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Kormányrendeletek

A Kormány 135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelete
a szakképzési megállapodásról
A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzési megállapodás célja és megkötésének feltételei
1. §

(1) A szakképzési megállapodás a nem állami fenntartású szakképző iskola fenntartója (a továbbiakban: fenntartó)
számára három tanév időtartamra biztosítja az állam által finanszírozott szakképzésben való részvételre jogosult
tanulók számára szervezett képzések költségvetési hozzájárulás terhére történő elindításának lehetőségét azzal,
hogy az ezen időtartamon belül elindult képzés esetében az állam a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 84. § (11) bekezdése alapján a képzés teljes időtartamára biztosítja a költségvetési hozzájárulást.
(2) A szakképzési megállapodás kizárólag olyan képzési formára, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti
szakképesítésre, valamint ágazati szakgimnáziumi képzésre köthető, amelyre vonatkozóan a fenntartó szakképző
iskolája működési engedéllyel rendelkezik.
(3) A fenntartó szakképző iskolájában folyó felnőttoktatásban részt vevők létszáma az Szt. 34/A. § (2) bekezdése alapján
csak akkor haladhatja meg a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók létszámát, ha
a)
a képzés megvalósítása a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) a 4. §
(3) bekezdés a) pontja alapján kialakított szakmai álláspontja szerint indokolt,
b)
a fenntartó szakképző iskolájában a képzésben részt vevők létszámát tekintve legalább 20%-ban olyan
képzés folyik, amely kizárólag érettségi utáni kétéves képzés keretében valósítható meg, vagy
c)
a beiskolázás büntetés-végrehajtási intézetben történik.
(4) A fenntartó szakképző iskolája államilag támogatott szakképzést akkor hirdethet, valamint a felvételi eljárásba
akkor kapcsolódhat be, ha a fenntartója rá vonatkozóan hatályos szakképzési megállapodással rendelkezik, és
a meghirdetett szakképzés ágazata vagy a szakképesítés megnevezése a tervezett beiskolázással érintett tanévre
vonatkozóan szerepel a szakképzési megállapodásban.

2. §

(1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a fenntartóval megyénként és
a fővárosra vonatkozóan köt szakképzési megállapodást.
(2) A szakképzési megállapodást legkésőbb a költségvetési hozzájárulás terhére legkorábban indítani tervezett képzés
kezdő tanévét megelőző tanév október 15-éig kell megkötni.

3. §

(1) A szakképzési megállapodás megkötését a fenntartó az egyes megyékben és a fővárosban fenntartott szakképző
iskolái tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott adattartalomnak megfelelően kitöltött adatlap és csatolandó
dokumentumok (a továbbiakban együtt: adatlap) benyújtásával kezdeményezheti. A fenntartónak az adatlapot
legkésőbb a 2. § (2) bekezdése szerinti határidő naptári évének május 15-éig kell benyújtania elektronikus úton
a miniszter felé.
(2) Az adatlapnak – a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett részletezettség szerint – tartalmaznia kell:
a)
a fenntartó adatait,
b)
a szakképző iskolával összefüggő adatokat és
c)
a képzéssel összefüggő adatokat.
(3) Az adatlaphoz csatolni kell:
a)
a 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott szempontra vonatkozó hivatalos dokumentumot
vagy ennek hiányában a fenntartó, illetve a szakképző iskola nyilatkozatát,
b)
a képzés vonatkozásában fennálló oktatási tapasztalat meglétét és a megvalósításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek rendelkezésre állását alátámasztó dokumentumot,
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c)
d)
e)
f)
4. §
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felnőttoktatáshoz kapcsolódó, 1. § (3) bekezdés b) és c) pontjában rögzített feltételek teljesülését igazoló
dokumentumokat,
a fenntartó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát,
a szakképző iskola alapító okiratát és
az 1. § (2) bekezdése szerinti működési engedélyét.

(1) A miniszter formai szempontból ellenőrzi a beérkezett adatlapot. Hiányos adatlap esetén az adatlap beérkezésétől
számított tíz napon belül – legfeljebb nyolc napos határidővel – hiánypótlásra szólítja fel a fenntartót. A hiánypótlási
határidő jogvesztő, hiányos adatlap alapján szakképzési megállapodás nem köthető.
(2) A miniszter az adatlap beérkezését vagy a hiánypótlás teljesítését követő nyolc napon belül elektronikus úton
– az adatlap megküldése mellett – bekéri az NSZFH, a fenntartó szakképző iskolája székhelye szerint illetékes
települési önkormányzat, a területi gazdasági kamara, ennek hiányában a szakmai kamara, és az agrárágazatba
tartozó képzések esetében az agrárkamara (a továbbiakban együtt: véleményező szervezetek) szakképzési
megállapodás megkötésének indokoltságára vonatkozó szakmai véleményét.
(3) A véleményező szervezeteknek szakmai véleményük kialakítása során különösen az alábbi szempontokat kell
figyelembe venniük:
a)
az NSZFH-nak a képzés megvalósításának indokoltságát;
b)
a települési önkormányzatnak
ba)
a képzésnek a gazdasági igények, a munkaerőpiaci kereslet és a beiskolázott tanulói létszám alapján
felmért indokoltságát,
bb)
a szakképző iskola területi szakképzésben betöltött szerepét, az önkormányzati szakképzési
programokban tanúsított szakmai együttműködését,
bc)
a fenntartó vagy a szakképző iskola önkormányzati támogatási programban tanúsított
együttműködését, különös tekintettel a támogatás felhasználásával vagy elszámolásával
összefüggésben esetlegesen feltárt jogi vagy pénzügyi jellegű szabálytalanságokra;
c)
a területi gazdasági kamarának és az OKJ-ban az agrárágazatba tartozó képzések esetében
az agrárkamarának, ezek hiányában a szakmai kamarának
ca)
a b) pont ba) alpontjában meghatározott szempontokat,
cb)
a közreműködésével megvalósult állami támogatásokkal összefüggő programban a fenntartó
vagy a szakképző iskola együttműködését, különös tekintettel a támogatás felhasználásával
vagy elszámolásával összefüggésben esetlegesen megállapított jogi vagy pénzügyi jellegű
szabálytalanságokra,
cc)
a gyakorlati képzés duális képzés formájában történő tényleges megvalósításának lehetőségét.
(4) Ha a véleményező szervezetek közül – az adatlap véleményező szervezethez történő megérkezésétől számított –
tizenöt napon belül valamely szervezet nem ad véleményt, a szakképzési megállapodás megkötésére vonatkozó
támogató véleményt megadottnak kell tekinteni.

