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Kormányrendeletek

A Kormány 237/2019. (X. 16.) Korm. rendelete
a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról
A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3–5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (5) és
(6) bekezdésében foglaltak alapján 2019. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni.
(2) Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy
tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.
(3) Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy 2019 novemberében meghal, a nyugdíjprémium a nyugellátásokra
vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel.

2. §		
A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám 2019. évben 1,1.
3. §		
2019 novemberében egyszeri juttatásra jogosult – Magyarország gazdaságának 2019. évi kiemelkedő
teljesítményére tekintettel – az a személy, aki 2019 novemberében
1.
nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá
eső ellátásban,
2.
korhatár előtti ellátásban,
3.
szolgálati járandóságban,
4.
átmeneti bányászjáradékban,
5.
táncművészeti életjáradékban,
6.
rokkantsági ellátásban,
7.
rehabilitációs ellátásban,
8.
baleseti járadékban,
9.
bányászok egészségkárosodási járadékában,
10.
fogyatékossági támogatásban,
11.
vakok személyi járadékában,
12.
rokkantsági járadékban,
13.
Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
ellátásban,
14.
polgármesterek közszolgálati járadékában,
15.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
16.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
17.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
18.
a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres
pénzbeli ellátásokban,
19.
az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított
elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint
megemelendő – emelésben,
20.
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
21.
házastársi pótlékban vagy
22.
házastárs után járó jövedelempótlékban
részesül.
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4. §

(1) Az egyszeri juttatásra – a 3. §-ban, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel –
a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az egyszeri juttatás meghatározásakor valamennyi, a jogosultnak járó, nyugdíjprémiumra vagy egyszeri
juttatásra jogosító ellátás összegét össze kell adni, ezen együttes összegre kell a nyugdíjprémium kiszámítására
vonatkozó szabályok szerinti számítást elvégezni, majd ennek végeredményéből le kell vonni a jogosultnak járó
nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani.
(3) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2019 novemberében folyósított
2019. október havi ellátás után kell kiszámítani.

5. §

(1) A központi költségvetés megtéríti
a)
a Magyar Államkincstárnak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból nem finanszírozható, a b) pontban
nem említett,
b)
a Hadigondozottak Közalapítványának a 3. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti ellátások után járó
egyszeri juttatás fedezetét és azok végrehajtási költségeit.
(2) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak a 3. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti
ellátások után járó egyszeri juttatás fedezetét és a végrehajtás költségeit.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Hatályát veszti a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló
183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3)–(5) bekezdése
alapján a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről szóló 240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet
szerint megemelt (a továbbiakban: januári emelés)
1.
öregségi nyugdíjban,
2.
özvegyi nyugdíjban,
3.
szülői nyugdíjban,
4.
árvaellátásban,
5.
baleseti hozzátartozói nyugellátásban,
6.
mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban,
7.
mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában,
8.
korhatár előtti ellátásban,
9.
szolgálati járandóságban,
10.
átmeneti bányászjáradékban,
11.
táncművészeti életjáradékban,
12.
rokkantsági ellátásban,
13.
rehabilitációs ellátásban,
14.
baleseti járadékban,
15.
bányászok egészségkárosodási járadékában,
16.
fogyatékossági támogatásban,
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17.
18.
19.

vakok személyi járadékában,
rokkantsági járadékban,
Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
ellátásban,
20.
polgármesterek közszolgálati járadékában,
21.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
22.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
23.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
24.
a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres
pénzbeli ellátásban,
25.
az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított
elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint
megemelendő – emelésben,
26.
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
27.
házastársi pótlékban vagy
28.
házastárs után járó jövedelempótlékban
részesülő személy részére egyösszegű kifizetést kell folyósítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyösszegű kifizetés megilleti a 2018. december 31-ét követő időponttól
a)
megállapított vagy folyósított, az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt
az ellátását a januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy
a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg
– ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –,
b)
megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok
egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha az ellátását 2019. január 1-jét megelőzően
megállapított rokkantsági járadékának vagy januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs
ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő
naptól állapították meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti ellátások után az egyösszegű kifizetésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban
több, a (2) bekezdés szerinti változás következett be.
(4) Az egyösszegű kifizetés időarányos része illeti meg
a)
a januári emelésre nem jogosító özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban vagy baleseti
hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyt, ha az elhunyt jogszerző 2019. január 1-jét megelőző
időponttól megállapított öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti
bányászjáradékban vagy táncművészeti életjáradékban részesült,
b)
azt a személyt, akinek esetében az (1) bekezdés szerinti ellátás folyósítása a 2019. évben szünetel vagy
szünetelt,
c)
a megszűnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott
személyt, ha az (1)–(3) bekezdés szerinti ellátásra való jogosultság a 2019. évben megszűnt vagy megszűnik.
2. §

(1) Az egyösszegű kifizetés összege – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – megegyezik a jogosult részére
folyósításra kerülő
a)
fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka 2019. október havi összegének,
b)
az a) pontban nem említett 1. § szerinti ellátások 2019. november havi összegének
8,4 százalékával.
(2) Az egyösszegű kifizetés megállapítása során a 2019. november havi ellátásoknak az egyes nyugdíjak
felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján
megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá az 1. §-ban nem említett egyéb nem
társadalombiztosítási ellátás nélküli összegét kell figyelembe venni.
(3) Az egyösszegű kifizetésnek az 1. § (4) bekezdésében meghatározott időarányos részét úgy kell kiszámítani,
hogy a hozzátartozói nyugellátás 2019. november havi összegének, a szünetelő vagy szüneteltetett ellátás
2019. november havi összegének, illetve a megszűnt ellátás utolsó havi összegének 0,7 százalékát meg kell szorozni
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a hozzátartozói nyugellátás, a szünetelő vagy szüneteltetett ellátás, illetve a megszűnt ellátás 2019. évi folyósítási
hónapjainak számával.
(4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével
megállapított egyösszegű kifizetés illeti meg.
(5) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított ellátás esetén a magyar szerződő felet
terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell az egyösszegű kifizetés megállapítása során figyelembe venni.
3. §

(1) Az egyösszegű kifizetést – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2019. november havi ellátással
egyidejűleg, hivatalból kell folyósítani.
(2) Ha az 1. § szerinti ellátás e rendelet hatálybalépését megelőzően szűnt meg, az egyösszegű kifizetésnek az 1. §
(4) bekezdés c) pontja alapján járó időarányos részét a jogosult kérelmére kell folyósítani.

4. §

(1) A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 6–11., 16–23. és 25–28. pontja
szerinti ellátások után járó egyösszegű kifizetés fedezetét és a végrehajtás költségeit.
(2) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 24. pontja szerinti
ellátások után járó egyösszegű kifizetés fedezetét és a végrehajtás költségeit.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
Hatályát veszti a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről szóló 312/2017. (X. 31.)
Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 239/2019. (X. 16.) Korm. rendelete
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok
tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya a „Fényes Okos Iskolák Program” keretében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben az energiahatékonysági szolgáltatási
konstrukció keretében történő világításkorszerűsítési megoldásokra terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció: az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény
1. § 7. pontjában meghatározott energiahatékonyság-alapú szerződés keretében megvalósuló
világításkorszerűsítési megoldás,
2.
miniszter: a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter.

2. A miniszter feladatai
3. §

(1) A miniszter gondoskodik a világításkorszerűsítési beruházások minőségi, határidőben történő és az életciklus
költségek alapján meghatározott költséghatékony megvalósításáról, valamint az irányítási és felügyeleti körében
megvalósuló világításkorszerűsítési beruházások megvalósítása során a közpénzek hatékony felhasználásának
átláthatóságáról és nyilvános ellenőrzésének biztosításáról.
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(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatait a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.
(3) A szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési
feladatok elvégzésének végrehajtása során a miniszter nevében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
elnöke jár el.
4. §		
A miniszter
a)
figyelemmel kíséri a világításkorszerűsítési beruházások megvalósítását,
b)
az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján ellenőrzi
a világításkorszerűsítési beruházás magas szakmai minőségben, az energiahatékonysági szolgáltatási
konstrukciónak megfelelően történő megvalósulását.

3. A Társaság feladatai
5. §		
A Társaság a szakképzési centrumok tagintézményeiben megvalósítandó világításkorszerűsítési beruházások
tekintetében kizárólagos joggal
a)
ellátja a világításkorszerűsítési beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatos előkészítési feladatokat,
amelyek keretében energiahatékonysági felmérést készít, fenntartási és üzemeltetési modellt dolgoz
ki, beruházási tervet készít, költség- és időkalkulációt készít, helyszíni vizsgálatot folytat le, beruházási
programot készít,
b)
ellátja a világításkorszerűsítési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden szakágra kiterjedő
tervezési tevékenységét, az elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített, és így
a miniszter által kijelölt szakképzési centrumok tagintézményeiben,
c)
ellátja a világításkorszerűsítési beruházás generál kivitelezésének teljes körű kivitelezési feladatait
az elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített és így a miniszter által kijelölt
szakképzési centrumok tagintézményeiben,
d)
végzi az energiahatékonyság-alapú szerződés kötelezettjeként, energiahatékonysági szolgáltatóként
tevékenységét az elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített és így
a miniszter által kijelölt szakképzési centrumok tagintézményeiben.

4. A világításkorszerűsítési megoldásokra vonatkozó szabályok
6. §

(1) A világításkorszerűsítési megoldások esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – az érintett
szakképzési centrumok nevében – mint megrendelő a Társasággal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, továbbá az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezéseivel összhangban
energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban szerződést köt a tevékenység teljes körű ellátására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben rögzítésre kerülnek különösen a Társaság feladatai, jogai és kötelezettségei.

5. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötésre kerülő 6. § szerinti szerződésekre kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 240/2019. (X. 16.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 3. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A miniszter a 9. § b) pontja szerinti feladatát a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 241/2019. (X. 16.) Korm. rendelete
a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és
függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló
78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és
függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszterelnök – a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter együttes
előterjesztésére – javaslatot tesz a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló
2000. évi I. törvénnyel létrehozott Szent Korona Testület (a továbbiakban: Testület) részére a Szent Korona
– különleges jogrendben vagy az épségét közvetlenül fenyegető más okból bekövetkező veszélyeztetettsége
esetén történő – biztonságba helyezésére vonatkozó eljárási szabályokra.”
(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a Szent Korona őrzési helyről történő elszállításáról a Testület vagy a Testület akadályoztatása
esetén az (1) bekezdés szerinti eljárási szabályokban arra felhatalmazott személy döntést hoz, az elszállítást
– a Testület által megállapított feltételekkel – kizárólag a Honvéd Koronaőrség hajtja végre. Az elszállítás
végrehajtásáról a honvédelemért felelős miniszter a Testületet tájékoztatja.”

2. §		
Hatályát veszti az R. 3/A. §-a és 1. melléklete.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 242/2019. (X. 16.) Korm. rendelete
az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási
feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/2016.
(III. 17.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 242/2019. (X. 16.) Korm. rendelethez
Az 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezője helyébe a következő mező lép:
(A
1.

(4.)

Beruházás megnevezése)

A Nemzeti Hauszmann Program [a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges
2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról szóló 1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat] keretében a Budai
Várnegyedben megvalósuló valamennyi építési beruházás, különösen:
1. a teljes Budai Palotanegyedet érintő fejlesztések, ezen belül:
a) várfalak helyreállítása kivitelezési ütemben,
b) közterek, utak helyreállítása,
c) a Hidegenergia Központ fejlesztései a Clark téren,
2. a Csikós udvart és a Nyugati kertet érintő fejlesztések, ezen belül a folyamatban lévő:
a) Új Lovarda újraépítése eredeti helyén,
b) Főőrség épületének újraépítése eredeti helyén,
c) Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén,
d) akadálymentes közlekedési tengely létesítése a Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar teraszai között
(Tabáni Lift -, Tabáni Lift 2),
e) Karakas pasa tornyának rekonstrukciója,
f ) Csikós udvart és a Nyugati kertet érintő fejlesztések,
g) Várgarázs befejezése, középkori támfal stabilizálása,
h) Várgarázs 3, istálló, Fehérvári rondella felújítása,
3. a Budavári Palota fejlesztései:
a) Budavári Palota déli összekötő szárnyának rekonstrukciója,
b) Szent István terem rekonstrukciója,
c) Gyilokjáró udvar és Újvilág kert fejlesztése,
d) Erzsébet királyné pergolája,
e) a Budavári Palota teljes felmérése és halaszthatatlan beruházások előkészítése, sürgős fejlesztések,
4. a Budai Palotanegyed épületeinek újjáépítése:
a) egykori Honvéd Főparancsnokság I. kerület, Szent György tér 2. szám alatti épületének fejlesztése,
b) egykori Külügyminisztérium épületének újjáépítése,
c) József főhercegi palota, palotakert és istálló épületének újjáépítése,
5. a Várkertek fejlesztése és a déli várszoknya ütemezett helyreállítása,
6. a „Halászó fiú” és a „Mátyás kút” elnevezésű szökőkutak helyreállítását érintő fejlesztések,
7. a Budapest I. kerület, Táncsics utca 9. szám alatti ingatlant érintő fejlesztések,
8. a Budapest XI. kerület, Talpas utcai telephelyet érintő fejlesztések.
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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 427/2019. (X. 16.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett
javaslatára – a Milton Friedman Egyetemen Dr. Perényi János egyetemi docenst a 2019. szeptember 12. napjától
2022. július 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2019. szeptember 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. szeptember 12.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/04222-2/2019.

