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Kormányrendeletek

A Kormány 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez mellékelni kell)
„j) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (a továbbiakban: EESZT) történő
csatlakozási kötelezettségét a működési engedély véglegessé válását követő 8 napon belül, majd adatszolgáltatási
kötelezettségét ezt követően folyamatosan teljesíti.”
2. §		
Az R. a 11. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának informatikai alapfeltételei
11/A. § (1) Az EESZT csatlakozásra köteles egészségügyi szolgáltató e kötelezettségének a működési engedélye
véglegessé válását követő 8 napon belül tesz eleget.
(2) Az EESZT útján adatszolgáltatásra köteles egészségügyi szolgáltató e kötelezettségének jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában a csatlakozás napjától tesz eleget.”
3. §		
Az R. 12. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A közreműködői szerződés kötelezően tartalmazza:)
„j) a közreműködő egészségügyi szolgáltató feladatait a közreműködés keretében végzett tevékenységgel
összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében.”
4. §		
Az R. 12/B. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A személyes közreműködői szerződés tartalmazza:)
„j) a személyes közreműködő feladatait a személyes közreműködés keretében végzett tevékenységgel összefüggő
EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében.”
5. §		
Az R. 17. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az EESZT működtetője tájékoztatást nyújt az adatszolgáltatást ellenőrző egészségügyi államigazgatási szervnek
az EESZT csatlakozási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. Az egészségügyi államigazgatási szerv
az EESZT működtetőjének adatszolgáltatása, illetve megkeresése alapján ellenőrzi a 11/A. §-ban meghatározott
kötelezettségek teljesítését.”
6. §		
Az R. a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr.) megállapított 11/A. §-ban foglaltak teljesítését a Módr. hatálybalépésekor működési
engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében a működési engedélyt kiadó egészségügyi
államigazgatási szerv 2020. július 1-jétől ellenőrzi.
(2) A Módr. hatálybalépésekor hatályos közreműködői szerződések és személyes közreműködői szerződések
tekintetében a Módr.-rel megállapított 12. § (3) bekezdés j) pontjának, valamint 12/B. § (1) bekezdés j) pontjának
való megfelelést 2020. szeptember 1-jéig kell biztosítani.”
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7. §		
Az R.
a)
15. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény” szövegrész helyébe
az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény” szöveg,
b)
16. § (1) bekezdésében az „előírások” szövegrész helyébe az „előírások, valamint a 11/A. §-ban foglaltak”
szöveg,
c)
16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „megállapításai” szövegrész helyébe a „megállapításai, az EESZT
működtetője tájékoztatása” szöveg,
d)
16. § (2) bekezdés a) pontjában az „a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény” szövegrész helyébe
az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény” szöveg
lép.
8. §		
Ez a rendelet 2020. június 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelete
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
felhasználásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 29. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott
vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
alcímbe, a 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcímbe, a 3. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címbe, a 4. Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kiadások címbe, az 5. A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címbe,
valamint a 7. Fejezeti tartalék címbe sorolt központi kezelésű előirányzatokra és
b)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Kvtv.
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben a költségvetési év során
megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzatokra
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.
2. §		
Az előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (5) bekezdése
szerinti felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
3. §		
Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését
megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által
tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
Hatályát veszti az a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű
előirányzatai felhasználásáról szóló 4/2018. (X. 10.) NVTNM rendelet.
		

Bártfai-Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Címnév
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Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja
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Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott
költségvetési támogatás közreműködő
szervezete

2

379906

3

278290

4

358939

5

329639

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai,
ingatlanvásárlásai

Az előirányzat ingatlanoknak az állam javára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján történő
megvásárlását, létesítését, illetve részben vagy egészben az állam tulajdonában álló ingatlanoknak – az MNV Zrt. vagy az
MNV Zrt.-vel az állami vagyonjogi jogszabályokra figyelemmel ingatlanhasználati jogviszonyban állók útján történő –
felújítását szolgálja. Minden kiadást itt kell elszámolni, amely az ingatlan megszerzéséhez, létesítéséhez, felújításához
kapcsolódik, így különösen a vételárat (ideértve a kártalanítási kiadásokat, amennyiben azzal az MNV Zrt. ingatlan vételárat
fizet meg), illetve a beruházások és felújítások előkészítési, megvalósítási fázisainak kifizetéseit (ideértve a terv- és műszaki
ellenőri, a lebonyolítói, a szakértői jellegű és a régészeti munkák kiadásait). A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános
forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

–

–

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

–

–

MNV Zrt.