2. A szakképzési megállapodás megkötése és tartalma
5. §

(1) A miniszter a véleményező szervezetek szakmai véleményének beérkezését, vagy a 4. § (4) bekezdésében
meghatározott határidő lejártát követő harminc napon belül dönt a szakképzési megállapodás megkötéséről.
(2) Amennyiben a szakképzési megállapodás az OKJ-ban meghatározott Agrár-, Egészségügy- vagy Egészségügyi technika
ágazatba tartozó képzésre vonatkozik, és a miniszter a szakképzési megállapodás megkötésével egyetért, a szakképzési
megállapodás tervezetét a miniszter megküldi az Szt. 84. § (6) bekezdése alapján egyetértési jogot gyakorló,
az Szt. 4/A. § (2) és (2b) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban: egyetértési jogot gyakorló miniszter) részére.
(3) Az egyetértési jogot gyakorló miniszter a szakképzési megállapodás kézhezvételtől számított tizenöt napon belül
értesíti a minisztert a szakképzési megállapodás megkötésére vonatkozó támogató vagy elutasító álláspontjáról.
(4) Ha valamelyik véleményező szervezet szakmai véleménye szerint egy adott fenntartóval a szakképzési
megállapodás megkötése nem indokolt, az érintett véleményező szervezet és a fenntartó részvételével a miniszter
– a szakképzési megállapodás megkötésére vonatkozó döntését megelőzően – egyeztetést kezdeményez.

6. §

(1) A miniszter, ha a megállapodás megkötésével
a)
egyetért – és azt az egyetértési jogot gyakorló miniszter is támogatja –, elkészíti a szakképzési megállapodást
négy példányban,

3342

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 97. szám

b)

nem ért egyet – vagy az egyetértési jogot gyakorló miniszter nem támogatta –, e tárgyban elkészíti
az értesítést három példányban,
és megküldi a fenntartó részére.
(2) A fenntartó az általa aláírt szakképzési megállapodást tíz napon belül megküldi a miniszter részére. A miniszter
a fenntartó által aláírt szakképzési megállapodást tizenöt napon belül aláírja, és egy példányát megküldi a fenntartó,
a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv és – az 5. § (2) bekezdése esetén – az egyetértési jogot gyakorló
miniszter részére.
(3) A miniszter a megkötött szakképzési megállapodásokról nyilvántartást vezet.
(4) A miniszter a megkötött szakképzési megállapodásokat – a közérdekből nem nyilvános személyes adatok
kivételével – az általa vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra hozza.
7. §		
A szakképzési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a)
a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat,
b)
a szakképzési megállapodás módosítására és megszüntetésére vonatkozó feltételeket,
c)
a fenntartó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy
ca)
a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerbe bekapcsolódik és működteti,
cb)
a miniszter megkeresése alapján az iskolai rendszerű állami szakképzési feladatok tervezéséhez és
ellátásához szükséges adatot szolgáltat, a közérdekből nem nyilvános személyes adatok kivételével,
d)
az egyetértési jogot gyakorló miniszter által javasolt, az 5. § (2) bekezdésében meghatározott ágazatokba
tartozó képzésekre vonatkozó egyéb rendelkezéseket, valamint
e)
a hatálybalépésének időpontját.

3. A szakképzési megállapodás felülvizsgálata, módosítása és megszűnése
8. §

(1) A fenntartó köteles a szakképzési megállapodás felülvizsgálatát kezdeményezni, ha
a)
az abban rögzített adatokban – a tanulói létszám változása kivételével – vagy a szakképzési megállapodás
megkötésének alapjául szolgáló valamely feltétel tekintetében változás következett be, a változás
bekövetkeztétől vagy
b)
a szakképző iskolának a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti, szakképzést érintő átszervezéséről dönt,
a döntéstől
számított tizenöt napon belül.
(2) A fenntartó az 1. § (1) bekezdésben meghatározott hároméves időtartam alatt kezdeményezheti a szakképzési
megállapodás felülvizsgálatát, ha
a)
a szakképzési megállapodásban a képzésre tervezett létszámnál magasabb tanulói létszám igénye lenne,
b)
az elindításra még nem került képzés helyett más képzést kíván indítani, vagy
c)
az elindult képzés mellett új képzést kíván indítani.

9. §

(1) A 8. § (1) bekezdése és a 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezett felülvizsgálatot a fenntartó
a változás alapjául szolgáló dokumentumok csatolásával kezdeményezi a miniszter felé. Ha a felülvizsgálat
alapján a szakképzési megállapodást módosítani kell, akkor az 5. § (1)–(3) bekezdésében és a 6. §-ban foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A szakképzési megállapodás 8. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján történő felülvizsgálatának kezdeményezése
esetén a 3. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fenntartónak az adatlapot a képzés
elindításának tanévét megelőző tanév május 30-áig kell benyújtania. Ha a szakképzési megállapodást a benyújtott
adatlap alapján módosítani kell, a szakképzési megállapodás módosítására a 4. §-ban, az 5. §-ban és a 6. §-ban
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

10. §

(1) Amennyiben a fenntartó nem kezdeményezi a 8. § (1) bekezdése alapján a szakképzési megállapodás
felülvizsgálatát, a miniszter
a)
a fenntartót a 4. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlásra szólítja fel, és ennek teljesítése esetén a szakképzési
megállapodást módosítja, vagy
b)
a szakképzési megállapodást megszünteti.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a miniszter tíz napon belül értesíti a szakképzési megállapodás

3343

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 97. szám

megszűnéséről a fenntartót, a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet és – az 5. § (2) bekezdése esetén –
az egyetértési jogot gyakorló minisztert.

4. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §

(1) A 2019/2020. tanévben induló képzésekre e rendelet alapján szakképzési megállapodás kizárólag a 2019/2020.
tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra
jogosító szakképesítésekről szóló 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. és 4. mellékletében meghatározott nem állami
fenntartókkal, az engedélyezett keretszám erejéig köthető.
(2) Az (1) bekezdés alapján megkötésre kerülő szakképzési megállapodások esetében e rendelet rendelkezéseit azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a)
a szakképzési megállapodást 2019. augusztus 31-ig kell megkötni,
b)
a fenntartónak a 2019/2020. tanévben és – az 1. § (1) bekezdése alapján – az ezt követő két tanévben induló
képzésekre vonatkozóan a 3. § alapján kitöltött adatlapot legkésőbb 2019. június 15-éig kell benyújtania,
c)
a b) pont alapján benyújtott adatlapot nem kell megküldeni a 4. § (2) bekezdése szerinti véleményező
szervezetek részére.