A Kormány 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020–2021. évekre szóló intézkedési tervéről
1. A bűnmegelőzési stratégiai dokumentumok Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) által elvégzett
felülvizsgálatára és annak eredményeire figyelemmel a Kormány az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltak
szerint elfogadja a 2020–2021. években végrehajtani szükséges új bűnmegelőzési intézkedési tervet, és egyetért
az új intézkedések megvalósításának mérhető céljaival, a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek
meghatározásával, valamint személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeivel.
2. Az 1. mellékletben meghatározott források a 2. mellékletben meghatározott prioritások és beavatkozási területek
között szabadon átcsoportosíthatóak. A források átcsoportosításáról az NBT elnöke rendelkezik.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2022. január 1-jén hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtásának 2020–2021. évekre szóló intézkedési terve
1. Településbiztonság
A közbiztonság megteremtéséhez kiemelt figyelmet kell fordítani a települések biztonságának fenntartására,
fokozására és folyamatos fejlesztésére. Ennek eszköze az építészeti eszközökkel történő bűnmegelőzés, valamint
a különböző vagyonvédelmi rendszerek kiépítése, fejlesztése és az ezekhez kapcsolódó vagyonvédelmi ismeretek
átadása. Mindezek mellett fontos a településeken kívül, a külterületeken élők biztonságának a fokozása is.
Forrás: évente 55 millió forint, NBT költségvetés
1.1. Ösztönözni kell a helyi önkormányzatokat, hogy dolgozzák ki saját közbiztonsági és bűnmegelőzési
stratégiájukat, illetve ha már rendelkeznek ilyennel, azt vizsgálják felül és korszerűsítsék.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
1.2. Az építészet a maga eszközeivel jelentősen befolyásolja az egyén és a közösség hangulatát, a szubjektív
biztonságérzetet, valamint az életminőséget. Bűnmegelőzési szempontból fontos eszköz lehet a területés településrendezés, a közterek, az épületek és belső terek tervezése, amelyekhez szervesen kapcsolódik
a forgalom-, a kert- és tájtervezés. A városépítészeten túl szintén közvetlen hatással van az emberi érzékelésre
és viselkedésre az épületek tömeg- és téralakítása, az anyag- és színhasználat, a be- és megvilágítás mértéke,
valamint a környezet általános állapota. A fentiekre tekintettel szükséges az építészeti bűnmegelőzés
gyakorlatának megismertetése az érintett szakemberekkel, a nemzetközi új módszerek, jó gyakorlatok
megismerése és terjesztése, valamint a gyakorlati végrehajtás ösztönzése.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
1.3. A vagyonvédelem vonatkozásában a felelősség sok szereplőt érint, ezért azonosításuk és elérésük
a bűnmegelőzés kiemelt feladataként jelentkezik. A vagyonvédelmi programok keretében növelni
szükséges a lakosság és valamennyi szereplő tulajdonosi felelősségérzetét, valamint tájékozottságukat
a vagyontárgyaikat veszélyeztető cselekmények kapcsán, ezért szükséges olyan tájékoztató, felvilágosító
programok, rendezvények és centrumok működtetése, védelmüket segítő rendszerek fejlesztése és
üzemeltetése, megszólításukat biztosító kampányok folytatása, kommunikációs csatornák kiépítése, amelyek
csökkentik a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének lehetőségét.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
1.4. Az ország egyes területein az idegenforgalom alapvetően befolyásolja a bűnözés alakulását.
Az idegenforgalmi szezonban az adott területen tartózkodók száma megsokszorozódik. Feltétlenül
szükséges, hogy a vendégek megfelelő bűnmegelőzési tájékoztatást kapjanak az adott területen jellemző
elkövetési szokásokról, felvilágosítás nélkül ugyanis könnyen válhatnak áldozattá. A Balaton, a Velencei-tó és
a Tisza-tó körüli települések biztonságának növelése a Somogy, Zala, Veszprém, Fejér, Heves, Jász-NagykunSzolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőr-főkapitányságok feladata. A Balatoni és a Tisza-tavi
Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság feladata
a bűnmegelőzési tevékenységek és az ezekhez szükséges eszközök felmérése és beszerzése.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
2. Gyermek- és ifjúságvédelem
Az állam fontos feladata a gyermekek és a fiatalok nevelése annak érdekében, hogy a társadalom hasznos tagjaivá
váljanak. Ennek eléréséhez rendelkezniük kell megfelelő bűnmegelőzési ismeretekkel és kompetenciákkal, amelyek
főleg projekteken, oktatási programokon keresztül juthatnak el hozzájuk.
Forrás: évente 110 millió forint, NBT költségvetés
2.1. Össze kell gyűjteni azon állami, egyházi és civil szervezeteket, amelyek hátrányos, illetve halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára működtetnek felzárkózási programokat, szolgáltatásokat.
Meg kell vizsgálni, hogy az összegyűjtött (főképpen játszóházakban, Biztos Kezdet Gyerekházakban,
tanodákban, közösségi tereken működtetett) programokba, illetve szolgáltatásokba a bűnmegelőzési
(áldozattá és elkövetővé válást megelőző) ismeretek, szociális kompetenciafejlesztő játékok integrálhatók-e,
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ha igen, úgy ki kell dolgozni ennek módszertanát. A módszertan kidolgozását követően kiemelt figyelmet kell
fordítani annak gyors és hatékony bevezetésére.
Felelős:
NBT, Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI), Belügyminisztérium
(a továbbiakban: BM)
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
2.2. A nevelési-oktatási intézmények a gyermekek és a fiatalok szocializációjának kiemelt jelentőséggel bíró
színterei. Az itt átadott értékek, információk, az elsajátított készségek, képességek alapjaiban határozzák
meg a jövő generációjának felnőtt létét és viselkedését. A pedagógusok, nevelők, edzők értékközvetítő
szerepe a fentiekre tekintettel fundamentumát képezi a bűnmegelőzési üzenetek átadásának, ezért elő kell
segíteni az oktatási, nevelési intézményekben a gyermekek, tanulók nevelésében és oktatásában részt vevő
személyek, a gyermekvédelmi felelősök, valamint a rendőrök bűnmegelőzési képzését, továbbképzését, hogy
az általános iskolákban és a középiskolákban tevékenyen és minél hatékonyabban tudjanak hozzájárulni
a bűnmegelőzési ismeretek tanulók részére történő eljuttatásához, a diákok tudatosságának fokozásához
a prevenció területén.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
2.3. A család mint a társadalom legfontosabb építőeleme a szocializáció elsődleges színtere is. Kiemelt
jelentősége van az értékközvetítésben, ezért fontos, hogy a családok védelmi funkcióját növeljük. Ehhez
sok esetben szükségük van külső segítségre, amelyet leginkább azoktól a szervektől és szervezetektől
kaphatnak meg, amelyek a helyi problémákkal és sajátosságokkal tisztában vannak. Ennek érdekében
szükséges azoknak a szerveknek és szervezeteknek a kiválasztása, amelyek képesek a megfelelő tanácsokkal
és segítséggel ellátni az arra rászoruló családokat.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
2.4. A fiatalok nagy része a felnőttektől kapott tanácsokat többnyire figyelmen kívül hagyja, és a serdülőkori
lázadás időszakában sokkal inkább hallgat barátaira, kortársaira. A kortársak bűnmegelőzésbe történő
bevonása ezért óriási lehetőségeket rejt magában, közreműködésükkel a bűnmegelőzés célravezetőbbé
válhat. A prevenció során meg kell ragadni és ki kell aknázni e lehetőséget, ezért szükséges egy olyan
kortárssegítő modellprogram kidolgozása, amelynek keretében trénereket és a felelősségteljes kortárs
szerepkörét betölteni képes fiatalokat képeznek ki és vonnak be a bűnmegelőzésbe.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
2.5. A gyermekek és a fiatalok csoportja több szempontból is veszélyeztetett korosztály, tekintettel
az életkorukból fakadó tapasztalatlanságra, a gyermeki naivitásra, illetve a kamaszkort jellemző, veszélyeket
felmérni nem tudó serdülőkori kihíváskeresésre. A fiatal generációk megszólítása új kommunikációs
csatornák azonosítását és alkalmazását, új kommunikációs módszerek, interaktív bemutatók rendszeresítését
követeli meg.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése
A Kormány fontos célja az elkövetett bűncselekmények és áldozatok számának csökkentése, ezért a bűnmegelőzés
során elsődlegesen az áldozattá válás megelőzésére kell fókuszálni. Emellett fontos, hogy a már áldozattá
vált személyek megfelelő áldozatsegítő szolgáltatásokhoz jussanak hozzá, valamint megfelelő felkészítéssel
elkerülhessék az újbóli áldozattá válást.
Forrás: évente 85 millió forint, NBT költségvetés
3.1. Az időskorúak jóhiszeműségükből fakadóan veszélyeztetett csoportot képeznek, így szükséges képzések
szervezése az idősek ellátásában, védelmében érintett állami és civil szervezetek szakembereinek
(rendőrség, ellátottjogi képviselők, jegyzők, intézményfenntartók, szociális munkások, egyházak képviselői,
jelzőrendszeres diszpécserszolgálatokon dolgozók, falu- és tanyagondnokok, tanyasegítők), hogy képessé
váljanak szakszerű, áldozattá válást megelőző információk átadására az időskorúak számára, továbbá
hogy a már áldozattá vált idősek számára is biztosítani tudják a szabad panaszmechanizmus működését.
A megszerzett tudás átadását kell szorgalmazni az idősek számára személyes gondoskodást biztosító
intézményekben; az időskorúak védekezési képességének növelése érdekében előadások, foglalkozások
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tartása, az áldozattá váláshoz vezető körülmények, az elkövetési módszerek és a bűnmegelőzési lehetőségek
megismertetése a célcsoport tagjaival.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
3.2. A fogyatékossággal élő emberek − a gyermekekhez és fiatalokhoz, valamint az idősekhez hasonlóan −
kiemelten veszélyeztetett csoportot alkotnak, áldozattá válásuk esélye az ép emberekhez képest magasabb.
Felkészítésük, prevenciós információkkal történő ellátásuk különleges szakértelmet, az általánostól
eltérő metodikát igényel, ezért szükséges olyan modellprogramok kidolgozása és működtetése, amelyek
figyelemmel vannak életkörülményeik sajátosságaira, az őket érintő bűncselekmények egyedi jellemzőire, és
képesek őket e specifikumokra hangsúlyt fektetve a szükséges önvédelmi mechanizmusokkal felvértezni.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
3.3. Az internet kiváló lehetőséget nyújt az áruk gyors elérésére, és sok esetben segíti a munkakeresést is.
Az internet által biztosított névtelenség adta lehetőségeket a bűnelkövetők észlelték, s az emberek
jóhiszeműségét kihasználva károsítják meg áldozataikat. Cél a bűnös szándékok felismerése, az azok
elkerüléséhez szükséges, óvatosságon alapuló önvédelmi mechanizmusok kialakítását segítő programok és
kampányok folytatása.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
3.4. A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek és fiatalok speciális
élethelyzetük miatt kiemelt figyelmet igényelnek, mivel a család védelmi funkciója esetükben kevésbé
érvényesül. Helyzetük megköveteli egyedi bűnmegelőzési projektek végrehajtását, új eszközök alkalmazását,
amelyeknek köszönhetően a célcsoport tagjai e speciális jellegre figyelemmel szólíthatóak meg.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
4. Bűnismétlés megelőzése
A Kormány büntetés-végrehajtással kapcsolatos központi célkitűzése a munkáltatás szélesebb fogvatartotti
körre való kiterjesztése, amely a fogvatartottak munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációját segíti elő, emellett
fontos alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel okozott kár
kompenzálása érdekében.
Forrás: évente 45 millió forint, NBT költségvetés
4.1. A szabadságvesztés alatti reintegráció és a szabadulást követő reszocializáció elősegítése érdekében
szükséges olyan programok végrehajtása, amelyek a fogvatartottak szociális kompetenciáinak fejlesztése
révén csökkentik a visszaesések számát. A bűnismétlés megelőzését segítő művészetterápiás és kreatív
programok (pl. börtönszínház, biblioterápia vagy irodalomterápia, képzőművészeti szakkörök, jobb
agyféltekés rajzolás), valamint a különböző személyiség- és kompetenciafejlesztő módszerek segítségével
a fogvatartottak személyisége, személyes kompetenciái, szociális képességei, empátiája, toleranciája,
önbecsülése fejleszthető. Cél, hogy minden intézetben – ideértve a javítóintézeteket is – megvalósuljanak
ezek a programok. Ehhez szükséges a fogvatartottakkal foglalkozók képzése, az új módszerek
megismertetése az állománnyal.
Felelős:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
4.2. A szabadulást követő időszak kritikus tényező az esetleges visszaesés szempontjából, hiszen
a szabadságvesztését letöltő fogvatartott, a javítóintézeti növendék a közvetlen családi és egyéb társadalmi
kapcsolatok, valamint a létfenntartást biztosító tartózkodási hely és munkahely hiányában nehezen képes
a társadalomba történő visszailleszkedésre. Ahhoz, hogy egy büntetés-végrehajtásból szabaduló fogvatartott
vagy javítóintézeti ellátásban részesült fiatal sikeresen vissza tudjon illeszkedni a társadalomba, szükséges
a szabadulást követő céljainak még a szabadulás előtti megfogalmazása és fókuszba állítása, valamint
társas kapcsolatainak helyreállítása, erősítése. Szükséges olyan hazai és nemzetközi gyakorlaton alapuló
bűnmegelőzési, reszocializációs programok felkutatása és megvalósítása, amelyek lehetővé teszik a családi és
bűnmentes, támogató szociális és fizikai környezet kialakítását.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
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5. Horizontális intézkedések
Az ország közbiztonsági helyzetének pontosabb megismerése, a bűnmegelőzési munka finanszírozása vagy
a bűnmegelőzésben érintett nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel horizontálisan érvényesülő
feladatok, a hozzájuk kapcsolódó intézkedéseket külön indokolt megjeleníteni.
Forrás: évente 405 millió forint, NBT költségvetés
5.1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) bizonyos célkitűzései és az egyes
bűnmegelőzési programok akkor nyernek értelmet, ha azok a helyi problémákra reagálva, az adott terület
sajátosságait figyelembe véve kerülnek megvalósításra. Ennek hatékony módszere a bűnmegelőzési projektek
támogatása, amelyek képesek közvetlenül kezelni az adott térségre jellemző problémákat. A projektek
támogatása során az NBT kiemelt figyelmet fordít azon programokra, amelyek a bűnmegelőzési célok mellett
külön prioritásként fogalmazzák meg a veszélyeztetett társadalmi csoportok segítését, felzárkóztatását.
A fentiek mellett az NBT fontosnak tartja a szabadidő hasznos eltöltését segítő, a közösséghez tartozást erősítő,
a szociális és egyéb kompetenciákat kiemelten fejlesztő projektek (pl. iskolakertek) támogatását.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
5.2. A büntetőpolitika és a bűnmegelőzés elvi megalapozását segítő vizsgálatokkal és módszertani
tanulmányokkal támogatni kell a Kormány közbiztonsági célkitűzéseinek a megvalósítását. Ennek
érdekében az NBT feladata kriminálpolitikai döntéseket megalapozó kérdésekben rendezvények szervezése,
tanulmányok készítése. A társadalom széles körét foglalkoztató kérdések objektív, tudományos alapú
vizsgálata és a közvéleménnyel való közérthető megismertetése érdekében konferenciákat kell szervezni
vagy tanulmányokat kell készíteni.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
5.3. Az Európai Unió tagállamaiban a bűnmegelőzési tevékenységgel kapcsolatban jelentős tudás és tapasztalat
halmozódott fel. Bár a problémák nem minden esetben fedik le teljes egészében egymást, azonban a már
létező, akár tagállami, akár határokon átnyúló projektek szükség esetén legtöbbször hazai szinten is
adaptálhatóak. Ugyanakkor az uniós szintű együttműködés és információcsere akkor működhet hatékonyan,
ha hazai kezdeményezések is születnek, valamint ha a hazai szakértők is részt vesznek a releváns nemzetközi
együttműködésekben. Biztosítani kell az Európai Bűnmegelőzési Hálózat tevékenységeiben való aktív
részvételt, valamint elő kell segíteni a hálózat működésének folyamatos fejlesztését.
Felelős:
BM, NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
5.4. A bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése érdekében elengedhetetlen a média bevonása és a közösségi
fórumokon való megjelenés. Feltétlenül szükséges a média és a közösségi fórumok széles körű közvetítő
erejének kihasználása, amely képes a prevenciós célokat gyorsan a társadalom számára elérhetővé tenni.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 83. § (1) bekezdés
j) pontja alapján a közszolgálati médiaszolgáltatás célja az egészséges életmódot, a környezetvédelmet,
a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése.
Ez a rendelkezés kellő alapot biztosít ahhoz, hogy közszolgálati műsorokban térítésmentesen bemutatásra
kerüljenek prevenciós törekvések, programok. Több európai uniós országban jól bevált gyakorlat, hogy
a prevenciós műsorok megjelennek a kereskedelmi és állami televíziók saját gyártású sorozataiban.
Hazánkban is több olyan televíziós sorozat szerepel a kínálatban, amelyek nagy nézettséggel bírnak, ezért
a társadalmi tudatformálásban betöltött szerepük jelentős. Meg kell találni annak a módját, miként lehet
a szükséges bűnmegelőzési tartalmakat a televíziós sorozatokban bemutatni.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
5.5. A bűnmegelőzés eredményességének alapja a társadalmi összefogás és minden érdekelt bevonása. Mindez
akkor biztosítható, ha a szubszidiaritás elvének figyelembevételével a helyi problémákat helyi szinten
kezeljük. A megyei bűnmegelőzési tanácsok decentralizált hálózata képes lehet ellátni a fenti feladatot,
alkalmas lehet az adott megye bűnmegelőzésben érintett szereplőinek megszólítására, helyi szintű
stratégiák kidolgozására, bűnmegelőzési programok koordinálására, a párhuzamosságok kiküszöbölésére,
az együttműködés kialakítására és növelésére.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos
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5.6.