–

–

6

329628

A Nemzeti Eszközkezelő Program
keretében végrehajtott ingatlanvásárlások
és ingatlan beruházások

Az előirányzat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: NET Zrt.) részére szolgál forrásul
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
szóló 2011. évi CLXX. törvényben (a továbbiakban: NET törvény) meghatározott ingatlanvásárlási és értéknövelő
ingatlanberuházási feladatokhoz. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben, teljesítésarányosan.

–

Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 84. §
(2) bekezdése szerint lehetséges
biztosítékok (a továbbiakban: Ávr. szerinti
biztosítékok).

MNV Zrt.

–

–

7

367862

Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó
ingatlanvásárlások- és beruházások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül vagy közvetve sportcélú fejlesztésekhez
kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások megvalósításához szükségesek.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

–

–

MNV Zrt.

–

–

8

359317

Ipari parkok kialakítása, fejlesztése

9

359928

Hungexpo fejlesztése

10

278412

11

278423

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

Az adásvétellel, beruházással és
felújítással, termékbeszerzéssel,
szolgáltatás igénybevételével érintett
szerződéses partnerek.

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt.
által, a NET Zrt.-vel kötött elszámolási
szerződés alapján történik.

Az adásvétellel, beruházással és
felújítással, termékbeszerzéssel,
szolgáltatás igénybevételével érintett
szerződéses partnerek.

–

–

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

Az adásvétellel, beruházással és
felújítással, termékbeszerzéssel,
szolgáltatás igénybevételével érintett
szerződéses partnerek.Tőkeemeléssel,
pótbefizetéssel érintett állami tulajdonban
lévő gazdasági társaság.

–

–

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
Pótbefizetés esetén
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése,
a szerződés szerint.
illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

–

MNV Zrt.

–

–

Az előirányzat azokra a kifizetésekre, forrásjuttatásokra nyújt fedezetet, melyek közvetlenül vagy közvetve a Hungexpo
fejlesztéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés projektjeihez kapcsolódnak. Társasági forrásjuttatás esetén tőkeemelés és
pótbefizetés. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással és
felújítással, termékbeszerzéssel,
szolgáltatás igénybevételével érintett
szerződéses partnerek.Tőkeemeléssel,
pótbefizetéssel érintett állami tulajdonban
lévő gazdasági társaság.

–

–

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
Pótbefizetés esetén
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése,
a szerződés szerint.
illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

–

MNV Zrt.

–

–

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok
fenntartása

Az előirányzat az állam tulajdonában, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által bérelt vagy
ingyenesen használatba vett ingatlan vagyonelemek használatával, üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával
kapcsolatos kifizetésekre, illetőleg az ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb, beruházásként nem figyelembe vehető, az érintett
ingatlanra nem aktiválható javítási és állagmegóvási ráfordításokra nyújt fedezetet. A kiadásokhoz előzetesen felszámított
általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző
szerződéses partnerek.

–

–

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

–

–

MNV Zrt.

–

–

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok őrzése

Az előirányzat az MNV Zrt. portfóliójába tartozó, közvetlen kezelésben lévő, illetve bérelt vagy ingyenesen használatba vett
ingatlanok, valamint egyéb vagyonelemek vagyonvédelmével, őrzés-védelmével, illetőleg a vagyonvédelmet szolgáló
biztonságtechnikai eszközök kihelyezésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A
kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző
szerződéses partnerek.

–

–

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

–

–

MNV Zrt.