13. §		
Hatályát veszti a szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelete
beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 8. § és a 2. melléklet tekintetében a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához,
továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény 14. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) a következő 4/D. §-sal egészül ki:
„4/D. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat 22. sora szerinti beruházás építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója, kizárólagos joggal a BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”
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2. §		
A Korm. rendelet1. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek a beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2019.
(VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 4/D. §-át és 1. mellékletében foglalt táblázat
22. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
A Korm. rendelet1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet2.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 2., 3., 7., 9., 13–20. és 24. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója,
b) 23. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre és beruházás-lebonyolítója,
c) 22. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenység biztosítója
kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság.”
5. §		
A Korm. rendelet2. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek a beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2019.
(VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 6. § (1) bekezdését a Módr6. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet3.) a következő 4/A. §-al egészül ki:
„4/A. § A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja
alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”
7. §		
A Korm. rendelet3. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2019.
(VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban
lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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4. A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák
közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények
megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló
63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös
rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását
szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet4.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelethez
A Korm. rendelet1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22. sorral egészül ki:
(A
1.

22.

A beruházás megnevezése

Dunaújvárosi Szálloda és
Rendezvényközpont

B

C
Koordinációra kijelölt

A beruházás megvalósításának helyszíne

Dunaújváros közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
belterület 325/5 és 325/6 helyrajzi számú
ingatlanok

kormánymegbízott)

Fejér Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

2. melléklet a 136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelethez
A Korm. rendelet4. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
1

Ingatlanok azonosító adatai)

(2)

Budapest IX. kerület, belterület 38043, 38045/2, 38045/3, 38045/4, 38045/5, 38045/6, 38045/7, 38047,
38080/2, 38080/8, 38080/9, 38086/49, 38086/50, 38086/80, 38086/149, 38086/150, 38086/151,
38086/152, 38086/153, 38086/154, 38086/155, 38086/174, 38086/175, 38086/176, 38086/177, 38086/178,
38086/179, 38086/180, 38086/235, 38086/236, 38086/237, 38086/238, 38086/239, 38086/240, 38087,
38088/1, 38088/2, 38088/3, 38088/4, 38089, 38090/2 helyrajzi számú ingatlanok
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A Kormány 137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelete
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. Űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás: az Eür. szerinti szolgáltatás;”
(2) Az R. 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. biztonságos kézbesítési szolgáltatás: az Eür. szerinti szabályozott biztonságos kézbesítési szolgáltatás;”
(3) Az R. 2. § 10–12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. elektronikus tájékoztatás: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény,
valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő, közfeladatot ellátó szervek esetében
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban:
E-ügyintézési tv.) és az Eür. szerint előírt elektronikus közzétételi kötelezettség;
11. elektronikus ügyintézés: az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus ügyintézés;
12. elektronikus ügyintézési felügyelet: az E-ügyintézési tv. szerinti szerv;”
(4) Az R. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„28. kézbesítési szolgáltatás: az Eür. szerinti kézbesítési szolgáltatás;”
(5) Az R. 2. §-a a következő 28a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„28a. központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az E-ügyintézési tv. szerinti szolgáltatás;”
(6) Az R. 2. § 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„44. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az E-ügyintézési tv. szerinti szolgáltatás;”
(7) Az R. 2. § 48. és 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„48. ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása: az E-ügyintézési tv. szerinti nyilvántartás;
49. ügyintézési rendelkezés: az E-ügyintézési tv. szerinti ügyintézési rendelkezés;”

2. §		
Az R. 7. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik:)
„e) a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről, valamint az Eür. szerinti kézbesítési
tárhelyek szabályozott használatáról;”
3. §		
Az R. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az illetékes levéltár a maradandó értékű irattá nyilvánítást egyrészt az Ltv. 10. § (1) bekezdése szerinti,
az iratkezelési szabályzattal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása során az irattári tételek, másrészt
az iratselejtezési jegyzőkönyvek levéltári jóváhagyásával érvényesíti.”
4. §		
Az R. 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közfeladatot ellátó szerv az iratkezelési feladatokat saját maga láthatja el, vagy annak támogatására
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus
ügyintézési szolgáltatást (a továbbiakban: KEÜSZ) biztosító szolgáltató által nyújtott egyes elektronikus
iratkezelési feladatokat ellátó szolgáltatásokat vehet igénybe, ebben az esetben a SZEÜSZ vagy KEÜSZ szolgáltató
a közfeladatot ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el.”
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5. §		
Az R. 19. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A küldemény átvételére jogosult:)
„g) a SZEÜSZ-ként vagy KEÜSZ-ként biztosított, egyes elektronikus iratkezelési feladatokat ellátó szolgáltatással
a szolgáltatást végző, valamint a KEÜSZ-t, SZEÜSZ-t vagy az alkalmazott iratkezelési szoftvert használó természetes
személy vagy a KEÜSZ-höz, SZEÜSZ-höz csatlakozott informatikai rendszer;
h) a kormányablak.”
6. §		
Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon aláírásával és az átvétel dátumának, valamint
nevének olvasható feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemény átvételi idejét óra,
perc pontossággal kell megjelölni, amit a kézbesítőokmányon kívül az átvett küldeményen is rögzíteni kell.
(2) Elektronikus úton, nem biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével érkezett küldemény esetében
az átvevő a feladónak – ha azt kéri, és elektronikus válaszcímét megadja – haladéktalanul elküldi a küldemény
átvételét igazoló és az érkeztetés egyedi azonosítóját is tartalmazó elektronikus visszaigazolást.
(3) A biztonságos kézbesítési szolgáltatás, illetve az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével
érkezett küldemény és elektronikus űrlap esetében az átvétel visszaigazolása az E-ügyintézési tv.-ben, valamint
az Eür.-ben meghatározottak szerint történik.
(4) Ha a küldő az elektronikus ügyintézési rendelkezésében igényli az Eür. szerinti időszakiértesítés-szolgáltatást,
az értesítésben szerepeltetni kell a küldő nevében történt benyújtásnak a 25. § szerinti elutasítása tényét.
(5) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek
a) minősülő közfeladatot ellátó szerv az irat befogadásának elutasításáról a küldőt az E-ügyintézési tv. szerint
szabályozott kapcsolattartási módon értesíti;
b) nem minősülő közfeladatot ellátó szerv az irat befogadásának elutasításáról a küldőt
ba) az ügyintézési rendelkezésében megadott elektronikus elérhetőségén és az ott előírt módon értesíti, ha a küldő
az azonosításához szükséges adatait megadta,
bb) a ba) alpont szerinti adatok hiányában elektronikus levélben értesíti, ha a küldő közölte a válaszadási
elektronikus postafiók címét,
bc) a ba) és bb) alponton kívüli esetben papír alapon értesíti.
(6) Ha iratkezelésre nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át a küldeményt, azt – a kormányablak
kivételével – köteles haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést követő első munkanap kezdetén az illetékes
iratkezelési egységnek az iratkezelési szabályzat szerinti kezelés céljából átadni.”
7. §		
Az R. 27. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közfeladatot ellátó szervhez érkezett küldeményt)
„d) automatikusan az igénybe vett, egyes iratkezelési feladatokat ellátó SZEÜSZ, KEÜSZ vagy az alkalmazott
iratkezelési szoftver”
(bonthatja fel.)
8. §