Ahhoz, hogy a fiatalok és felnőttek a bűnmegelőzéshez szükséges szemléletet elsajátítsák, az ezzel
kapcsolatos szociális kompetenciáik fejlődjenek, magas szintű módszertani munkára van szükség
az eredmények folyamatos mérésével. A Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása magas színvonalra
hivatott emelni a bűnmegelőzési munkát. Cél az oktatásokhoz állandó oktatóterem, valamint a szakmai
műhelymunkához olyan szakemberek biztosítása, akiknek fő tevékenysége a bűnmegelőzési képzések
magas szintű megszervezése és lebonyolítása, a programok mérésének folyamatos javítása, a módszertanok,
indikátorok áttekintése és mérésük módszertanának áttekintése és javítása, új képzési és továbbképzési
tematikák elkészítése, a szükséges akkreditációk megszerzése, ezzel is biztosítva a bűnmegelőzési szakmai
tevékenységek minőségét.
Felelős:
NBT
Határidő:
2021. december 31. napjáig folyamatos

2. melléklet az 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz
1. Településbiztonság
1.1. Közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia készítésének ösztönzése
A

B

1.

Intézkedés:

Ösztönözni kell a helyi önkormányzatokat, hogy dolgozzák ki a közbiztonsági és
bűnmegelőzési stratégiájukat, illetve amennyiben már rendelkeznek stratégiával, azt
vizsgálják felül és korszerűsítsék.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

helyi önkormányzati érdekképviseleti szervek, polgárőrség, rendőrség

4.

Eszköz:

módszertani ajánlás

5.

Határidő:

2021. december 31-ig folyamatos

6.

Indikátor:

bűnmegelőzési stratégiák száma

1.2.

Az építészeti eszközökkel végzett bűnmegelőzés népszerűsítése
A

B

1.

Intézkedés:

Az építészet a maga eszközeivel jelentősen képes befolyásolni az egyén és a közösség
hangulatát, a szubjektív biztonságérzetet, valamint az életminőséget. Bűnmegelőzési
szempontból fontos eszköz lehet a terület- és településrendezés, a közterek, az épületek és
belső terek tervezése, amelyekhez szervesen kapcsolódik a forgalom-, a kert- és tájtervezés.
A városépítészeten túl szintén közvetlen hatással van az emberi érzékelésre és viselkedésre
az épületek tömeg- és téralakítása, az anyag- és színhasználat, a be- és megvilágítás
mértéke, valamint a környezet általános állapota.
A fentiekre tekintettel szükséges az építészeti bűnmegelőzés gyakorlatának
megismertetése a szakemberekkel, a nemzetközi új módszerek, jó gyakorlatok
megismerése és terjesztése, valamint a gyakorlati végrehajtás ösztönzése.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

helyi önkormányzatok, rendőrség

4.

Eszköz:

képzések tartása, projektek végrehajtása

5.

Határidő:

2021. december 31-ig folyamatos

6.

Indikátor:

bevontak és projektek száma
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1.3.

Vagyonvédelmi programok működtetése és fejlesztése
A

B

1.

Intézkedés:

A vagyonvédelem vonatkozásában a felelősség sok szereplőt érint, ezért azonosításuk és
elérésük a bűnmegelőzés kiemelt feladataként jelentkezik. A vagyonvédelmi programok
keretében növelni kell a lakosság és valamennyi érintett tulajdonosi felelősségérzetét,
valamint tájékozottságukat a vagyontárgyaikat veszélyeztető cselekmények kapcsán.
Ezért szükséges olyan tájékoztató, felvilágosító programok, rendezvények és centrumok
működtetése, védelmüket segítő rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, megszólításukat
biztosító kampányok folytatása, kommunikációs csatornák kiépítése, amelyek csökkentik
a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének lehetőségét.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

rendőrség, polgárőrség, helyi önkormányzatok

4.

Eszköz:

programok, rendezvények, centrumok létrehozása

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

a programok által elértek száma

1.4.

Idegenforgalmi szezonban megnövekvő bűncselekmények visszaszorítása
A

B

1.

Intézkedés:

Az ország egyes területein az idegenforgalom alapvetően befolyásolja a bűnözés
alakulását. Az idegenforgalmi szezonban az adott területen tartózkodók száma
megsokszorozódik. Feltétlenül szükséges, hogy a vendégek megfelelő bűnmegelőzési
tájékoztatást kapjanak az adott területen jellemző elkövetési szokásokról, felvilágosítás
nélkül ugyanis könnyebben válhatnak áldozattá. A Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó
körüli települések biztonságának növelése a Somogy, Zala, Veszprém, Fejér, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőr-főkapitányságok
feladata. A Balatoni és a Tisza-tavi Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki
tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság feladata a bűnmegelőzési tevékenységek és
az ezekhez szükséges eszközök felmérése és beszerzése.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

rendőrség, polgárőrség

4.

Eszköz:

bűnmegelőzési programok, tájékoztató eszközök

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

programok és elértek száma

2. Gyermek- és ifjúságvédelem
2.1. A bűnmegelőzési ismeretek integrálása már működő felzárkózási programokba
A

B

1.

Intézkedés:

Össze kell gyűjteni azon állami, egyházi és civil szervezeteket, amelyek hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára működtetnek felzárkózási
programokat, szolgáltatásokat. Meg kell vizsgálni, hogy az összegyűjtött (főképpen
játszóházakban, Biztos Kezdet Gyerekházakban tanodákban, közösségi tereken
működtetett) programokba, illetve szolgáltatásokba a bűnmegelőzési (áldozattá
és elkövetővé válást megelőző) ismeretek, szociális kompetenciafejlesztő játékok
integrálhatók-e, amennyiben igen, úgy ki kell dolgozni ennek módszertanát. A módszertan
kidolgozását követően kiemelt figyelmet kell fordítani annak gyors és hatékony
bevezetésére.

2.

Felelős:

NBT, EMMI, BM

3.

Partner:

rendőrség, egyházak

4.

Eszköz:

jó gyakorlatok összegyűjtése, módszertan kidolgozása

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos
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6.

2.2.

Indikátor:

az összegyűjtött programok száma, azon programok száma, amelyekben sikeresen
integrálásra kerültek a bűnmegelőzési ismeretek, illetve szociális kompetenciafejlesztő
játékok

Bűnmegelőzési képzést biztosító programok működtetése, szervezése, tananyagok készítése, aktualizálása
A

B

1.

Intézkedés:

A nevelési-oktatási intézmények a gyermek- és fiatalkorúak szocializációjának kiemelt
jelentőséggel bíró színterei. Az itt átadott értékek, információk, az elsajátított készségek,
képességek alapjaiban határozzák meg a jövő generációjának felnőtt létét és viselkedését.
A pedagógusok, nevelők, edzők értékközvetítő szerepe a fentiekre tekintettel
fundamentumát képezi a bűnmegelőzési üzenetek átadásának, ezért elő kell segíteni
az oktatási, nevelési intézményekben a gyermekek, tanulók nevelésében és oktatásában
részt vevő személyek, a gyermekvédelmi felelősök, valamint a rendőrök bűnmegelőzési
képzését, továbbképzését, hogy az általános és középiskolákban tevékenyen és minél
hatékonyabban tudjanak hozzájárulni a bűnmegelőzési ismeretek tanulók részére történő
eljuttatásához, a diákok tudatosságának fokozásához a prevenció területén.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

BM, Innovációs és Technológiai Minisztérium, EMMI, Klebelsberg Központ, egyházak, civil
iskolafenntartók, SZGYF, rendőrség, tankerületi központok, nemzetiségi önkormányzatok

4.

Eszköz:

képzések tartása, tananyagírás, multiplikátorok képzése

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

megtartott képzések száma, további kiképzett oktatók száma, elkészített tananyag

2.3.

A család védelmi funkciójának növelése
A

B

1.

Intézkedés:

A család mint a társadalom legfontosabb építőeleme a szocializáció elsődleges színtere
is. Kiemelt jelentősége van az értékközvetítésben, ezért fontos, hogy a családok védelmi
funkcióját növeljük. Ehhez sok esetben szükségük van külső segítségre, amelyet
leginkább azoktól a szervektől és szervezetektől kaphatnak meg, amelyek a helyi
problémákkal és sajátosságokkal tisztában vannak. Ennek érdekében szükséges azoknak
a szerveknek és szervezeteknek a kiválasztása, amelyek képesek a megfelelő tanácsokkal
és segítséggel ellátni az arra rászoruló családokat.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

EMMI, SZGYF

4.

Eszköz:

képzések és programok

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

résztvevők száma

2.4.

Kortárssegítő modellprogram működtetése
A

B

1.

Intézkedés:

A fiatalok nagy része a felnőttektől kapott tanácsokat többnyire figyelmen kívül hagyja,
és a serdülőkori lázadás időszakában sokkal inkább hallgat barátaira, kortársaira.
A kortársak bűnmegelőzésbe történő bevonása ezért óriási lehetőségeket rejt magában,
közreműködésükkel a bűnmegelőzés célravezetőbbé válhat. A prevenció során meg
kell ragadni és ki kell aknázni e lehetőséget, ezért szükséges egy olyan kortárssegítő
modellprogram kidolgozása, amelynek keretében trénereket és a felelősségteljes kortárs
szerepkörét betölteni képes fiatalokat képzünk ki és vonunk be a bűnmegelőzésbe.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

BM, Klebelsberg Központ, rendőrség
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4.