–

–

Az előirányzat azokra a kifizetésekre, forrásjuttatásokra nyújt fedezetet, melyek közvetlenül vagy közvetve ipari parkok
kialakításához, fejlesztéséhez szükséges létesítmény-fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. Társasági forrásjuttatás
esetén tőkeemelés és pótbefizetés.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.
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2174

1

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek a NET Zrt. által a NET törvény alapján megvásárolt ingatlanok
üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosak, és olyan ráfordítások, melyek beruházásként nem vehetők figyelembe, nem
aktiválhatók az érintett ingatlanra. A kiadások között kell elszámolni így különösen, de nem kizárólagosan az ingatlanok
műszaki felülvizsgálatát, állapotfelmérését, javítását, karbantartását és biztosítását; a bérbeadót terhelő hozzájárulások
ráfordításait; kizárólagos jog alapján a NET Zrt. részére nyújtott, ingatlanok fenntartására vonatkozó szolgáltatások után az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU
bizottsági határozat szerinti kompenzációt. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is
kapcsolódhat.

Kifizetésben részesülők köre

12

334240

A Nemzeti Eszközkezelő Program
keretében megszerzett ingatlanok
fenntartása

13

278345

Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása

Az előirányzat az ingatlannak nem minősülő, egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak, valamint készletek megszerzéséhez
kapcsolódó kiadásokra szolgál (ideértve az egyes kártalanítási kiadásokat, amennyiben a kártalanítás megfizetésével az
Az adásvétellel érintett szerződéses
MNV Zrt. ingóság vételárat fizet meg).
partnerek, beruházási szállítók, kapcsolódó
A kiadások között kell elszámolni így különösen, de nem kizárólagosan ingóságok, gépek, berendezések, műkincsek,
szolgáltatások nyújtói.
tenyészállatok vételárát, követelésvásárlások ráfordításait.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

14

368340

A nemzeti filmvagyon kezelésével és
védelmével kapcsolatos támogatás

Az előirányzat célja a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos, digitális és egyéb dokumentumainak gyűjtésével,
feldolgozásával, megőrzésével, digitalizálásával kapcsolatos feladatok, valamint a Magyar Nemzeti Filmarchívum
közgyűjteményként történő működtetésének támogatása.

15

375317

Közgyűjteményi digitalizálási Stratégia
megvalósítását szolgáló kiadások

Az előirányzat célja a Magyar Nemzeti Filmarchívumot érintő szolgáltatásfejlesztési, digitálisgyűjtemény-fejlesztési és
aggregációfejlesztési feladatok végrehajtása.

16

358940

17

296335

Az MNV Zrt. által végrehajtott
részesedésvásárlás, tőkeemelés,
pótbefizetés

Az előirányzat gazdasági társaság részesedésének megszerzéséhez, alapításához, a gazdasági társaságban az állam
nevében végrehajtott készpénzes tőkeemelésre, illetve törvényben szabályozott pótbefizetésre szolgál. A kiadás
elszámolása független attól, hogy a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

18

348339

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által
végrehajtott tőkeemelés

19

296391

20

NET Zrt.

Támogatás biztosításának módja

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt.
által, a NET Zrt.-vel kötött elszámolási
megállapodás alapján történik.

Támogatási előleg

előleg nyújtása
lehetséges

Rendelkezésre bocsátás módja

Részletekben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott
költségvetési támogatás közreműködő
szervezete

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

–

–

–

–

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

–

–

MNV Zrt.

–

–

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit
Zrt.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása
esetén a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben
idő- vagy teljesítésarányosan.

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

–

–

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit
Zrt.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása
esetén a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

–

–

Az adásvétellel érintett szerződéses
partnerek, az állam tulajdonában lévő
gazdasági társaságok.

–

–

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján,
illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

Pótbefizetés esetén
a szerződés szerint.

–

MNV Zrt.

–

–

Az előirányzat a NET Zrt. által az állam nevében megvalósított gazdasági társasági részesedés megszerzéséhez,
alapításához, a gazdasági társaságban végrehajtott készpénzes tőkeemeléshez, illetve törvényben szabályozott
pótbefizetéshez nyújt fedezetet. A kiadás elszámolása független attól, hogy a részesedés a befektetett vagy a
forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

NET Zrt.