(1) Az R. 31. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő közfeladatot ellátó szerv az elektronikus irat sikeres
benyújtásáról a küldőt az E-ügyintézési tv. szerint, szabályozott kapcsolattartási módon értesíti.”
(2) Az R. 31. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő közfeladatot ellátó szerv az elektronikus irat
sikeres benyújtásáról a küldőt
a) az ügyintézési rendelkezésében megadott elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén, az ott előírt
módon értesíti, ha a küldő az azonosításához szükséges adatait megadta,
b) az a) pont szerinti adatok hiányában elektronikus levélben értesíti, ha a küldő közölte a válaszadási
elektronikuspostafiók-címét,
c) az a) és b) ponton kívüli esetben papír alapon értesíti.”

9. §		
Az R. 34. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 1. mellékletben és a 3. mellékletben meghatározott szervek – igény esetén a 63/A. § (1) bekezdése szerinti
központi szolgáltató egyedi szolgáltatási megállapodás alapján történő közreműködésével – a hozzájuk közvetlenül
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benyújtott papíralapú iratot a 47. § a)–j) pontjában és a 2. mellékletben meghatározott kivétellel az Eür. szerint
hiteles elektronikus irattá alakítják.”
10. §		
Az R. a következő 45. §-sal egészül ki:
„45. § Az iktatás során irattári tételszámmal kell ellátni a papíralapú iratot, ha a közfeladatot ellátó szerv a megőrzési
kötelezettséget az iratról az Eür. szerinti hiteles elektronikus másolat készítése és megőrzése útján teljesíti.”
11. §

(1) Az R. 61. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az 1. mellékletben és a 3. mellékletben felsorolt szervek a megőrzési kötelezettséget – a 47. § a)–j) pontjában
és a 2. mellékletben foglalt iratok kivételével – az iratról az Eür. szerinti hiteles elektronikus másolat készítése és
megőrzése útján teljesítik, a (8) bekezdésben meghatározott eltéréssel. Az 1. mellékletben és a 3. mellékletben
fel nem sorolt, közfeladatot ellátó szerv a megőrzési kötelezettséget az iratról az Eür. szerinti hiteles elektronikus
másolat készítése és megőrzése útján is teljesítheti. A közfeladatot ellátó szerv a (8) bekezdésben nem szereplő
eredeti, papíralapú iratot a hiteles elektronikus másolat elkészítését és az annak megőrzése kezdő időpontját
követően, az Ltv. 5. § (4)–(6) bekezdése szerinti eljárásban megsemmisíti.”
(2) Az R. 61. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közfeladatot ellátó szerv az iratról készített hiteles elektronikus másolat megőrzése mellett is megőrzi
a maradandó értékű eredeti papíralapú iratot, ha ez az illetékes levéltár megállapítása szerint indokolt.
A közfeladatot ellátó szerv azon maradandó értékű irat esetében, amelyről hiteles elektronikus másolatot készített,
a papíralapú példány megőrzéséről negyedéves időszakonként kéri az illetékes levéltár nyilatkozatát. A maradandó
értékű irat papíralapú változata az illetékes levéltár egyetértő nyilatkozata esetén az Ltv. 5. § (4)–(6) bekezdése
szerinti eljárásban megsemmisíthető. Az illetékes levéltár által papír alapon is megőrzendőnek ítélt maradandó
értékű iratot a közfeladatot ellátó szerv a levéltárba adásig papíralapú iratként megőrzi.”

12. §		
Az R. 63/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A miniszter központi költségvetési forrásból biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások
ellátásának fedezetét, amely kizárólag a közszolgáltatási szerződés alapján a 3. mellékletben meghatározott szervek
részére a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatások központi szolgáltató általi ellátásának finanszírozására
szolgál. A közszolgáltatási szerződésben nem rögzített egyedi igények kielégítésére a 3. mellékletben
meghatározott szervek egyedi szolgáltatási megállapodást kötnek a központi szolgáltatóval.”
13. §		
Az R. 70. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr. 3.)
megállapított 61. § (7) bekezdése szerinti, az iratról az Eür. szerinti hiteles elektronikus másolat készítésére
vonatkozó kötelezettséget az 1. mellékletben és a 3. mellékletben felsorolt szerveknek a közfeladatot ellátó
szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.)
BM rendeletnek megfelelő iratkezelő szoftver működtetésének időpontjától kell teljesíteniük, ha a Módr. 3.
hatálybalépésekor még nem rendelkeznek ilyen iratkezelő szoftverrel.”
14. §		
Az R.
a)
1. § (3) bekezdésében a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben (a továbbiakban: Eür.)”
szöveg,
b)
2. § 9. pontjában a „vonatkozó” szövegrész helyébe a „vonatkozó, az Eür. szerinti” szöveg,
c)
16/B. § (1) bekezdésében az „elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabály” szövegrész
helyébe az „Eür.” szöveg,
d)
25. § (1) bekezdésében az „ÁNYK űrlap benyújtás támogatás szolgáltatás” szövegrész helyébe
az „Űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás” szöveg,
e)
27. § (2) bekezdésében az „a SZEÜSZR-ben meghatározott SZEÜSZ szolgáltató szolgáltatását” szövegrész
helyébe az „az Eür.-ben szabályozott szolgáltatást” szöveg,
f)
27. § (3) bekezdés a) pontjában az „a SZEÜSZR” szövegrész helyébe az „az Eür.” szöveg,
g)
31. § (4) bekezdésében a „válaszcíme” szövegrész helyébe a „kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége” szöveg,
h)
31. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „elektronikus elérhetősége” szövegrész helyébe az „elektronikus
kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége” szöveg,
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i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)