Eszköz:

modellprogram működtetése

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

modellprogram, kiképzett trénerek, bevont kortársak száma

2.5.

Gyermek- és ifjúságvédelmi kampányok folytatása
A

B

1.

Intézkedés:

A gyermekek és a fiatalok csoportja több szempontból is veszélyeztetett korosztály,
tekintettel az életkorukból fakadó tapasztalatlanságra, a gyermeki naivitásra, illetve
a kamaszkort jellemző, veszélyeket felmérni nem tudó serdülőkori kihíváskeresésre.
A fiatal generációk megszólítása új kommunikációs csatornák azonosítását és
alkalmazását, új kommunikációs módszerek, interaktív bemutatók rendszeresítését
követeli meg.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

EMMI, Klebelsberg Központ, rendőrség, polgárőrségek, hivatásos katasztrófavédelmi
szerv, büntetés-végrehajtási szervezet

4.

Eszköz:

kampányok, online marketing

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

elért személyek és iskolák, gyermekvédelmi szakellátási intézmények és javítóintézetek
száma

3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése
3.1. Időskorúak áldozattá válásának csökkentését célzó intézkedések
A

B

1.

Intézkedés:

Az időskorúak jóhiszeműségükből fakadóan veszélyeztetett csoportot képeznek, így
szükséges képzések szervezése az idősek ellátásában, védelmében érintett állami és
civil szervezetek szakembereinek (rendőrség, szociális munkások, jelzőrendszeres
diszpécserszolgálatokon dolgozók, tanyagondnokok), hogy képessé váljanak szakszerű,
áldozattá válást megelőző információk átadására az időskorúak számára. A megszerzett
tudás átadását kell szorgalmazni az idősek számára személyes gondoskodást biztosító
intézményekben; az időskorúak védekezési képességének növelése érdekében
előadások, foglalkozások tartása, a sértetté váláshoz vezető körülmények, az elkövetési
módszerek és a megelőzési lehetőségek megismertetése a célcsoport tagjaival.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

rendőrség

4.

Eszköz:

képzések és programok

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

résztvevők száma
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3.2.

Esélyegyenlőségi modellprogram kidolgozása és működtetése fogyatékossággal élők számára az áldozattá
válás megelőzése érdekében
A

B

1.

Intézkedés:

A fogyatékossággal élő emberek − a gyermekekhez és fiatalokhoz, valamint
az idősekhez hasonlóan − kiemelten veszélyeztetett csoportot alkotnak, áldozattá
válásuk esélye az ép emberekhez képest magasabb. Felkészítésük, prevenciós
információkkal történő ellátásuk különleges szakértelmet, az általánostól eltérő
metodikát igényel, ezért szükséges olyan modellprogramok kidolgozása és
működtetése, amelyek figyelemmel vannak életkörülményeik sajátosságaira, az őket
érintő bűncselekmények egyedi jellemzőire, és képesek őket e specifikumokra
hangsúlyt fektetve a szükséges önvédelmi mechanizmusokkal felvértezni.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

a fogyatékossággal élőket segítő állami szervek és civil szervezetek

4.

Eszköz:

modellprogram kidolgozása, működtetése

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

modellprogram, megtartott képzések száma, a képzéseken részt vevők száma

3.3.

Az online térben történő áldozattá válás megelőzését célzó programok működtetése és kampányok
szervezése
A

B

1.

Intézkedés:

Az internet kiváló lehetőséget nyújt az áruk gyors elérésére, és sok esetben segíti
a munkakeresést is. Az internet által biztosított névtelenség adta lehetőségeket
a bűnelkövetők észlelték, s az emberek jóhiszeműségét kihasználva károsítják meg
áldozataikat. Cél a bűnös szándékok felismerése, az azok elkerüléséhez szükséges,
óvatosságon alapuló önvédelmi mechanizmusok kialakítását segítő programok és
kampányok folytatása.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

rendőrség, civil szervezetek, oktatási intézmények

4.

Eszköz:

programok és kampányok kidolgozása, működtetése

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

programok és bevontak száma, kampányok által elértek száma

3.4.

A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek- és fiatalkorúak áldozattá
válásának megelőzését célzó programok működtetése
A

B

1.

Intézkedés:

A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek- és
fiatalkorúak speciális élethelyzetük miatt kiemelt figyelmet igényelnek, mivel a család
védelmi funkciója esetükben kevésbé érvényesül. Helyzetük megköveteli egyedi
bűnmegelőzési projektek végrehajtását, új eszközök alkalmazását, amelyeknek
köszönhetően a célcsoport tagjai e speciális jellegre figyelemmel szólíthatóak meg.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

EMMI, SZGYF, nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok, család- és gyermekjóléti
szolgálatok, központok, családok és gyermekek átmeneti otthonai, civil szervezetek

4.

Eszköz:

programok kidolgozása, működtetése

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

programok és bevontak száma
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4. Bűnismétlés megelőzése
4.1. A bűnismétlés megelőzését és a munkaerőpiaci reintegrációt segítő programok megvalósítása és
működtetése
A

B

1.

Intézkedés:

A szabadságvesztés alatti reintegráció és a szabadulást követő reszocializáció elősegítése
érdekében szükséges olyan programok végrehajtása, amelyek a fogvatartottak szociális
kompetenciáinak fejlesztése révén csökkentik a visszaesések számát. A bűnismétlés
megelőzését segítő művészetterápiás és kreatív programok (pl. börtönszínház,
biblioterápia vagy irodalomterápia, képzőművészeti szakkörök, jobb agyféltekés rajzolás),
valamint a különböző személyiség- és kompetenciafejlesztő módszerek segítségével
a fogvatartottak személyisége, személyes kompetenciái, szociális képességei, empátiája,
toleranciája, önbecsülése fejleszthető. Cél, hogy minden intézetben
– ideértve a javítóintézetet is – megvalósuljanak ilyen programok. Ehhez szükséges
a fogvatartottakkal foglalkozók képzése, új módszerek megismertetése az állománnyal.

2.

Felelős:

BVOP, SZGYF

3.

Partner:

NBT, civil és egyházi szervezetek, művészetterápiát, élményterápiát végző szakértői
csoportok, szervezetek

4.

Eszköz:

képzések és programok

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

résztvevők száma

4.2.

A fogvatartottak, javítóintézeti neveltek társadalmi kapcsolatait erősítő, fejlesztő programok megvalósítása
A

B

1.

Intézkedés:

A szabadulást követő időszak kritikus tényező a visszaesés alakulása szempontjából,
hiszen a szabadságvesztését letöltő fogvatartott, a javítóintézeti növendék a közvetlen
családi és egyéb társadalmi kapcsolatok, valamint a létfenntartást biztosító tartózkodási
hely és munkahely hiányában nehezen képes a társadalomba történő visszailleszkedésre.
Ahhoz, hogy egy büntetés-végrehajtásból szabaduló fogvatartott vagy javítóintézeti
ellátásban részesült fiatal sikeresen vissza tudjon illeszkedni a társadalomba, szükséges
a szabadulást követő céljainak még a szabadulás előtti megfogalmazása és fókuszba
állítása, valamint társas kapcsolatainak helyreállítása, erősítése. Szükséges olyan hazai és
nemzetközi gyakorlaton alapuló bűnmegelőzési, reszocializációs programok felkutatása
és megvalósítása, amelyek lehetővé teszik a családi és bűnmentes, támogató szociális és
fizikai környezet kialakítását.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

BVOP, EMMI, SZGYF, civil és egyházi karitatív szervezetek

4.

Eszköz:

modellprogramok tesztelése, bevezetése, megvalósítása

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

a programban részt vevő szabadulók (fogvatartott/javítóintézeti növendék) száma
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5. Horizontális intézkedések
5.1. Bűnmegelőzési projektek támogatása
A

1.

Intézkedés:

B

A Stratégia bizonyos célkitűzései és az egyes bűnmegelőzési programok akkor nyernek
értelmet, ha azok a helyi problémákra reagálva, az adott terület sajátosságait figyelembe
véve kerülnek megvalósításra. Ennek leghatékonyabb módszere a bűnmegelőzési
projektek támogatása, amelyek képesek közvetlenül kezelni az adott térségre jellemző
problémákat. A projektek támogatása során az NBT kiemelt figyelmet fordít azon
programokra, amelyek a bűnmegelőzési célok mellett külön prioritásként fogalmazzák
meg a veszélyeztetett társadalmi csoportok segítését, felzárkóztatását. A fentiek mellett
az NBT fontosnak tartja a szabadidő hasznos eltöltését segítő, a közösséghez tartozást
erősítő, szociális és egyéb kompetenciákat kiemelten fejlesztő projektek (pl. iskolakertek)
támogatását. Lényeges cél továbbá a veszélyeztetett, a bántalmazott, a bűncselekmény
áldozatává vált gyermekek meghallgatását, vizsgálatát, terápiáját biztosító szolgáltatások
támogatása, fejlesztése.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

BM

4.

Eszköz:

projektek támogatása

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

támogatott projektek száma, támogatás összege

5.2.

Kriminálpolitikai döntéseket megalapozó, illetve a társadalom széles körét foglalkoztató kérdésekben
rendezvények szervezése, tanulmányok készítése
A

B

1.

Intézkedés:

A büntetőpolitika és a bűnmegelőzés elvi megalapozását segítő vizsgálatokkal és
módszertani tanulmányokkal támogatni kell a Kormány közbiztonsági célkitűzéseinek
a megvalósítását. Ennek érdekében az NBT feladata kriminálpolitikai döntéseket
megalapozó kérdésekben rendezvények szervezése, tanulmányok készítése.
A társadalom széles körét foglalkoztató kérdések objektív, tudományos alapú vizsgálata
és a közvéleménnyel való közérthető megismertetése érdekében konferenciákat kell
szervezni vagy tanulmányokat kell készíteni.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

–

4.

Eszköz:

rendezvény, tanulmány

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

rendezvények, tanulmányok száma

5.3.

Részvétel az EUCPN munkájában
A

B

1.

Intézkedés:

Az Európai Unió tagállamaiban a bűnmegelőzési tevékenységgel kapcsolatban jelentős
tudás és tapasztalat halmozódott fel. Bár a problémák nem minden esetben fedik le
teljes egészében egymást, azonban a már létező, akár tagállami, akár határokon átnyúló
projektek szükség esetén legtöbbször hazai szinten is adaptálhatóak. Ugyanakkor
az uniós szintű együttműködés és információcsere akkor működhet hatékonyan,
ha hazai kezdeményezések is születnek, illetve ha a hazai szakértők is részt vesznek
a releváns nemzetközi együttműködésekben. Biztosítani kell az Európai Bűnmegelőzési
Hálózat tevékenységeiben való aktív részvételt, valamint elő kell segíteni a hálózat
működésének folyamatos fejlesztését.

2.

Felelős:

BM, NBT

3.

Partner:

–
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4.

Eszköz:

aktív részvétel

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

munkacsoporti találkozók száma

5.4.

Bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése a médiában
A

B

1.

Intézkedés:

A bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése érdekében elengedhetetlen a média
bevonása és a közösségi fórumokon való megjelenés. Feltétlenül szükséges
a média és a közösségi fórumok széles körű közvetítő erejének kihasználása,
amely képes a prevenciós célokat gyorsan a társadalom számára elérhetővé tenni.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
83. § (1) bekezdés j) pontja alapján a közszolgálati médiaszolgáltatás célja az egészséges
életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot,
a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése. Ez a rendelkezés kellő alapot
biztosít ahhoz, hogy közszolgálati műsorokban térítésmentesen bemutatásra kerüljenek
prevenciós törekvések, programok. Több európai uniós országban jól bevált gyakorlat,
hogy a prevenciós műsorok megjelennek a kereskedelmi és állami televíziók saját gyártású
sorozataiban. Hazánkban is több olyan televíziós sorozat szerepel a kínálatban, amelyek
nagy nézettséggel bírnak, ezért a társadalmi tudatformálásban betöltött szerepük jelentős.
Meg kell találni annak a módját, miként lehet a szükséges bűnmegelőzési tartalmakat
a televíziós sorozatokban bemutatni.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Miniszterelnökség, Igazságügyi Minisztérium,
rendőrség, civil szervezetek, polgárőrség, egyházak

4.

Eszköz:

közszolgálati híradásokban és műsorokban történő megjelenés általánosan és konkrét
ügyek kapcsán egyaránt, kereskedelmi műsorokban történő megjelenés

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

bűnmegelőzési célokat szolgáló módszerek megnövekedett ismertsége

5.5.

A Megyei Bűnmegelőzési Tanácsok működtetése és szakmai koordinálása
A

B

1.

Intézkedés:

A bűnmegelőzés eredményességének alapja a társadalmi összefogás és minden
érdekelt bevonása. Mindez akkor biztosítható, ha a szubszidiaritás elvének figyelembevételével a helyi problémákat helyi szinten kezeljük. A megyei bűnmegelőzési tanácsok
decentralizált hálózata képes lehet ellátni a fenti feladatot, alkalmas lehet az adott
megye bűnmegelőzésben érintett szereplőinek megszólítására, helyi szintű stratégiák
kidolgozására, bűnmegelőzési programok koordinálására, a párhuzamosságok
kiküszöbölésére, az együttműködés kialakítására és növelésére.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

rendőrség, kormányhivatalok, civil szervezetek

4.