–

–

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján,
illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

Pótbefizetés esetén
a szerződés szerint.

–

MNV Zrt.

–

–

Az MNV Zrt. működésének támogatása

Az előirányzat az MNV Zrt. működési kiadásaira biztosít fedezetet.

MNV Zrt.

–

–

A kifizetést az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény rendelkezése alapján a Magyar
Államkincstár havonta, egyenlő részletekben
utalja.

–

–

–

–

296357

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó társaságok támogatása

Az előirányzat az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi támogatását szolgálja.

Az állam tulajdonában álló gazdasági
társaságok.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása
esetén a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

–

–

21

330017

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú
Nonprofit Zrt. támogatása

Az előirányzat a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek törvényben meghatározott filmszakmai támogatási
feladatainak és működési költségeinek fedezetéül szolgál.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit
Zrt

Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása
esetén a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben, vagy egyösszegben
idő- vagy teljesítésarányosan

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

–

–

22

334251

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

Az előirányzat célja a NET Zrt. működési kiadásaihoz, illetve a megszerzett ingatlanokkal kapcsolatos adminisztratív jellegű
kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása.

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által,
a NET Zrt.-vel kötött elszámolási
megállapodás alapján történik.

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben,
idő- vagy teljesítésarányosan

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

–

–

Társaságokkal kapcsolatos kiadások
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Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Tulajdonosi kölcsönök elszámolása

Előirányzat célja

Az előirányzat terhére kell elszámolni az MNV Zrt. által az állam nevében nyújtott tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő
tőkeösszegét a visszafizetés elmaradásának – így különösen a kölcsön, a követelés elengedésének, beszámításának vagy
tőkévé alakításának – időpontjában. Itt kerülnek elszámolásra azon tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegei is,
amelyek jogutódlással vagy átadás-átvétellel az MNV Zrt. nyilvántartásaiba kerültek. Itt számolhatók el továbbá a
finanszírozási kiadásként nem kezelhető tulajdonosi kölcsönök is.

Kifizetésben részesülők köre

A tulajdonosi kölcsön adósa.

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott
költségvetési támogatás közreműködő
szervezete

–

–

A kölcsönnyújtás az Áht. szerinti, az
államháztartásért és az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszterek jóváhagyása
esetén a kölcsönszerződésben foglaltaknak
megfelelően történik.
A vissza nem térülő kölcsönök esetében kifizetés
az ügyletről szóló szerződés, tulajdonosi döntés
vagy más, a kifizetés jogalapját megteremtő
dokumentum alapján, finanszírozási számlával
szemben kerül rendelkezésre bocsátásra.

–

–

MNV Zrt.

–

–

Támogatási szerződés

előleg nyújtása
lehetséges

Támogatási szerződés esetén egyösszegben
vagy részletekben, idő- vagy teljesítésarányosan.
Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.
Hatósági kötelezés alapján.

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

–

–

–

–

–

–

MNV Zrt.

–

-

Támogatás biztosításának módja

23

349162

24

278578

25

278501

Az állam tulajdonosi felelősségével
kapcsolatos környezetvédelmi feladatok
finanszírozása

A szolgáltatások teljesítését végző
Az előirányzat az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek (beruházásokat is ideértve)
szerződéses partnerek, hatóságok,
teljesítését szolgálja. A környezetvédelmi programokból, hatósági előírásokból adódó kötelezettségeket éves
többségi állami tulajdonban álló gazdasági
környezetvédelmi terv alapján kell meghatározni.
társaságok.

26

278545

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása

Az előirányzat az állam kárpótlási jegyek életjáradékra váltásból adódó, jogszabályok által előírt fizetési kötelezettségének
forrásául szolgál.