31. § (5) bekezdés a) pontjában az „elektronikus elérhetőségét” szövegrész helyébe az „elektronikus
kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét” szöveg,
31. § (8) bekezdésében az „a Ket. 169/A. § (3) bekezdése alapján meghatározott szervezet” szövegrész helyébe
az „a kormányablak” szöveg,
35. § (1) bekezdésében az „elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben”
szövegrész helyébe az „Eür.-ben” szöveg,
43. § (3) és (5) bekezdésében az „elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban”
szövegrész helyébe az „Eür.-ben” szöveg,
53. § (3) bekezdés a) pontjában az „elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással, az előírt esetekben időbélyeggel látta el”
szövegrész helyébe az „Eür.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően hitelesítette” szöveg,
53. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az „a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról
és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló Korm. rendeletben” szövegrész helyébe
az „az Eür.-ben” szöveg,
54. §-ában az „elektronikus aláírásokról” szövegrész helyébe az „elektronikus aláírásokról, elektronikus
bélyegzőkről” szöveg, az „elektronikus aláírás” szövegrész helyébe az „elektronikus aláírás, elektronikus
bélyegző” szöveg,
61. § (4) bekezdés b) pontjában a „SZEÜSZR-ben” szövegrész helyébe az „az Eür.-ben” szöveg,
61. § (6) bekezdésében az „a SZEÜSZR-ben” szövegrész helyébe az „az Eür.-ben” szöveg, a „SZEÜSZ” szövegrész
helyébe a „KEÜSZ” szöveg,
64. § (1) bekezdésében a „leteltével” szövegrész helyébe a „leteltével, vagy a hiteles elektronikus másolat
elkészítését és az annak megőrzése kezdő időpontját követően az Ltv. 5. § (4)–(6) bekezdése alapján” szöveg,
1. melléklet 29. pontjában a „Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság és területi vízügyi
igazgatóságok” szöveg,
2. melléklete címében a „küldemények” szövegrész helyébe a „küldemények, hiteles elektronikus
dokumentum előállítása körébe nem tartozó iratok” szöveg,
3. melléklet 43. pontjában a „Magyar Földtani és Geofizikai Intézet” szövegrész helyébe a „Széchenyi
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg

lép.
15. §		
Hatályát veszti
a)
az R. 3. melléklet 44. és 45. pontja,
b)
az R. 4. melléklet 12. pontjában az „E-betekintés során szkennelt” szövegrész.
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 9–13. § és a 14. § r) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről
A Kormány
1. elfogadja az innovációért és technológiáért felelős miniszter által bemutatott, „A Digitális Kompetencia
Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről” című koncepciót megalapozó dokumentumot, amelynek
célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertese legyen, valamint a digitális
átalakulás során Magyarország Európa legsikeresebb, legjobb teljesítményre képes országai közé tartozzon;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott dokumentumot
a Kormány hivatalos tájékoztatási honlapján tegye közzé;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
3. célja, hogy a digitális felkészültség és kompetenciák hiánya miatt Magyarországon senki ne szoruljon ki a digitális
világból és a digitális gazdaságból, továbbá folyamatosan bővüljön a digitálisan felkészült munkavállalók köre;
4. elfogadja azt, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében a korábbi fejlesztések eredményeire építve
egységes digitális kompetencia keretrendszer létrehozása szükséges, erre figyelemmel felhívja az innovációért
és technológiáért felelős minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve dolgozza ki
a Digitális Kompetencia Keretrendszer (a továbbiakban: DigKomp) fejlesztés hosszú távú koncepcióját, szervezeti,
intézményi, finanszírozási modelljét, valamint vizsgálja meg a digitális kompetenciák értékelési és igazolási rendszer
kialakításának lehetőségét, valamint a digitális kompetenciák validálásának és beszámításának eljárásrendjét, és azt
terjessze a Kormány elé;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. június 30.
5. kiemelkedően fontosnak tartja valamennyi, a digitáliskompetencia-fejlesztést célzó képzés összegyűjtését,
rendszerezését, minőséghitelesítését és interaktív megoldásokkal támogatott publikációját, e képzések
regiszterének kifejlesztését és működésbe állítását, ezért felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
hogy készítsen a képzési programok minőséghitelesítését és a képzések minőségbiztosítási rendszerét is magában
foglaló DigKomp képzési regiszter koncepciót és a megvalósítását célzó javaslatokat, és arról készítsen előterjesztést
a Kormány részére, figyelembe véve a már létező nyilvántartási rendszereket;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. június 30.
6. kiemelkedően fontosnak tartja a munkavállalók digitális kompetenciáinak fejlesztését és felnőttképzési
eszközrendszerrel való támogatását a versenyképesség és a működő-tőkevonzó képesség megőrzése érdekében,
ezért felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének
bevonásával tegyen javaslatot a szükséges jogszabályok módosítására a digitális készségek szükséges fejlesztését
biztosító ösztönzőrendszer kialakítása érdekében összhangban a DigKomp-pal, valamint a Magyarország Digitális
Oktatási Stratégiájában és a Digitális Munkaerő Programban foglalt célokkal.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. június 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről
A Kormány
1. felhívja a központosított irattári szolgáltatásokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. melléklete szerint
kötelezően igénybe vevő államigazgatási szerveket, hogy a 2020. évben a Korm. rendelet hatálya alá tartozó,
öt évnél régebbi irataikat – ide nem értve a hatósági eljárások lefolytatásához szükséges iratokat – adják át
a Korm. rendelet szerinti központi szolgáltatónak;
Felelős:
a Korm. rendelet 3. melléklete szerinti szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter
Határidő:
2020. március 31.
2. a digitális átállás elősegítése érdekében egyetért a Központi Közigazgatási Irattárban 2017. szeptember 14-től
elhelyezett és az 1. pont szerint még elhelyezendő iratanyag esetében – az iratanyag rendezését követően – azon
iratoknak a Korm. rendelet szerinti központi szolgáltató általi digitalizálásával 2020. évi kezdő időponttal, amelyeket
a Korm. rendelet 3. melléklete szerinti államigazgatási szervek előzményiratként folyamatban lévő ügy intézéséhez
a Központi Közigazgatási Irattárból kikérnek;
3. egyetért azzal, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében szükséges források
biztosítására az éves költségvetési tervezés során kerüljön sor;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – a 2020. költségvetési évtől a tervezéskor
gondoskodjon az 1. és 2. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében szükséges beépülő jellegű forrás biztosításáról
az adott évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezetében évi 403 177 983 forint összegben úgy, hogy
egyidejűleg az érintett költségvetési fejezetek iratkezelésre tervezett előirányzatát a fejezetek Központi Közigazgatási
Irattárban tárolt, valamint oda beszállítani tervezett iratmennyisége tárolásával, megőrzésével kapcsolatos
költségekkel arányosan csökkenti;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi és az azt követő évek költségvetési tervezése során
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával –
gondoskodjon a 2. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében a Korm. rendelet szerinti központi szolgáltató
2019. évi informatikai fejlesztéséhez 150 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami
tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott
részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára egyszeri jelleggel;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 5. pontban megjelölt forrás rendelkezésre
állását követően a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése
érdekében a PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Korlátolt Felelősségű Társaságban 150 000 000 forint összegű
tőkeemelést hajtson végre;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az 5. pontban szereplő forrás rendelkezésre állását követően azonnal
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter bevonásával –
vizsgálja meg a kormányhivatalok számára elkülönült, önálló digitális irattár létrehozásának szükségességét, ennek
keretében a digitális irattár létrehozásának ütemezéséről a Kormány részére készítsen előterjesztést, amelyben
mérje fel a várható kiadásokat, és tegyen javaslatot a finanszírozás módjára;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. december 1.
8. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával –
a Kormány részére készítsenek előterjesztést, amelyben tegyenek javaslatot a Korm. rendelet 1. mellékletében és
3. mellékletében felsorolt szervek, valamint a kormányhivatalok hiteles elektronikus dokumentumként meglévő
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iratainak egységesen, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
fejlesztett központitárhely-szolgáltatás igénybevételével történő megőrzésére.
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. december 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti
átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában
biztosított jogkörében eljárva 40 506 928 785 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 83 827 509 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.)
Korm. határozat 1. pontjában a „2019. március 31.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” 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 „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „ , valamint a Szerencsejáték Felügyelet javára biztosított
825 521 758 forintból 112 045 204 forint tekintetében 2019. december 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XI.
30
1
30
263212