Eszköz:

tanácsok kialakítása, ülések, programok szervezése

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

megyei bűnmegelőzési tanácsok száma, megvalósított projektek száma
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5.6.

Bűnmegelőzési Módszertani Fejlesztési Centrum működtetése
A

B

1.

Intézkedés:

Ahhoz, hogy a fiatalok és felnőttek a bűnmegelőzéshez szükséges szemléletet elsajátítsák,
az ezzel kapcsolatos szociális kompetenciáik fejlődjenek, magas szintű módszertani
munkára van szükség az eredmények folyamatos mérésével. A Módszertani Fejlesztési
Centrum kialakítása magas színvonalra hivatott emelni a bűnmegelőzési munkát. Cél
az oktatásokhoz állandó oktatóterem, valamint a szakmai műhelymunkához olyan
szakemberek biztosítása, akiknek fő tevékenysége a bűnmegelőzési képzések magas
szintű megszervezése és lebonyolítása, a programok mérésének folyamatos javítása,
a módszertanok, indikátorok áttekintése és mérésük módszertanának áttekintése és
javítása, új képzési és továbbképzési tematikák elkészítése, a szükséges akkreditációk
megszerzése, ezzel is biztosítva a bűnmegelőzési szakmai tevékenységek minőségét.

2.

Felelős:

NBT

3.

Partner:

rendőrség

4.

Eszköz:

Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása, új képzési és továbbképzési anyagok
létrehozása, pedagógusakkreditációjuk megszerzése, képzések és továbbképzések
szervezése és lebonyolítása

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

6.

Indikátor:

létrejött Módszertani Fejlesztési Centrum, akkreditált képzések száma, megtartott
képzések és továbbképzések száma, a képzéseken részt vevők száma

A Kormány 1586/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központhoz való magyar csatlakozásról
A Kormány
1. egyetért Magyarország Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központhoz (a továbbiakban: Központ)
történő csatlakozásával,
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert – a külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása mellett – a csatlakozásra
vonatkozó tárgyalások lefolytatására és a csatlakozáshoz szükséges nemzeti szándéknyilatkozat, valamint
a részvételről szóló értesítés Kormány nevében történő aláírására és a Központ részére történő megküldésére.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2019. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1587/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok
tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről
A Kormány
1. egyetért a „Fényes Okos Iskolák Program” megvalósítására vonatkozó feladatok teljesítésével és a „Fényes Okos
Iskolák Program” keretében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott
szakképzési centrumok tagintézményeiben történő energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban létrejött
világításkorszerűsítési feladatok megvalósításával (a továbbiakban: energiahatékonysági beruházás);
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli miniszter bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket az energiahatékonysági beruházás
előkészületeihez és megvalósításához;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő 30 napon belül
3. egyetért azzal, hogy az energiahatékonysági beruházás megvalósítása érdekében az állam legfeljebb
2 925 000 000 forint összegű, az energiahatékonysági beruházás megtérülési idejét lefedő futamidővel, tulajdonosi
kölcsönt nyújtson a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
NEG Zrt.) számára, a jogszabályi feltételek fennállása esetén;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a 3. pont szerinti tulajdonosi kölcsön nyújtásának
kezdeményezéséről;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2019. november 30.
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a szakképzési centrumok tagintézményeiben
energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció szerinti energiahatékonysági beruházás lezárultával
– az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a NEG Zrt.
bevonásával – készítsen jelentést a Kormány részére a konstrukció tapasztalatairól.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a megvalósítás ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1588/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a 2021. évi Európai Unió Természettudományos Diákolimpia és a 2022. évi Európai Lány Matematikai
Diákolimpia megvalósításáról
A Kormány
1. egyetért a 2021. évi Európai Unió Természettudományos Diákolimpia (a továbbiakban: EUSO) és a 2022. évi Európai
Lány Matematikai Diákolimpia (a továbbiakban: EGMO) magyarországi megrendezésével;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 2021. évi EUSO és
a 2022. évi EGMO megvalósítása érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3. az 1. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon
a)
a 2021. évre az EUSO megrendezéséhez 170 159 000 forint, az EGMO megrendezéséhez 123 072 000 forint
rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
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b)

a 2022. évre az EGMO megrendezéséhez 115 858 000 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

javára.
Felelős:
Határidő:

pénzügyminiszter
az a) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1589/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar–szlovák társrendezéséhez szükséges forrás
biztosításáról
A Kormány
1. a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar–szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati
intézkedésekről szóló 1260/2019. (V. 7.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban felhívja a pénzügyminisztert,
hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a 2022. évi Férfi Kézilabda
Európa-bajnokság (a továbbiakban: Európa-bajnokság) megrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról,
az alábbiak szerint:
a)
a 2020. évben legfeljebb 1 300 000 000 forint összegben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
b)
a 2021. évben legfeljebb 1 860 085 000 forint összegben a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az Európa-bajnokság megrendezése
érdekében – az 1. pontban meghatározott források terhére – az Eurohandball 2022 Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal (cégjegyzékszám: 01-09-333795, székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.) (a továbbiakban:
Társaság) támogatási jogviszony létesítéséről oly módon, hogy a Társaságot elszámolási és a fel nem használt
költségvetési támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az 1. pont a) és b) alpontja szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
3. egyetért azzal, hogy az Európa-bajnokság megrendezésével kapcsolatos szervezési munkálatokat a 2022-ben
Budapesten, Veszprémben, Szegeden és Debrecenben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz
kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős
kormánybiztos koordinálja;
4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy vizsgálja meg az Európa-bajnokság kormányzati kommunikációs és
rendezvényszervezési feladatainak a Nemzeti Kommunikációs Hivatal bevonásával történő megvalósíthatóságát.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
az Európa-bajnokság szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1590/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a 2022. évi vagy a 2023. évi Férfi Labdarúgó Európa-liga döntő megrendezésére benyújtandó pályázat
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az Európai Labdarúgó
Szövetségnél (a továbbiakban: UEFA) megpályázza a 2022. évi vagy a 2023. évi Férfi Labdarúgó Európa-liga döntő
(a továbbiakban: Európa-liga döntő) megrendezését;
2. a nemzetközi sportszervezet által megkívánt garanciát vállal a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés
d) pontja alapján az Európa-liga döntő megrendezésére;
3. felhatalmazást ad a miniszterelnök számára, hogy az Európa-liga döntő megrendezésével összefüggésben az UEFA
által a pályázat feltételeként kötelezően előírt angol és magyar garanciavállaló nyilatkozatot a Kormány nevében
aláírja;
4. felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy
az Európa-liga döntő megrendezésére irányuló pályázattal kapcsolatos kormányzati feladatokat hangolja össze;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos
5. támogatja, hogy az Európa-liga döntő rendezési jogának elnyerése esetén a Szövetség megrendezze az Európa-liga
döntőt;
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Európa-liga döntő rendezési jogának elnyerése
esetén – a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést az Európa-liga döntő
megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről és a részletes költségvetés megállapításáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az Európa-liga döntő rendezési jogának elnyerése esetén 2020. december 31.
7. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján az Európa-liga döntő lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
az Európa-liga döntő rendezési jogának elnyerése esetén az Európa-liga döntő szervezésével és
lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan
8. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az Európa-liga döntő rendezési jogának elnyerése esetén vizsgálja
meg az Európa-liga döntő kiemelt fontosságú rendezvényszervezési és kormányzati kommunikációs feladatainak
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal bevonásával történő megvalósíthatóságát.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
az Európa-liga döntő rendezési jogának elnyerése esetén az Európa-liga döntő szervezésével és
lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból
történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok
módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és
33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 19 980 892 500 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, pénzügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős
miniszter, emberi erőforrások minisztere, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter, Magyar Művészeti Akadémia elnöke, a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2019. december 31.
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 4 405 879 621 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
c)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 56 127 195 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrendkiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat 1. pont
a) alpontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30., az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
javára biztosított 630 000 000 forint és az Országos Mentőszolgálat javára biztosított 50 000 000 forint tekintetében
2019. december 31.” szöveg lép.
3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő
átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és
fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában
a „112 045 204 forint tekintetében 2019. december 31.” szövegrész helyébe a „112 045 204 forint tekintetében
és a Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása javára biztosított 420 880 000 forint
tekintetében 2019. december 31., a Zártkerti Program támogatása javára biztosított 1 523 575 000 forint
tekintetében 2020. április 30.” szöveg lép.
4. A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett
pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő
támogatásáról szóló 1539/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a)
2. pontjában a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. december 31.” szöveg,
b)
6. pont a) alpontjában a „2020. január 30.” szövegrész helyébe a „2021. január 30.” szöveg,
c)
6. pont b) alpontjában a „2020. május 30.” szövegrész helyébe a „2021. május 30.” szöveg
lép.
5. A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok
egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.)
Korm. határozat 1. pont i) alpontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30., a Tokaji Borvidéken
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megvalósuló szakmai feladatok támogatása előirányzat javára biztosított 588 772 064 forint tekintetében
2019. december 15.” szöveg lép.
6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi
Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában
a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31., az Agrárkutatás támogatása előirányzat javára
biztosított 974 464 000 forint tekintetében 2020. június 30.” szöveg lép.
7. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,
a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 4. melléklete szerint – az egyszeri előirányzatátcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet,
4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára átcsoportosított 4 950 000 000 forintból 30 000 000 forint
a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Alapkezelő működési költségei címen kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

7034

1. melléklet az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XIX. Uniós fejlesztések
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
359017

Fejezet
szám

IX.
XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

2
30

332995

1

29
30

335740
295146

43

358951

78
26

297102

2

375739
XVII.

14

294835

XIX.

K8
K8

K5
K8

K5

5

9

1

K8
K1
K2
K3
K6

16

K1
K2
K3
K6
13

4
14

K5
K1
K2
K5
K6
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzeti Együttműködési Alap
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
Belgazdasági feladatok
Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Uniós fejlesztések
Fejezeti kezelésű előirányzatok
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Országos Közegészségügyi Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-275 000 000

4 744 961
600 000 000
74 500 000
275 000 000
-52 195 000

-19 980 892 500
2 676 600 000
86 760 000

1 039 205 836

3 000 000 000

-55 000 000 000
218 700 000
26 600 000
400 684 990
40 210 010
120 000 000
21 000 000
482 200 000
140 000 000

350 000 000
1 000 000 000
75 000 000
1 825 000 000
800 000 000
4 000 000 000
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379028

3

11

20
271489

K8

K8
2

342806
XX.

K8

K3
33
64

372728

002950

1
4

20

218672

K5
7
8

XV.

Kiemelt
előir.
szám

K8

263212

227942

Jogcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

16

379295

22

380284

3

4

8

K5
K8

33

K5

23
6
298268

1

250078

7
28

264178

50

382462

XXII.

21

377073

5

380339
XXXIV.
303224
XLII.
263478
374873

1

1

42

43

1

2

K5
K8
K5
K3
K5

21

12
1

K3
K5
K8

K6
K5

K1

K5
K8
K5

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány
Egyéb működési célú kiadások
Sporttevékenység támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok
támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Utánpótlás-nevelési feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kulturális szakmai feladatok támogatása
K-12 Mesterszalon kialakítása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
Beruházások
A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Magyar Művészeti Akadémia
MMA Titkársága
MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
Személyi juttatások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

10 828 824
2 000 000 000
500 000 000

212 000 000
38 000 000
576 487 500
1 855 000
530 000 000
19 651 220
348 780
80 000 000
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15
031831

55 000 000 000
800 000 000

188 590 000

751 563 000
1 748 437 000
-4 405 879 621

7035

2

2

296335
3

377240
263145

LXV.

263178

1

1

1

K6
K5

4

K5
K8

5

K3
K5
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XLIII.

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
A Beruházási Ügynökség működésének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Alapkezelő működési költségei
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

800 000 000
-800 000 000
726 563 000
1 748 437 000
22 000 000
3 000 000

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

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

3

B1
B2
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

332995
263212
335740
295146
358951
227942

XVII.

Alcím
szám

1

14
20

294835

33
64

XX.

2

11
16
20

9

13

1

4

Jogcím
szám

7
8

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzeti Együttműködési Alap
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Modern Városok Program
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
Belgazdasági feladatok
Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
Uniós fejlesztések
Fejezeti kezelésű előirányzatok
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Országos Közegészségügyi Intézet
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

751 563 000
1 748 437 000
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

4 744 961
600 000 000
74 500 000
275 000 000
-52 195 000
86 760 000
1 039 205 836
3 000 000 000

-55 000 000 000
686 195 000
763 200 000
350 000 000
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271489

3
5

XIX.

218672
002950

29
30
43
78

372728

342806

Jogcím
csop.
szám

BEVÉTEL

15

031831

16

379295

22

380284

23

14
3

4

8
33
6

298268
250078
264178
382462
303224

28
50
XXXIV.