27

278523

Az államot korábbi tulajdonosi
döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb
kiadások

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként terhelő fizetési kötelezettségek forrásául
Az elismert, jogos követeléssel rendelkező
szolgál, melyek nem sorolhatók be az alcím más jogcímcsoportjai alá. A kiadások között kell elszámolni így különösen, de
üzleti partnerek, megállapodás vagy
nem kizárólagosan jótállás és szavatosság címén felmerülő, kezesi felelősségvállalásból vagy konszernfelelősségből eredő,
szerződés kedvezményezettje.
megállapodás, szerződés vagy bírósági döntés alapján felmerülő kiadásokat. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a
A bírósági döntésben megjelölt jogosult,
bírósági döntésekben meghatározott kifizetendő összegek, a hozzá kapcsolódó megítélt perköltségek, kamatok, eljárási
hatóságok, hivatali szervezetek.
díjak kifizetésére, valamint különösen, de nem kizárólagosan az igazságügyi szolgáltatási költségek kifizetésére.

–

–

Megállapodás, szerződés, bírósági kötelezés
alapján.

–

–

MNV Zrt.

–

–

28

278589

Tanácsadók, értékbecslők és jogi
képviselők díja

Az előirányzat egyrészt az állam tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak eredeti tulajdonosainak történő
visszaszolgáltatásával, restitúciójával kapcsolatos, a vagyontárgyak tulajdonjogának vizsgálatából, a megindított
eljárásokban az állam képviseletéből adódó fizetési kötelezettségekre nyújt fedezetet. Az előirányzat másrészt azon
kifizetésekre szolgál, melyek az MNV Zrt. tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására irányulnak
és azok a rábízott vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelem-csoportjaihoz köthetők. Ilyen kiadások
különösen, de nem kizárólagosan az MNV Zrt. által foglalkoztatott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjai,
az állami tulajdonú részvények kezelésével kapcsolatos kiadások, hirdetmények költségei, reklámkiadások,
vagyonértékelések, értékbecslések kiadásai, hatósági és közjegyzői díjak.

A szolgáltatások teljesítését végző
szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali
szervezetek.

–

–

Szerződés, megállapodás, hatósági kötelezés
alapján.

–

–

MNV Zrt.

–

–

29

278590

Eljárási költségek

Az előirányzat az MNV Zrt. által indított hatósági (közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki, egyéb) eljárások díjainak
kifizetésére szolgál, ide értve a környezeti kármentesítések tekintetében a vízilétesítmények engedélyezéséhez kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjfizetéseket is. Továbbá ezen előirányzaton kerülnek elszámolásra az állami örökléssel
kapcsolatos, a pénzintézetek által lebonyolított eljárási költségek is.

Hatóságok, hivatali szervezetek,
végrehajtók, pénzintézetek.

–

–

Hatósági, hivatali, végrehajtói, pénzintézeti
előírás, értesítés alapján.

–

–

MNV Zrt.

–

–

A szolgáltatások teljesítését végző
szerződéses partnerek, többségi állami
tulajdonban álló gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés.

előleg nyújtása
lehetséges

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban: NAV), MNV Zrt. mint
gazdasági társaság.
Térítésmentes átadás-átvétellel érintett
gazdasági társaság, önkormányzat.

–

–

–

–

MNV Zrt.

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

30

282256

Állami vagyon felmérése

Az előirányzat az állami tulajdonú ingó- és ingatlanvagyon, valamint társasági részesedések felmérésével kapcsolatos
feladatokat szolgálja. A kiadások között kerülnek elszámolásra a felméréshez kapcsolódó feladatokban közreműködő
szervezetek támogatásai, valamint a megvalósításban részt vevő külső partnerek által teljesített szolgáltatások ellenértéke.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

31

282045

ÁFA elszámolás

Az előirányzat biztosítja az MNV Zrt.-nek az állam nevében végzett tevékenységével kapcsolatos általános forgalmi adó
fizetési kötelezettségek és levonásba helyezett tételeinek, továbbá a közös adószám miatt a saját vagyonát érintő tételekkel
való elszámolás (az MNV Zrt. saját és a rábízott vagyon közötti rendezés) egyenlegéből meghatározott, az adóhatóság
részére fizetendő összeget, a vagyoni körök közötti technikai rendezést, valamint a térítésmentesen állami tulajdonba került
vagyonelemeket terhelő általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget.

Életjáradékra jogosultak köre.

A Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító szerve
útján havonta fizetendő, az MNV Zrt. és a
Magyar Államkicstár közötti megállapodás
alapján.