7

335740

8

K8
K5
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
név

359506

80

K3
K8

5

K3

Pénzügyminisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

25
5
K8

XVII.
20
32
49

K3
K8

33
342573

5
K5

XVIII.
7
1
351640

19
K1
K3
K5
XX.

334484

18
K1
K3
K6
K7
20
4

255656

4
K5
12
7

375173

6
K8

13
271489

4
K3

379028

14
K1
K2
K5
26
2

271445

10
K5
XXII.
21
1

376251

374873

11
XLII.
XLIII.

K5
43
2

K5
1

2

334240

3
2

K5
2

334251

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó

1 550 000 000

20 275 500
3 496 000 000
300 000 000
37 345 000
3 700 000 000
1 405 250
30 853 000
370 647 000

Dologi kiadások

186 300 000

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Pest megyei fejlesztések

4

368328

500 000 000

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Hauszmann Terv
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K3
K5
K8

359684

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

30 000 000
1 010 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K3
K5
K8

XV.
000516

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása

9

75

Módosítás
(+/-)

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai
ellátásának támogatása
K8

353640

forintban
A módosítás jogcíme

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
7

379073

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

57
374751

Jogcím
csop.
név

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Kerékpáros létesítmények fejlesztése
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hazai fejlesztési programok
Intézményi kezességi díjtámogatások
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Dologi kiadások
Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb működési célú kiadások
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok
Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása
Egyéb működési célú kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdonú társaságok támogatása

6

6 605 100 000

2 189 769
625 648 225

1 749 964 734

39 000 000
4 000 000
1 222 000 000

660 000 000
760 000 000
883 000 000
90 620 307

587 500 000

390 080 000

905 000 000
1 100 000 000
192 500 000
10 707 500 000

800 000 000

450 000 000
-40 506 928 785

500 000 000

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
1 000 000 000

Egyéb működési célú kiadások

forintban
Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

3353

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

Államháztartási
egyedi azonosító
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1. melléklet az 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozathoz

1
376251

374873

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások

11
XLII.
XLIII.

K5
43
2

K5
1

2

334240

3
2

K5
2

450 000 000

Egyéb működési célú kiadások

-40 506 928 785

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása
Egyéb működési célú kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdonú társaságok támogatása

6

500 000 000

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
K5

3354

334251

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap

1 000 000 000

Egyéb működési célú kiadások

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

XI.
30
1
30
263212
335740

7
8

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

500 000 000
1 040 000 000

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

57
374751

7

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai
ellátásának támogatása

1 550 000 000

379073

9

Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása

3 816 275 500

353640
359506

75
80
XV.

000516

5
25
4

359684

5

XVII.
20
32
368328

49
33

342573

5
XVIII.
7
1

351640

19
XX.

334484

18
20
4

255656

4
12
7

375173

6
13

271489
379028

4
14
26
2

271445

forintban

10

Nemzeti Hauszmann Terv
Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása
Pénzügyminisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Pest megyei fejlesztések
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Kerékpáros létesítmények fejlesztése
Hazai fejlesztési programok
Intézményi kezességi díjtámogatások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok
Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

3 737 345 000
402 905 250
186 300 000

6 605 100 000

627 837 994
1 749 964 734

1 265 000 000
2 393 620 307

587 500 000

390 080 000
905 000 000
12 000 000 000

800 000 000

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

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

Összesen

azonnal

I.n.év

40 506 928 785

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

40 506 928 785

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

335740
280645

XVII.
XX.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

30

8

1
20

380362

Kiemelt
előir.
szám

K8
K3

25

52

K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó

40 000 000
-83 827 509

43 827 509

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
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2. melléklet az 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