1

1
7
21

1

Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány
Sporttevékenység támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok
támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
Utánpótlás-nevelési feladatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Kulturális szakmai feladatok támogatása
K-12 Mesterszalon kialakítása
Magyar Művészeti Akadémia
MMA Titkársága
MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal
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379028

7 700 000 000
10 828 824
2 000 000 000
500 000 000

250 000 000
576 487 500
531 855 000
100 000 000
188 590 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
80 513 967 121

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
80 513 967 121

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

7037

7038
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A Kormány 1592/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet
közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről
szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti átruházott szakértői feladatok ellátásával összefüggésben
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a)
XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára
399 747 600 forint,
b)
XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 55 908 990 forint,
c)
XII. Agrárminisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára 13 200 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási egyedi
azonosító
015558
004273

Fejezet
szám

XI.
XII.

271134
237287

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

12

K3

2

K5

14
XV.

Kiemelt
előir.
szám

K5

8

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Dologi kiadások
Agrárminisztérium
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti park igazgatóságok
Egyéb működési célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

399 747 600
55 908 990
13 200 000
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1. melléklet az 1592/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz

-468 856 590

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

Kiemelt előirányzat
neve

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

015558
004273
271134
237287

Fejezet
szám

XI.
XII.
XV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Agrárminisztérium
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti park igazgatóságok
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár

12
2
14
8

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

TÁMOGATÁS

55 908 990
13 200 000
-468 856 590

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

399 747 600

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.n.év

468 856 590

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

468 856 590

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

7039

7040
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A Kormány 1593/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Hungarikum Liget beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. annak érdekében, hogy a Lakitelek Népfőiskola a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat központjaként megújuljon,
egyetért a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése projekt folytatásával, és támogatja
a Lakitelek Népfőiskola Hungarikum Liget beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításához szükséges
anyagi források megteremtését, azzal, hogy a Beruházás részeként a Hungarikum Hotel megépítésére irányuló
projekt megvalósítása a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. egyetértése esetén lehetséges;
2. az 1. pontban meghatározott cél érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával – gondoskodjon a Beruházás megvalósításához
a)
a 2021. évben – a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – szükséges 6 024 510 000 forint
forrás biztosításáról a Népfőiskola Alapítvány számára a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 35. Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok
jogcímcsoport javára,
b)
a 2022. évben – a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – szükséges 6 024 510 000 forint forrás
biztosításáról a Népfőiskola Alapítvány számára a XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Beruházás megvalósítása érdekében
a 2020–2022. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 18 049 020 000 forint mértékéig éven túli
kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2020. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 6 000 000 000 forint,
b)
a 2021. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 6 024 510 000 forint,
c)
a 2022. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 6 024 510 000 forint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
támogatási szerződés megkötésekor
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében gondoskodjon
a 3. pont szerinti támogatási szerződés megkötéséről a Népfőiskola Alapítvánnyal.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az adott évben szükséges forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1594/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése
megvalósítása érdekében szükséges 2019. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás
biztosításáról
1. A Kormány – figyelemmel a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház
komplex fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat
4. pontjára –
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztéséhez (a továbbiakban:
Beruházás) a 2019. évben szükséges 3 940 627 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern
Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézete cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
b)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával
a Beruházás megvalósításához 2020. évben szükséges, legfeljebb 6 935 668 900 forint – a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezete terhére történő – átcsoportosítása céljából gondoskodjon előterjesztés benyújtásáról az Áht. 33. §
(2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
c)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás 2021. évi megvalósításához szükséges 4 913 951 100 forint rendelkezésre állásáról a 2021. évi
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
d)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §
(3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a Beruházással összefüggésben a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 132 749 624 forint összegű 2018. évi kötelezettségvállalással
terhelt költségvetési maradvány 2019. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. A Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése
megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 1. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A Kormány, figyelemmel a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
4. pont a) alpontjára,]
„1. egyetért a Modern Városok Program keretében egy új Onkológiai Központ kialakításának és a kiegészítő
egészségügyi fejlesztéseknek (a továbbiakban: Beruházás) a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház
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(a továbbiakban: Kórház) általi megvalósításával, valamint azzal, hogy a Beruházáshoz kapcsolódó megvalósítási
feladatok mindösszesen 16 536 370 000 forint összegű költségvetési támogatással valósuljanak meg, az alábbi
költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2018. évben 746 123 000 forint,
b) a 2019. évben 3 940 627 000 forint,
c) a 2020. évben 6 935 668 900 forint,
d) a 2021. évben 4 913 951 100 forint;”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
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
358951
78
Modern Városok Program
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
10
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662
2
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K3
Dologi kiadások
K6
Beruházások
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

-3 940 627 000

613 777 000
3 326 850 000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 168. szám

1. melléklet az 1594/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
10
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662
2
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
30

1

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

Összesen
3 940 627 000

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-3 940 627 000
3 940 627 000

I.n.év

II.n.év

III.n.év

IV.n.év
3 940 627 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1595/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek
finanszírozásáról
A Kormány
1. egyetért a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs kiadásainak finanszírozásával
a részére bemutatottak szerint;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával az operatív
programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátása érdekében gondoskodjon a 2019–2023. évek
közötti időszakra mindösszesen 9 204 724 930 forint biztosításáról, az alábbi költségvetési évek szerinti ütemezéssel:
a)
a 2019. évben 2 240 000 000 forint,
b)
a 2020. évben 1 725 100 000 forint,
c)
a 2021. évben 1 885 464 930 forint,
d)
a 2022. évben 1 709 580 000 forint,
e)
a 2023. évben 1 644 580 000 forint;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) és b) alpont tekintetében a 2019. és 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során
a c)–e) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás előirányzat terhére a 2. pontban meghatározott célra vállalható kötelezettségek mértékét
a 2019–2023. évekre a következők szerint állapítja meg:
a)
a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 2 240 000 000 forint,
b)
a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 725 100 000 forint,
c)
a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 885 464 930 forint,
d)
a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 709 580 000 forint,
e)
a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 644 580 000 forint;
4. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért
felelős miniszter a 3. pontban meghatározott éven túli kötelezettségvállalási korlátok figyelembevételével
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal támogatási szerződést
kössön.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1596/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról
A Kormány
1. egyetért a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer kiadásainak finanszírozásával a részére bemutatottak
szerint;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR), valamint az uniós finanszírozású programok kezelését
támogató alrendszer, az „EUPR” moduljainak fejlesztése és működtetése érdekében gondoskodjon a 2019–2024.
évek közötti időszakra mindösszesen 17 920 000 000 forint biztosításáról, az alábbi költségvetési évek szerinti
ütemezéssel:
a)
a 2019. évben 2 380 000 000 forint,
b)
a 2020. évben 3 108 000 000 forint,
c)
a 2021. évben 3 108 000 000 forint,
d)
a 2022. évben 3 108 000 000 forint,
e)
a 2023. évben 3 108 000 000 forint,
f)
a 2024. évben 3 108 000 000 forint;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) és b) alpont tekintetében a 2019. és 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során
a c)–f ) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás előirányzat terhére a 2. pontban meghatározott célra vállalható kötelezettségek mértékét
a 2019–2024. évekre a következők szerint állapítja meg:
a)
a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 2 380 000 000 forint,
b)
a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 108 000 000 forint,
c)
a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 108 000 000 forint,
d)
a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 108 000 000 forint,
e)
a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 108 000 000 forint,
f)
a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 108 000 000 forint;
4. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért
felelős miniszter a 3. pontban meghatározott éven túli kötelezettségvállalási korlátok figyelembevételével
az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal támogatási szerződést kössön.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1597/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
1. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat] 1. pont d)–g) alpontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a pont a következő h)–l) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„d) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 1. prioritása teljes keretének 110%-át
meghaladó mértékű, 17,97 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 5,73 milliárd forinttal haladja meg
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 1. prioritásának keretét,
e) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2. prioritása teljes keretének
48,13 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 3,08 milliárd forinttal haladja meg a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program 2. prioritásának keretét,
f ) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3. prioritása teljes keretének
6,33 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 0,03 milliárd forinttal haladja meg a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program 3. prioritásának keretét,
g) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 4. prioritása teljes keretének 110%-át
meghaladó mértékű, 15,28 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 4,47 milliárd forinttal haladja meg
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 4. prioritásának keretét,
h) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5. prioritása teljes keretének 110%-át
meghaladó mértékű, 39,12 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 6,96 milliárd forinttal haladja meg
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5. prioritásának keretét,
i) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása teljes keretének 110%-át
meghaladó mértékű, 32,13 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 4,33 milliárd forinttal haladja meg
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritásának keretét,
j) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 7. prioritása teljes keretének
41,87 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 2,78 milliárd forinttal haladja meg a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program 7. prioritásának keretét,
k) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8. prioritása teljes keretének 110%-át
meghaladó mértékű, 43,09 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 4,19 milliárd forinttal haladja meg
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8. prioritásának keretét,
l) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 9. prioritása teljes keretének 110%-át
meghaladó mértékű, 62,27 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 8,96 milliárd forinttal haladja meg
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 9. prioritásának keretét.”
2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „2,865” szövegrész helyébe a „3,299” szöveg,
b)
4. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:4 mezőjében az „1,88” szövegrész helyébe a „2,105” szöveg,
bb)
C:5 mezőjében az „1,14” szövegrész helyébe az „1,215” szöveg,
c)
5. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjében a „6,960” szövegrész helyébe a „7,760” szöveg,
d)
7. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az „1,68” szövegrész helyébe az „1,73” szöveg,
e)
9. pontjában foglalt táblázat
ea)
C:5b mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,056” szöveg,
eb)
C:9 mezőjében a „3,56” szövegrész helyébe a „3,916” szöveg,
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ec)

f)
lép.

B:10 mezőjében a „Felnőttképzési, felnőttoktatási, szakképzési irányítási rendszer digitális átállása”
szövegrész helyébe az „A szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése” szöveg,
ed)
C:10 mezőjében a „0,46” szövegrész helyébe a „0,455” szöveg,
11. pontjában foglalt táblázat C:24 mezőjében a „0,48” szövegrész helyébe a „0,49” szöveg

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1597/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz
1. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 1a–1c. sorral egészül ki:
[A

1.

1a.

1b.

1c.

B

C

D

Felhívás

Felhívás

keretösszege

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

VEKOP-1.1.1-19

Modern Mintaüzem Program
és Magyar Multi Program a
Közép-Magyarországi régióban
működő mikro-, kis- és
középvállalkozások számára

0,80

kiemelt

2019. október

VEKOP-1.1.8-19

A mikro-, kis- és középvállalkozások
értékhozzáadó tevékenységének,
piacbővítési lehetőségeinek és
modern üzleti kihívásokhoz való
alkalmazkodóképességének
fejlesztése a Közép-Magyarországi
Régióban

0,50

egyszerűsített

2020. október

VEKOP-1.1.10-19

A mikro-, kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítása a
vállalkozói ismeretek bővítése révén
a Közép-Magyarországi Régióban

0,15

kiemelt

2019. október

Felhívás azonosító

Felhívás neve

jele

E
Felhívás meghirdetésének tervezett
ideje]

2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 5b. sorral egészül ki:
[A

1.

5b.

Felhívás azonosító
jele

VEKOP-1.2.5-19

B

C
Felhívás

Felhívás

Felhívás neve

keretösszege

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

1,616

egyszerűsített

A mikro-, kis- és középvállalkozások
megújulását segítő komplex
feldolgozóipari fejlesztések
támogatása a Közép-Magyarországi
Régióban

D

E
Felhívás meghirdetésének tervezett
ideje]

2019. október

3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

1.

2a.

[A

B

C

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
terhére történő finanszírozás (Mrd Ft)]

GINOP-1.1.9-VEKOP-19

Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése,
a lehetőség-orientált vállalkozások
arányának növelése

0,33
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2. melléklet az 1597/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz
1. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a. és 1b. sorral egészül ki:
[A

1.

1a.

Felhívás azonosító
jele

VEKOP-1.1.1-19

B

Projekt megnevezése

Modern Mintaüzem
Program és Magyar
Multi Program a
Közép-Magyarországi
régióban működő
mikro-, kis- és
középvállalkozások
számára

C

D

E

F

Támogatást
igénylő neve

Projekt
indikatív
támogatási
kerete
(Mrd Ft)

Projekt
benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

2019

A projekt célja egyrészről a
magyar kkv-k megújulásának
stimulálása és támogatása
értéknövelő vállalkozásfejlesztési
szolgáltatások segítségével.
Továbbá szükséges elérni
azokat a kkv-kat is, amelyek
eddig kevéssé voltak a
fejlesztéspolitika látómezejében.
A projekt célja másrészt a
dinamikusan növekvő és
innovatív kis és közepes méretű
vállalkozások támogatása.
Nemzetközi kutatások
bizonyítják, hogy a gazdaság
dinamizálásában kulcsszerepet
játszanak ezen vállalkozások,
amelyek az összes vállalkozás
legfeljebb 5-10 százalékát
alkotják. Ezeknek a cégeknek
az eddiginél hatékonyabb
támogatásához a célcsoport
pontos azonosítására, fő
jellemzőinek és fejlesztési
igényeinek megalapozott
ismeretére, az érintett
vállalkozások motiválására,
tájékoztatására, valamint
testreszabott, rugalmas
fejlesztéspolitikai konstrukciók
és pályázatkezelési gyakorlat,
ügyfélkezelési megoldások
kidolgozására van szükség
úgy, hogy a mennyiségi
növekedés mellett a minőségi,
nemzetközi összehasonlításban
is versenyképes növekedés
megvalósulhasson.

IFKA
Iparfejlesztési
Közhasznú
Nonprofit Kft.