Támogatási szerződés esetén egyösszegben
vagy részletekben, teljesítésarányosan.
Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

Általános forgalmi adó bevallás alapján a NAV
és az MNV Zrt. mint gazdasági társaság felé
történő rendezés (az MNV Zrt. saját és rábízott
vagyona közötti rendezés).
Térítésmentes átadás-átvétel esetén számla,
vagy számlát helyettesítő okirat a gazdasági
társaság, önkormányzat felé.
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2175

2020.04.20

2176

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott
költségvetési támogatás közreműködő
szervezete

A pályázattal érintett szerződéses
partnerek, az állam tulajdonában lévő
gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés.

előleg nyújtása
lehetséges

Támogatási szerződés esetén egyösszegben
vagy részletekben, teljesítményarányosan.
Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

–

–

–

–

Szerződés, megállapodás, hatósági kötelezés
alapján.

–

–

MNV Zrt.

–

–

–

–

MNV Zrt. 2

–

–

MNV Zrt. 2

–

–

MNV Zrt. 2

–

–

MNV Zrt. 2

–

–

1

Áht. azonosító

32

303280

Európai Uniós pályázatokhoz forrás
biztosítása

Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekre nyújt fedezetet. Az előirányzaton a teljes támogatási
összeg (önrész és támogatás) kerül elszámolásra. A pályázatok kedvezményezettje lehet az MNV Zrt., valamint a
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság is. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok esetében az
önrész biztosítása támogatás formájában valósul meg. Az EU 100%-os intenzitású projektek előfinanszírozása szintén erről
az előirányzatról történhet. Ezekben az esetekben az éven belüli visszatérülések elszámolását a jogcímen belül kell
végrehajtani.

33

278434

Egyéb vagyonkezelési kiadások

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódnak és más
előirányzathoz nem kapcsolhatók. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan az MNV Zrt. által bérelt ingatlanok bérleti
A szolgáltatások teljesítését végző
díjai, üzemeltetési jogok megváltásának kiadásai, az állami örökléssel kapcsolatos kiadások (főként hagyatéki hitelezői
szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali
igények, temetési költségek, hagyatéki ingóságok szállítási költségei), egyes kártérítési, kártalanítási kiadások (amennyiben
szervezetek.
a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. nem ingó- vagy ingatlan vételárat fizet meg). A kiadásokhoz előzetesen
felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

34

375673

35

379928

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az állam tulajdonában lévő, az NVTNM
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaságok.

–

–

Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen, alapítói
vagy részvényesi határozat alapján.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

–

–

Tőkeemelés jogcímen, alapítói vagy
részvényesi határozat alapján.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása
esetén a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.

377073

37

375351

Magyar Közút Nonprofit Zrt. tőkeemelése

38

376251

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

Az előirányzat célja az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok feladatainak és működésének
tulajdonosi támogatása.

Az állam tulajdonában lévő, az NVTNM
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaságok.

39

367684

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének
ellentételezése

Az előirányzat célja a minimálbér-emeléshez és garantált bérminimum-emeléshez kapcsolódó társasági bérfejlesztésekhez
szükséges forrás biztosítása az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok javára.

Az állam tulajdonában lévő, az NVTNM
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaságok.

40

380240

Az NHKV Zrt. támogatása

Az előirányzat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi támogatására szolgál, amely
fedezetet biztosít a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
32/A. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi közfeladat finanszírozására is.

Az előirányzat célja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok javára történő tőkeemelés és pótbefizetés pénzügyi fedezetének biztosítása.

Az előirányzat célja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára történő tőkeemelés pénzügyi fedezetének biztosítása.

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása
esetén a támogatási szerződésben, vagy
támogató okiratban foglaltaknak
megfelelően.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása
esetén a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása
lehetséges

előleg nyújtása
lehetséges

előleg nyújtása
lehetséges

Pótbefizetés
esetén
a szerződés
szerint.