335740
280645

380362

30

XVII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

30

Kiemelt
előir.
szám

8

1
20

25

52

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

40 000 000
-83 827 509

43 827 509

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

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

Összesen

I.n.év
83 827 509

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

83 827 509

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről
A Kormány a Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalása növelési lehetőségeinek vizsgálatáról szóló 1652/2018. (XII. 6.)
Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel
1. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy 2019–2022 időszakban hajtsa végre az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
(a továbbiakban: NATO) koszovói válságreagálásban részt vevő nemzetközi erőiben (KFOR), a NATO afganisztáni
Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM), valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete libanoni békefenntartó missziója
(UNIFIL) keretében történő magyar katonai szerepvállalás növelését, maximum 260 fős létszámkerettel;
Felelős:
honvédelemi miniszter
Határidő:
folyamatos
2. felhívja a honvédelmi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott
feladatok végrehajtása érdekében szükséges nemzetközi egyeztetéseket folytassák le;
Felelős:
honvédelemi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a honvédelmi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott
feladatok végrehajtása érdekében szükséges kormány-előterjesztéseket a 2. pont szerinti nemzetközi egyeztetések
függvényében készítse elő, és a Kormány részére nyújtsa be;
Felelős:
honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a honvédelmi miniszter bevonásával az 1. pontban meghatározott feladatok
végrehajtása érdekében gondoskodjon a központi költségvetés XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetében
2020-ban 1 517 546 500 forint, 2021-ben 2 911 616 000 forint és 2022-ben 2 073 336 000 forint egyszeri jelleggel
történő biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
a tárgyévi költségvetés tervezése során
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról
A Kormány, tekintettel arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a társadalmi változások nyomon követését, a valós és friss adatokon
alapuló döntéshozatalt,
1. egyetért azzal, hogy a 2021. évi népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok
(a továbbiakban: 2021. évi népszámlálás) megvalósításához legfeljebb 22 344 000 000 forint központi költségvetési
forrás kerüljön biztosításra a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére az alábbi ütemezés szerint:
a)
2020. költségvetési évben legfeljebb 7 738 800 000 forint,
b)
2021. költségvetési évben legfeljebb 13 916 200 000 forint,
c)
2022. költségvetési évben legfeljebb 689 000 000 forint;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a 2021. évi népszámlálás
megvalósításához az 1. pont a) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a 2021. évi népszámlálás
megvalósításához az 1. pont b) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a 2021. évi népszámlálás
megvalósításához az 1. pont c) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a központi költségvetés XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím,
2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai terhére
vállalható kötelezettségek 2020. évre vonatkozó felső korlátját 5 700 000 000 forintban állapítja meg;
6. felhívja a belügyminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a miniszterelnök
kabinetfőnökét, hogy – a KSH elnökének bevonásával – dolgozzon ki javaslatot a 2021. évi népszámlálás
adatfelvételi szakaszának lezárását követően a beszerzett mobileszközök közfeladat céljára történő
továbbhasznosításáról.
Felelős:
belügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2020. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
A Kormány a közterületen való életvitelszerű tartózkodás tilalmával összefüggésben
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett Első Befogadó Hely programhoz
nyújtott időszakos támogatás, továbbá az egyházi és civil fenntartók által működtetett nappali melegedők
számára a meghosszabbított nyitvatartásból fakadó, 2019. január 1. és 2019. június 30. közötti időszakban
felmerülő többletköltségek a Hajléktalan-ellátási Tartalékalap terhére kerüljenek finanszírozásra, és felhívja
a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával e célra biztosítson 400 000 000 forint
többletforrást a Hajléktalan-ellátási Tartalékalap részére a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 20. Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok alcím,
12. Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének 29. A nappali melegedők
hosszított nyitvatartásának támogatása címmel történő kiegészítését,
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok
működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása cím javára 213 900 375 forint 1. melléklet
szerinti átcsoportosítását;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont b) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a települési
önkormányzatok által fenntartott nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatására 2019. június
30-áig pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján a 2. melléklet
szerinti települési önkormányzatok részére az ott meghatározott összegben költségvetési támogatást nyújtson,
2019. december 31-i felhasználási határidővel;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára;
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Hajléktalan-ellátási Tartalékalap felhasználásról
a pénzügyminiszter részére adjon tájékoztatást;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. szeptember 30.
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az e kormányhatározattal biztosított intézkedéseket követően
szükséges további lépésekről készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Államháztartási
egyedi
azonosító
359017

Fejezet
szám

IX.

379384

Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám
2

K5

29

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

K5

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások
A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása
Egyéb működési célú kiadások

forintban
Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-213 900 375
213 900 375

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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1. melléklet az 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Összesen

I.n.év

II. n.év

TÁMOGATÁS

Módosítás

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

213 900 375

III.n.év

IV.n.év

213 900 375

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

3359

3360
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2. melléklet az 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozathoz
Önkormányzati fenntartásban lévő azon nappali melegedők listája, melyeknek a támogatást egyedi
Támogatói Okirat formájában szükséges biztosítani a táblázatban foglalt összegben
KSH