0,80
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1b. VEKOP-1.1.10-19

A mikro-, kis- és
középvállalkozások
versenyképességének
javítása a vállalkozói
ismeretek
bővítése révén a
Közép-Magyarországi
Régióban

SEED
Kisvállalkozásfejlesztési
Alapítvány

0,15

2019

A projekt célja a vállalkozói
szellem erősítése és a vállalkozók
ismereteinek bővítése, működési
és vezetési gyakorlatuk
fejlesztése.
A projekt megvalósításának első
fázisában szükséges feltárni
az érintett kkv-szegmensek
sajátosságait, a specifikus
problémák megoldására való
ösztönzés eszközeit kiemelten
fókuszálva a generációváltás
előtt álló vállalkozásokra és
az újrakezdő vállalkozásokra.
A következő szakaszban a
célcsoportokat támogató
pénzügyi/nem pénzügyi
szolgáltatások fejlesztésére kell
fókuszálni. A továbbiakban a
megvalósítandó tevékenységek
két párhuzamos munkaszakaszra
ágaznak el: egyrészt szükséges
a szolgáltatások nyújtása
érdekében tanácsadói
hálózat szervezése, továbbá
a szolgáltatások nyújtására
az érdekeltek felkészítése,
másrészt szükséges a
program célcsoportja
felé a generációváltás és
újrakezdés jelenségének és
problémáinak kommunikációja,
a támogatás konstrukcióinak
és elérhetőségének átadása.
Végül a beavatkozás utolsó
szakaszában a fejlesztett
támogatói szolgáltatások
nyújtása valósul meg.

2. Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:15 mezőjében az „Innovációs
és Technológiai Minisztérium,” szövegrész.
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A Kormány 1598/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat]
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1598/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz
1. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
1.1. C:3 mezőjében a „6,20” szövegrész helyébe a „6,40” szöveg,
1.2. E:3 mezőjében a „2,60” szövegrész helyébe a „2,68” szöveg,
1.3. F:3 mezőjében az „1,38” szövegrész helyébe az „1,43” szöveg,
1.4. G:3 mezőjében az „1,66” szövegrész helyébe az „1,71” szöveg,
1.5. H:3 mezőjében a „0,56” szövegrész helyébe a „0,58” szöveg,
1.6. C:5 mezőjében a „7,82” szövegrész helyébe a „8,06” szöveg,
1.7. E:5 mezőjében a „3,28” szövegrész helyébe a „3,38” szöveg,
1.8. F:5 mezőjében az „1,78” szövegrész helyébe az „1,84” szöveg,
1.9. G:5 mezőjében a „2,09” szövegrész helyébe a „2,15” szöveg,
1.10. H:5 mezőjében a „0,66” szövegrész helyébe a „0,68” szöveg,
1.11. C:6 mezőjében az „1,53” szövegrész helyébe az „1,57” szöveg,
1.12. E:6 mezőjében a „0,64” szövegrész helyébe a „0,66” szöveg,
1.13. F:6 mezőjében a „0,35” szövegrész helyébe a „0,36” szöveg,
1.14. G:6 mezőjében a „0,41” szövegrész helyébe a „0,42” szöveg,
1.15. F:7 mezőjében az „1,27” szövegrész helyébe az „1,31” szöveg,
1.16. G:7 mezőjében a „3,11” szövegrész helyébe a „3,21” szöveg,
1.17. H:7 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,24” szöveg,
1.18. C:9 mezőjében az „5,95” szövegrész helyébe az „5,01” szöveg,
1.19. E:9 mezőjében a „4,16” szövegrész helyébe a „4,29” szöveg,
1.20. H:9 mezőjében az „1,79” szövegrész helyébe a „0,72” szöveg,
1.21. C:10 mezőjében a „31,48” szövegrész helyébe a „31,08” szöveg,
1.22. E:10 mezőjében a „26,40” szövegrész helyébe a „25,92” szöveg,
1.23. H:10 mezőjében az „5,08” szövegrész helyébe az „5,16” szöveg,
1.24. C:11 mezőjében a „38,23” szövegrész helyébe a „37,69” szöveg,
1.25. E:11 mezőjében a „35,18” szövegrész helyébe a „34,60” szöveg,
1.26. H:11 mezőjében a „3,05” szövegrész helyébe a „3,09” szöveg,
1.27. C:12 mezőjében az „5,84” szövegrész helyébe az „5,15” szöveg,
1.28. E:12 mezőjében az „5,28” szövegrész helyébe a „4,69” szöveg,
1.29. H:12 mezőjében a „0,56” szövegrész helyébe a „0,46” szöveg,
1.30. C:13 mezőjében a „30,81” szövegrész helyébe a „28,86” szöveg,
1.31. E:13 mezőjében a „27,51” szövegrész helyébe a „25,87” szöveg,
1.32. H:13 mezőjében a „3,30” szövegrész helyébe a „2,98” szöveg,
1.33. C:14 mezőjében a „39,12” szövegrész helyébe a „38,03” szöveg,
1.34. E:14 mezőjében a „37,56” szövegrész helyébe a „36,50” szöveg,
1.35. H:14 mezőjében az „1,56” szövegrész helyébe az „1,53” szöveg,
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C:15 mezőjében a „24,66” szövegrész helyébe a „25,29” szöveg,
E:15 mezőjében a „21,28” szövegrész helyébe a „21,80” szöveg,
H:15 mezőjében a „3,37” szövegrész helyébe a „3,49” szöveg,
C:16 mezőjében a „19,33” szövegrész helyébe a „15,80” szöveg,
E:16 mezőjében a „17,90” szövegrész helyébe a „14,54” szöveg,
H:16 mezőjében az „1,43” szövegrész helyébe az „1,26” szöveg,
C:18 mezőjében a „24,28” szövegrész helyébe a „24,31” szöveg,
E:18 mezőjében a „24,28” szövegrész helyébe a „24,31” szöveg,
C:20 mezőjében a „37,75” szövegrész helyébe a „38,91” szöveg,
E:20 mezőjében a „37,75” szövegrész helyébe a „38,91” szöveg,
C:24 mezőjében a „167,37” szövegrész helyébe a „114,18” szöveg,
F:24 mezőjében a „94,07” szövegrész helyébe a „92,96” szöveg,
H:24 mezőjében az „52,82” szövegrész helyébe a „9,51” szöveg,
I:24 mezőjében a „20,48” szövegrész helyébe a „11,71” szöveg,
A:24a mezőjében a „VP3-4.2.1-18” szövegrész helyébe a „VP3-4.2.1-4.2.2-18” szöveg,
C:26 mezőjében a „39,23” szövegrész helyébe a „34,72” szöveg,
F:26 mezőjében a „26,57” szövegrész helyébe a „30,69” szöveg,
H:26 mezőjében a „12,66” szövegrész helyébe a „4,03” szöveg,
C:27 mezőjében a „4,72” szövegrész helyébe a „4,86” szöveg,
F:27 mezőjében a „4,72” szövegrész helyébe a „4,86” szöveg,
C:29 mezőjében a „11,29” szövegrész helyébe a „11,63” szöveg,
F:29 mezőjében a „11,29” szövegrész helyébe a „11,63” szöveg,
C:30 mezőjében a „70,03” szövegrész helyébe a „71,05” szöveg,
F:30 mezőjében a „70,03” szövegrész helyébe a „71,05” szöveg,
C:33 mezőjében a „29,56” szövegrész helyébe a „24,47” szöveg,
F:33 mezőjében a „29,56” szövegrész helyébe a „24,47” szöveg,
C:38 mezőjében a „210,95” szövegrész helyébe a „195,01” szöveg,
G:38 mezőjében a „210,95” szövegrész helyébe a „195,01” szöveg,
C:38a mezőjében a „69,20” szövegrész helyébe a „67,99” szöveg,
G:38a mezőjében a „69,20” szövegrész helyébe a „67,99” szöveg,
C:39a mezőjében a „3,83” szövegrész helyébe az „5,14” szöveg,
G:39a mezőjében a „3,83” szövegrész helyébe az „5,14” szöveg,
C:40 mezőjében a „3,78” szövegrész helyébe a „3,14” szöveg,
G:40 mezőjében a „3,78” szövegrész helyébe a „3,14” szöveg,
C:41 mezőjében a „64,38” szövegrész helyébe a „49,57” szöveg,
G:41 mezőjében a „64,38” szövegrész helyébe a „49,57” szöveg,
C:41a mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „36,68” szöveg,
G:41a mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „36,68” szöveg,
C:42 mezőjében a „25,87” szövegrész helyébe a „26,66” szöveg,
G:42 mezőjében a „25,87” szövegrész helyébe a „26,66” szöveg,
C:43 mezőjében a „17,26” szövegrész helyébe a „31,97” szöveg,
G:43 mezőjében a „17,26” szövegrész helyébe a „31,97” szöveg,
C:44 mezőjében a „10,63” szövegrész helyébe a „13,23” szöveg,
G:44 mezőjében a „10,63” szövegrész helyébe a „13,23” szöveg,
C:45 mezőjében a „7,10” szövegrész helyébe a „10,56” szöveg,
G:45 mezőjében a „7,10” szövegrész helyébe a „10,56” szöveg,
C:46 mezőjében az „1,12” szövegrész helyébe a „0,55” szöveg,
G:46 mezőjében az „1,12” szövegrész helyébe a „0,55” szöveg,
C:47 mezőjében a „2,24” szövegrész helyébe az „1,10” szöveg,
G:47 mezőjében a „2,24” szövegrész helyébe az „1,10” szöveg,
C:49 mezőjében a „6,71” szövegrész helyébe az „5,18” szöveg,
H:49 mezőjében a „6,71” szövegrész helyébe az „5,18” szöveg,
C:50 mezőjében a „22,30” szövegrész helyébe a „22,45” szöveg,
E:50 mezőjében a „10,80” szövegrész helyébe a „18,89” szöveg,
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H:50 mezőjében a „11,50” szövegrész helyébe a „3,56” szöveg,
C:50a mezőjében a „35,00” szövegrész helyébe a „17,54” szöveg,
H:50a mezőjében a „35,00” szövegrész helyébe a „17,54” szöveg,
C:51 mezőjében a „38,84” szövegrész helyébe a „39,83” szöveg,
H:51 mezőjében a „36,97” szövegrész helyébe a „37,90” szöveg,
I:51 mezőjében az „1,87” szövegrész helyébe az „1,93” szöveg,
C:52 mezőjében az „1,76” szövegrész helyébe az „1,81” szöveg,
H:52 mezőjében az „1,76” szövegrész helyébe az „1,81” szöveg,
C:53 mezőjében az „5,74” szövegrész helyébe a „0,41” szöveg,
H:53 mezőjében az „5,74” szövegrész helyébe a „0,41” szöveg,
C:54 mezőjében a „6,28” szövegrész helyébe a „2,97” szöveg,
H:54 mezőjében a „6,28” szövegrész helyébe a „2,97” szöveg,
C:55 mezőjében a „4,70” szövegrész helyébe a „7,95” szöveg,
H:55 mezőjében a „4,05” szövegrész helyébe a „7,28” szöveg,
I:55 mezőjében a „0,66” szövegrész helyébe a „0,68” szöveg,
C:56 mezőjében az „5,15” szövegrész helyébe a „6,33” szöveg,
H:56 mezőjében az „5,15” szövegrész helyébe a „6,33” szöveg,
C:57 mezőjében a „2,71” szövegrész helyébe a „2,79” szöveg,
H:57 mezőjében a „2,71” szövegrész helyébe a „2,79” szöveg,
C:59 mezőjében a „35,94” szövegrész helyébe a „30,77” szöveg,
I:59 mezőjében a „35,94” szövegrész helyébe a „30,77” szöveg,
C:60 mezőjében a „12,04” szövegrész helyébe a „12,41” szöveg,
I:60 mezőjében a „12,04” szövegrész helyébe a „12,41” szöveg,
C:61 mezőjében a „31,14” szövegrész helyébe a „31,33” szöveg,
I:61 mezőjében a „31,14” szövegrész helyébe a „31,33” szöveg,
C:62 mezőjében a „45,35” szövegrész helyébe a „48,60” szöveg,
I:62 mezőjében a „45,35” szövegrész helyébe a „48,60” szöveg,
C:63 mezőjében a „13,61” szövegrész helyébe a „16,35” szöveg,
I:63 mezőjében a „13,61” szövegrész helyébe a „16,35” szöveg,
C:69 mezőjében a „47,67” szövegrész helyébe a „49,14” szöveg,
I:69 mezőjében a „47,67” szövegrész helyébe a „49,14” szöveg,
C:70 mezőjében az „1,92” szövegrész helyébe az „1,98” szöveg,
I:70 mezőjében az „1,92” szövegrész helyébe az „1,98” szöveg,
C:71 mezőjében a „8,92” szövegrész helyébe a „9,19” szöveg,
I:71 mezőjében a „8,92” szövegrész helyébe a „9,19” szöveg,
C:72 mezőjében a „4,27” szövegrész helyébe a „4,31” szöveg,
C:73 mezőjében a „18,77” szövegrész helyébe a „9,95” szöveg
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[A
1.

Felhívás azonosító jele

B
Felhívás neve

2.

22.

VP3-3.1.1-19

Mezőgazdasági termelők EU-s és
nemzeti minőség-rendszerhez
történő csatlakozásának
támogatása

C

D

E

F

G
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2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22. sorral egészül ki:
H

I

Felhívás

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

keretösszege

(Mrd Ft)

J

K

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

módja

tervezett ideje]

(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

2,52

0,00

0,00

2,52

0,00

0,00

0,00

standard

2019. október

H

I

J

K

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

módja

tervezett ideje]

3. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25. sorral egészül ki:

1.

[A

B

C
Felhívás

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

keretösszege

(Mrd Ft)

2.

A Rövid Ellátási Lánchoz
kapcsolódó beruházások
25. VP3-4.2.1-4.2.2-19
támogatása az élelmiszeripar
és a borászat területén

D

E

F

G

(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

standard

2019. október

H

I

J

K

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

módja

tervezett ideje]

kiemelt

2019. október

4. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 76. sorral egészül ki:

1.

