. erdőgazdálkodási területén”,
2.2. a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások
megőrzése a Gyulaj Zrt. területén 2020”,
2.3. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai
erőforrások megőrzése a KEFAG Zrt. területén 2021-ben”,
2.4. a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
a Mecsekerdő Zrt.-nél”,
2.5. a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Az erdészeti faanyagtermelő növények
törzsültetvényeinek, generatív szaporítású fajták magtermesztő ültetvényeinek fenntartása a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. kezelésében lévő plantázsokban 2020”,
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2.6.

a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Tiszafás-bükkös erdészeti
génrezervátum megőrzése (Szentgáli Tiszafás) 2021”,
2.7. a Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Génrezervátumok és magtermelő állományok
fenntartása a Vérteserdő Zrt. területén 2020–2021”,
2.8. a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
a ZALAERDŐ Zrt.-nél 2020”
című támogatási kérelmet benyújtsa;
3. a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű, „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra
3.1. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai
erőforrások fejlesztése a KEFAG Zrt. területén 2021-ben”,
3.2. a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai
erőforrások fejlesztése a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. területén II. rész”
című támogatási kérelmet benyújtsa.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1947/2020. (XII. 17.) Korm. határozata
a Nemzeti Várprogram részét képező diósgyőri vár rekonstrukciós munkáihoz szükséges forrás
rendelkezésre állásáról szóló 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. A Nemzeti Várprogram részét képező diósgyőri vár rekonstrukciós munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre
állásáról szóló 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat] 1. pont
a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Kormány
egyetért azzal, hogy a Diósgyőri vár Belső vár és Külső vár rekonstrukciós munkák megvalósítása (a továbbiakban:
Fejlesztési program) érdekében a Diósgyőri vár komplex fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1471/2017.
(VII. 25.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) meghatározott támogatáson felül legfeljebb
10 191 725 148 forint összegű költségvetési támogatás kerüljön biztosításra Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) részére, az alábbi ütemezés szerint:]
„a) a 2020. költségvetési évben 6 014 000 000 forint,
b) a 2022. költségvetési évben 4 177 725 148 forint;”
2. Az 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Modern Városok Program Bizottságának a Modern
Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján meghozott, erre irányuló
döntése esetén – a Korm. határozat alapján kiadott támogatói okiratot az 1. pont szerinti többlet költségvetési
támogatások biztosítása érdekében módosítsa, melynek során rögzítse azt, hogy a Fejlesztési program
megvalósításához szükséges, hiányzó 1 500 000 000 forintot az Önkormányzat saját forrásból biztosítja, és
a támogatói okirat módosítását követően a 2020. évre a költségvetési támogatásból 6 014 000 000 forintot
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoport terhére az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat módosítására a Modern Városok Program Bizottságának döntését
követően azonnal, azzal, hogy a saját forrás biztosítását Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Polgármesterének 15/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelete rögzíti,
a 2020. évi költségvetési támogatás folyósítására az 1. pont a) alpontja szerinti forrás
rendelkezésre állása esetén, a támogatói okirat módosításának hatálybalépését követő
30 napon belül”
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3. Az 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Fejlesztési program megvalósításához a 2020. évben szükséges legfeljebb 6 014 000 000 forint biztosításáról
a Kvtv. 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoporton;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal”
4. Az 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Fejlesztési program megvalósításához a 2022. évben szükséges legfeljebb 4 177 725 148 forint biztosításáról
a 2022. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során”
5. A Kormány visszavonja az 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pont c) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 111/2020. (XII. 17.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az agrárminiszter javaslatára
Gyüre Anitát
– 2020. december 15-ei hatállyal –
az Agrárminisztérium helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
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: Németh Balázs ügyvezető.