Önkormányzat

Szolgáltatás
száma

Összeg

409760

Békés Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

415200

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

113578

Budapest Fővárosi Önkormányzat

6

30 197 700 Ft

129586

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

1

2 516 475 Ft

124299

Budapest XIII. Kerület Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

111314

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

1

5 032 950 Ft

624077

Deszk Község Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1707685

Dombóvár Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1330988

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1332559

Gödöllő Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1005236

Gyöngyös Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

825584

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

506691

Kazincbarcika Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

320297

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1105449

Komárom Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1816832

Kőszeg Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

607357

Makó Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

804783

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

423065

Orosháza Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1130766

Oroszlány Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

514492

Ózd Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1704862

Paks Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1225788

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1417631

Siófok Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

808518

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

714827

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1722761

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2

10 065 900 Ft

1315440

Szentendre Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

614456

Szentes Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1627854

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1929434

Tapolca Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1120127

Tata Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1118157

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

528352

Tiszaújváros Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1627313

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1324934

Vác Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1318342

Veresegyház Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

3361
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A Kormány 1347/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges feladatokról
A Kormány
1. a Magyar Nemzeti Múzeum kertje (a továbbiakban: Múzeumkert) családbarát jellegének erősítése érdekében
egyetért a Múzeumkertben játszótér kialakításával;
2. az 1. pont megvalósulása érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum
útján gondoskodjon a Múzeumkert rekonstrukciója során a játszótér létrehozásához szükséges feladatok
elvégzéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. október 15.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti feladat megvalósításához
a 2019. évi központi költségvetési évben szükséges 100 000 000 forint biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet terhére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti feladat megvalósítására tekintettel a Magyar Nemzeti Múzeum
kertrekonstrukciójával összefüggő többletforrás biztosításáról szóló 1607/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 4. pont
b) alpontjától eltérően a kertészház felújításának határideje 2019. június 30. legyen.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1348/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért
a)
a Sopron–Sopronkőhida–Fertőrákos–Balf útszakasz 1. melléklet 1. pontjában meghatározott részeinek
felújításával, valamint
b)
a Balf–Fertőrákos összekötő út és a Fertő tavi vízitelep bekötését biztosító közút 1. melléklet 2. pontja szerinti
fejlesztésével,
2. egyetért azzal, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter – az 1. pont szerinti beruházások
megvalósítása érdekében – gondoskodjon a kivitelezési munkálatokhoz és feladatokhoz kapcsolódó feltételes
közbeszerzési eljárások lefolytatásáról,
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával a 2. pont
szerinti feltételes közbeszerzési eljárások eredményeként beérkező ajánlatok ismeretében nyújtson be
előterjesztést a Kormány részére az 1. pont szerinti beruházások megvalósításához szükséges további intézkedések
meghatározása és költségvetési forrás biztosítása érdekében.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2. pont szerinti feltételes közbeszerzési eljárások lezárását követően azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1348/2019. (VI. 11.) Korm. határozathoz
1. A Sopron–Sopronkőhida–Fertőrákos–Balf útszakasz felújítással érintett részei:
1.1. 8527. jelű összekötő út Sopron (Szent Mihály domb) – M85 gyorsforgalmi úti csomópont közötti szakasza
a 0+000 – 1+640 km szelvények között,
1.2. 8527. jelű összekötő út M85 gyorsforgalmi úti csomópont – Fertőrákos közötti szakasza a 2+450 – 6+360 km
szelvények között,
1.3. 8526. jelű összekötő út Fertőrákos átkelési szakasza a 10+429 – 12+395 km szelvények között
1.4. 8526. jelű összekötő út Kópháza és Sopron–Balf átkelési szakaszok az 1+461 – 3+779 km szelvények között.
2. A Balf–Fertőrákos összekötő út és a Fertő tavi vízitelep bekötését biztosító közút fejlesztései:
2.1. 8526. jelű összekötő út Balf–Fertőrákos közötti útszakasz fejlesztése a 3+779 – 10+429 km szelvények között,
2.2. 85124. jelű Fertőrákos Fertő tavi bekötőút fejlesztése kerékpárút megvalósításával.
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A Kormány 1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.) tulajdonában álló szenttamási Almásy-kastély (Törökszentmiklós külterület
0115/4 helyrajzi számú, természetben Szenttamás-puszta, Imre major), és a hozzá tartozó park, kertépítészeti,
kertművészeti és tájökológiai felújításával, korszerűsítésével és a kapcsolódó fejlesztések megvalósítására irányuló
beruházások (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével, a részére bemutatott koncepció alapján;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítésének megvalósítója a Miniszterelnökséget vezető miniszter
együttműködésével és szakmai felügyeletével a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. legyen;
4. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), e), g), j), n) és p) pontja szerinti előkészítési fázisaira
a 2019. évben összesen 307 000 000 forint forrást biztosít 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, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy
az előkészítési fázisokat 2020. március 30. napjáig kell megvalósítani;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében összesen 307 000 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok
cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelési előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport,
8. Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcím
javára, az 1. melléklet szerint, az elszámolási, valamint a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési
Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
A fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti határidő lejártát követő 30 napon belül
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a)
készítsen beszámolót a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése
érdekében a 4. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint
a felhasznált forrás összegéről,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti határidő lejártát követő 30 napon belül
b)
az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a beruházás
folytatásának kérdéséről, a költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont szerinti beszámoló tudomásulvételét követően
7. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítója és a Beruházással megvalósuló kastélyegyüttes üzemeltetője
a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. legyen.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
375739
4
Beruházás Előkészítési Alap
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XI.
Miniszterelnökség
30
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célerőirányzatok
57
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
374762
8
Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

26

Cím
szám

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

2

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

–307 000 000

307 000 000
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

30

374762
Az előirányzat-módosítás érvényessége:

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

forintban
TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célerőirányzatok
57
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
8
Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása
a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

Összesen

307 000 000

I. n.év
307 000 000

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

307 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1350/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a Seuso-kincs időszaki kiállításának támogatásáról, valamint az Árpád-ház Program részét képező,
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második
szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezendő, a Seuso-kincset nemzetközi kontextusba helyező
nagyszabású időszaki kiállítás 2020. évi megvalósításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – az 1. pontban meghatározott
kiállítás megvalósítása érdekében gondoskodjon 402 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
3. egyetért azzal, hogy az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram
első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló
1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a)
1. pontjától eltérően az Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont és a Sétaút 1. szakasza
megvalósítására 2018 vége helyett 2022. december 31. napjáig, valamint
b)
a 2. pont a) alpontjától eltérően, az ott meghatározott feladatok megvalósítására 2018. december 31. napja
helyett 2022. december 31. napjáig
kerüljön sor.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi folytatásához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány egyetért azzal, hogy a Muzsikáló Magyarország projekt a 2019. évben is folytatódjon, és ennek érdekében
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon
a 2019. évben szükséges legfeljebb 370 986 796 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki
Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 9. Tudatos nemzeti közjogi
gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
2. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pont szerinti
forrás Miniszterelnöki Kabinetirodánál történő rendelkezésére állását követően biztosítsa a forrás felhasználását
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím javára
a Hagyományok Háza részére elszámolási, és a fel nem használt összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség
meghatározásával.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a források rendelkezésre állását követően azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1352/2019. (VI. 11.) Korm. határozata
a nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye és a protestáns Church of Christ in Nations egyház projektjeinek
támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a szülőföldjük térségében maradt nigériai keresztény és más üldözött vallási és nemzetiségi kisebbségekhez
tartozó családok megsegítésével, és ezen közösségek helyben maradásának elősegítésével, amely célnak részét képezi
a vallási üldözöttként élő emberek hazatérését segítő programok hatékonyságának, működőképességének a biztosítása;
2. az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával – gondoskodjon a nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye és a protestáns Church of Christ
in Nations egyház projektjeinek megvalósításához szükséges 486 000 000 forint, összesen – a kifizetésekhez
kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 489 000 000 forint forrás biztosításáról
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének
feladatai jogcímcsoport, 3. Hungary Helps Program jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. július 1. napját követően azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pont szerinti projektek megvalósítása érdekében
gondoskodjon 324 000 000 forint forrás adományként történő nyújtásáról a nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye
számára;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pont szerinti projektek megvalósítása érdekében
gondoskodjon 162 000 000 forint forrás adományként történő nyújtásáról a nigériai protestáns Church of Christ in
Nations egyház számára.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 57/2019. (VI. 11.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és
kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről
és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy
az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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