Felhívás azonosító jele

B
Felhívás neve

2.

76.

VP-20-5-19

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
működését szolgáló Technikai
Segítségnyújtás Projekt

C

D

E

F

G

Felhívás

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

keretösszege

(Mrd Ft)

(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

9,40

–

–

–

–

–

–
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2. melléklet az 1598/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz
1. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
1.1. D:2 mezőjében a „4,27” szövegrész helyébe a „4,31” szöveg,
1.2. D:3 mezőjében a „18,77” szövegrész helyébe a „9,95” szöveg
lép.
2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:
[A
1.

6.

Felhívás
azonosító jele

VP-20-5-19

B
Projekt megnevezése

A Magyar
Nemzeti
Vidéki Hálózat
működését
szolgáló
Technikai
Segítségnyújtás
Projekt

C
Támogatást igénylő neve

Agrárminisztérium

D

E

Projekt indikatív

Projekt

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)

várható ideje

9,40

2019

F
Szakmai elvárások]

A projekt célja, hogy
a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat működésén
keresztül az érintettek
Vidékfejlesztési Program
végrehajtásában
való részvételét
fokozza. Cél továbbá
a vidék társadalmigazdasági fejlesztése,
felzárkóztatása,
a támogatási források
hatékony felhasználása,
a gyakorlatorientált
térségközi és nemzetközi
kapcsolatok kiépítése,
a magyar nemzeti
érdekek és értékek
európai képviselete.
A projekt további célja
az Európai
Vidékfejlesztési
Hálózatban
együttműködő
27 tagország
megismertetése
a magyar fejlesztési
eredményekkel, valamint
a külföldi eredmények
hazai vidékfejlesztő
közösségekkel történő
megismertetése.
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A Kormány 1599/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Karmelhegyi Boldogasszony templom és rendház, Kármel kertje felújításának és a Marton Marcell
Emlékház létrehozásának befejezéséhez szükséges további támogatásról
A Kormány
1. egyetért a Karmelhegyi Boldogasszony templom és rendház, Kármel kertje felújítása és a Marton Marcell Emlékház
létrehozása befejezésének további támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – a 2019. évre gondoskodjon
az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 600 000 000 forint forrásnak a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport,
7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcím javára történő biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – a 2020. évre
– a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – gondoskodjon az 1. pontban foglalt cél megvalósítása
érdekében 900 450 000 forint forrásnak a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és
egyéb beruházások jogcím javára történő biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. június 30.
4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében a 2. pont
szerinti forrás terhére adjon ki támogatói okiratot 600 000 000 forint összegben a Sarutlan Kármelita Rendtartomány
kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy módosítsa a 4. pont alapján kiadott támogatói okiratot a 3. pont
szerinti forrás terhére az 1. pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében további 900 000 000 forint összegben
a Sarutlan Kármelita Rendtartomány kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt
támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
6. egyetért azzal, hogy a 4–5. pont szerinti költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1600/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének a 2019. évben
ellátandó kutatási feladataihoz szükséges támogatás biztosításáról
A Kormány
1. a nukleáris energia békés célú felhasználásához szükséges szakemberképzés színvonalának fenntartása és
a nemzetközi technológiai élvonalhoz csatlakozó kutatási programok hazai lebonyolíthatósága érdekében egyetért
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet 2019. évi kutatási feladatainak
hazai költségvetési forrásból történő támogatásával;
2. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 220 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna
menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1600/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

368840
227942

XVII.

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

94

Kiemelt
előir.
szám

K8

14
K1
K2
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Személyi juttatások j
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K6

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-220 000 000
150 627 615
29 372 385
25 000 000

Beruházások

15 000 000

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

forintban
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

368840
227942

XVII.

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok

94

-220 000 000

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák

14

220 000 000

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

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

Összesen

I.n.év
220 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
220 000 000
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Magyar Államkincstár

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
1 példány
egyéb:
azonnal
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A Kormány 1601/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás megvalósításához szükséges
többletforrás biztosításáról
A Kormány, figyelemmel a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó
szabadtéri sportlétesítmények megvalósításáról szóló 1872/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat)
foglaltakra,
1. egyetért a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás (a továbbiakban: Beruházás)
megvalósításával, azzal, hogy a Beruházás – a Korm. határozatban biztosított támogatáson túlmenően – további,
legfeljebb 4 892 929 991 forint összegű költségvetési támogatással valósuljon meg;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2020. évben szükséges legfeljebb 4 892 929 991 forint
biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítása és a többletforrás biztosítása érdekében
megkötendő támogatási szerződésben a támogatás összegét 4 892 929 991 forintban határozza meg.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1602/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal kapcsolatos egyes Korm. határozatok módosításáról
1. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról,
valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok
módosításáról szóló 1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat 1.) 1. pont c) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„c) felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy
gondoskodjanak a d) és e) alpontban foglalt támogatások vonatkozásában a Program harmadik ütemének
végrehajtásáról;
Felelős:
a d) alpont szerinti támogatás tekintetében a miniszterelnök általános helyettese
az e) alpont szerinti támogatás tekintetében a külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2021. december 31.”
2. a Korm. határozat 1. 1. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„e) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Program megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2019. évben
140 000 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím, illetve 7. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára, az alábbiak szerint:
ea) 3 000 000 forint az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára,
eb) 137 000 000 forint a 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági és
Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. október 30.”
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3. a Korm. határozat 1.
a)
1. pont d) alpontjában a „9 042 339 696” szövegrész helyébe a „8 902 339 696” szöveg, a „Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény” szövegrész helyébe a „Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)” szöveg,
b)
1. pont d) alpont dc) alpontjában a „2 003 750 000” szövegrész helyébe az „1 866 750 000”, valamint
a „20 000 000” szövegrész helyébe a „17 000 000” szöveg
lép.
4. a határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat 2.) a következő 4. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon az 1. melléklet 23. sorában foglalt támogatás
biztosítása érdekében létrejött támogatási jogviszonynak a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal
kapcsolatos egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1602/2019. (X. 16.) Korm. határozat 5. pont b) alpontjával
módosított összegnek megfelelő módosításáról.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal”
5. a Korm. határozat 2.
a)
2. pontjában a „32 847 313 039” szövegrész helyébe a „32 547 313 039” szöveg,
b)
1. melléklet 23. sor „Támogatási összeg (forint)” oszlopában az „1 313 580 000” szövegrész helyébe
az „1 013 580 000” szöveg
lép.
6. a Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. melléklet szerint gondoskodjon a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím, illetve
a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím terhére 300 000 000 forint forrás
átcsoportosításáról a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Célelőirányzatok alcím, 7. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai
programok támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
7. a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről szóló 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 2. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány támogatva a szórvány- és tömbmagyarság azon igényét, hogy a nemzeti identitásformálás alapjaként
megfelelő színvonalú további magyar nyelvű óvodák épüljenek és működjenek a Kárpát-medencében)
„2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, valamint a Csángóföldön megvalósuló programelemek
tekintetében a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjanak a Program második ütemének
végrehajtásáról;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet
LXV. Bethlen Gábor Alap
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLII.
263478
263145

LXV.
XVIII.

Cím
szám

42

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K8

4
7

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

K8
1

348695

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-300 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-300 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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1. melléklet az 1602/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása

6

K3
K8
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 000 000
297 000 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-300 000 000

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

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVIII.

348695

Cím
szám

7

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

1

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása

6

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

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

300 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
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 1603/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Budapesti Operettszínház támogatásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Budapesti Operettszínház szakmai feladatainak ellátása, új művészeti koncepciójának
megvalósítása és zavartalan működése érdekében költségvetési többletforrás kerüljön biztosításra;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pont szerinti cél
megvalósítása érdekében 2019. évben gondoskodjon 1 000 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
12. Művészeti intézmények cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2021. évtől
évi 679 477 810 forint biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évtől a központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló
2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1604/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz
1. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
1. melléklet 1. pontja a következő 1.34. alponttal egészül ki:
[A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények:]
„1.34. rendészeti szakgimnáziumok,”
2. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
1. melléklet 1. pontja a következő 1.38. alponttal egészül ki:
[A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények:]
„1.38. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Dunaújvárosi
Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen működő kutatócsoportok, valamint
kutatóintézetek,”
3. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
1. melléklet 1. pontja a következő 1.44. és 1.45. alponttal egészül ki:
[A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények:]
„1.44. Magyar Tudományos Akadémia,
1.45. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat,”
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4. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
1. melléklet 1. pont 1.55. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények:]
„1.55. Nemzeti Népegészségügyi Központ,”
5. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
1. melléklet 2. pont 2.54. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos gazdálkodó szervezetek és létesítményeik:)
„2.54. Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.,”
6. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
1. melléklet 2. pontja a következő 2.61–2.65. alponttal egészül ki:
(A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos gazdálkodó szervezetek és létesítményeik:)
„2.61. Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya,
2.62. DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft.,
2.63. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.,
2.64. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
2.65. Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.”
7. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
1. melléklet
a)
1. pont 1.22. pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal,” szöveg,
b)
1. pont 1.54. alpontjában az „Intézet:” szövegrész helyébe az „Intézet,” szöveg,
c)
2. pont 2.2. alpontjában az „MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő” szövegrész helyébe a „Paks II. Atomerőmű”
szöveg,
d)
2. pont 2.7. alpontjában a „Holding” szövegrész helyébe a „Holding Nyrt.” szöveg,
e)
2. pont 2.39. alpontjában az „Értéktár” szövegrész helyébe a „Központi Értéktár” szöveg,
f)
2. pont 2.40. alpontjában a „Központi” szövegrész helyébe a „KSZF Központi” szöveg,
g)
2. pont 2.42. alpontjában a „Nemzeti” szövegrész helyébe az „ND Nemzeti” szöveg,
h)
2. pont 2.51. alpontjában a „Nemzeti” szövegrész helyébe az „NIF Nemzeti” szöveg,
i)
2. pont 2.57. alpontjában a „Programiroda Kft.” szövegrész helyébe a „Programiroda Nonprofit Kft.,” szöveg,
j)
2. pont 2.58. alpontjában a „Nonprofit” szövegrész helyébe a „Nonprofit Szolgáltató” szöveg,
k)
2. pont 2.59. alpontjában a „Tudásközpont” szövegrész helyébe a „Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai” szöveg,
l)
2. pont 2.60. alpontjában a „Minőségellenőrzési” szövegrész helyébe a „Minőségellenőrző” szöveg
lép.
8. Hatályát veszti a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.)
Korm. határozat
a)
1. melléklet 1. pont 1.60. alpontjában az „a rendészeti szakközépiskolák” szövegrész,
b)
1. melléklet 1. pont 1.68. alpontja,
c)
1. melléklet 2. pont 2.5. és 2.6. alpontja.
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A Kormány 1605/2019. (X. 16.) Korm. határozata
református templomok és gyülekezeti ház felújításának és építésének támogatásához szükséges
kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja
a)
a budahegyvidéki református templom felújításának folytatását,
b)
a Szilágyi Dezső téri református templom felújításának befejezését,
c)
a szigetszentmiklós-újvárosi református gyülekezeti ház megvalósítását, valamint
d)
a szigetszentmárton-szigetújfalui református templom építését;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával a 2019. évre – a kifizetésekhez
kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – gondoskodjon
a)
az 1. pont a) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében 79 276 500 forint,
b)
az 1. pont b) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében 115 402 500 forint
forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb
beruházások jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával a 2020. évre – a kifizetésekhez
kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – gondoskodjon
a)
az 1. pont a) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében 48 024 000 forint,
b)
az 1. pont b) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében 155 077 500 forint,
c)
az 1. pont c) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében 290 145 000 forint,
d)
az 1. pont d) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében 299 283 067 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, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb
beruházások jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy adjon ki támogatói okiratot
a)
a 2. pont a) alpontja szerinti forrás terhére az 1. pont a) alpontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében
79 000 000 forint támogatási összegben a Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség,
b)
a 2. pont b) alpontja szerinti forrás terhére az 1. pont b) alpontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében
115 000 000 forint támogatási összegben a Budapest-Budai Református Egyházközség
kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy adjon ki támogatói okiratot
a)
a 3. pont c) alpontja szerinti forrás terhére 290 000 000 forint támogatási összegben a SzigetszentmiklósÚjvárosi Református Egyházközség,
b)
a 3. pont d) alpontja szerinti forrás terhére 299 133 500 forint támogatási összegben a Ráckevei Református
Egyházközség
kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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6. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy módosítsa a 4. pont alapján kiadott támogatói okiratokat
a)
a 3. pont a) alpontja szerinti forrás terhére az 1. pont a) alpontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében
további 48 000 000 forint támogatási összegben a Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség,
b)
a 3. pont b) alpontja szerinti forrás terhére az 1. pont b) alpontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében
további 155 000 000 forint támogatási összegben a Budapest-Budai Református Egyházközség
kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
7. egyetért azzal, hogy a 4–6. pont szerinti költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1606/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki
együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki
együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 113/2019. (X. 16.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás végleges szövegének
megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya
és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról
szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás)
– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására,
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Módosító Megállapodás szövegének végleges
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki,
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3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Módosító Megállapodás
kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a Módosító Megállapodás szövegének végleges megállapítását
követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 114/2019. (X. 16.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy
Szepessy Tamásnak, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel
– 2019. október 15-ei hatállyal – megszűnik,
egyidejűleg a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdése alapján
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –
dr. Bekecs Andreát a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává
– 2019. október 16-ai hatállyal – kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