–

Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

–

Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

–

Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

–

–

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

A Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 150. §-a
alapján az MNV Zrt. a
kötelezettségvállalás és a
teljesítésigazolás
kivételével, azzal, hogy a
pénzügyi ellenjegyzés és
az utalványozás a
fejezetet irányító szerv
vezetője által írásban
kijelölt, a kezelő szerv
alkalmazásában álló
személy lehet
(a továbbiakban: MNV
Zrt. 2)
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Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése,
pótbefizetése

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

41

380251

A regionális víziközmű társaságok támogatása

42

349362

Az MFB Zrt. működésének támogatása

43

381095

Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül vagy közvetve a Liget Budapest projekt
megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlásokhoz és -beruházásokhoz kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen
felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Egyéb kiadások

Az előirányzat célja a tulajdonosi joggyakorlás részeként a koncessziós díjbevételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó
fizetési kötelezettséghez, a koncesszióhoz kapcsolódó helyesbítések elszámolásához, továbbá a tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos tanácsadói, szakértői kiadásokhoz szükséges forrás biztosítása.

44

383095

45

375340

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

46

349384

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

47

349373

48

379940

49

278645

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Az előirányzat célja a regionális víziközmű társaságok feladatainak tulajdonosi támogatása, ideértve a minimálbéremeléshez és garantált bérminimum-emeléshez kapcsolódó társasági bérfejlesztésekhez szükséges forrás biztosítását is.

Az állam tulajdonában lévő, az NVTNM
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
regionális víziközmű társaságok.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása
esetén a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.

Az előirányzat célja a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek (a továbbiakban: MFB Zrt.) az állam nevében végzett tulajdonosi
joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségei fedezetének biztosítása.

Az előirányzat célja a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) mint az országos közutak
használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúlymérő-rendszer
(továbbiakban: TSM) és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer járműellenőrzéshez szükséges eszközei
felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet költségeinek finanszírozása.
A NÚSZ Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, a HU-GO és TSM rendszer részét képező vagyonelemek fejlesztése, a
rendszer üzembiztos és folyamatos működtetése, a feladatok ellátásához az útdíj-értékesítési és -ellenőrzési szoftver
fejlesztése, fix útdíjellenőrző portálok ütemezett cseréje, a rendszer működtetését biztosító eszközpark avulás miatti
cseréje, díjellenőrjármű-pótlások, valamint az új eszközök licenceinek biztosítása és egyéb kapcsolódó kiadások fedezése.

MFB Zrt.

állami tulajdonú gazdasági társaság

A szolgáltatások teljesítését végző
szerződéses partnerek, hatóságok,
hivatali szervezetek.

Az adásvétellel, beruházással és
felújítással, termékbeszerzéssel,
szolgáltatás igénybevételével érintett
szerződéses partnerek.

Támogatási szerződés vagy támogatói
okirat.

Támogatási szerződés vagy támogatói
okirat.

Támogatási előleg

előleg nyújtása
lehetséges

előleg nyújtása
lehetséges

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

Egyösszegben, támogatási előlegként.

Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

Visszafizetés
határideje

–

–

Szerződés szerint.

Biztosíték

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott
költségvetési támogatás közreműködő
szervezete

MNV Zrt. 2

–

–

MNV Zrt. 2

–

–

MNV Zrt. 2

–

–

–

–

Szerződés, megállapodás, hatósági kötelezés
alapján.

–

–

MNV Zrt. 2

–

–

–

–

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján
szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

–

–

NÚSZ Zrt.

–

–

Pótbefizetés esetén
a szerződés szerint.

–

MFB Zrt.

–

–

Pótbefizetés esetén
a szerződés szerint.

–

BMSK Zrt.

-

-

–

–

–

–

Az előirányzat az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságban az állam nevében végrehajtott
készpénzes tőkeemelésre, illetve törvényben szabályozott pótbefizetésre szolgál. A kiadás elszámolása független attól, hogy
a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

Az állam tulajdonában lévő, az MFB Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaságok.

–

–

A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.)
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságban az állam nevében végrehajtott készpénzes tőkeemelésre,
törvényben szabályozott pótbefizetésre, illetve tulajdonosi támogatás nyújtására szolgál.

Az állam tulajdonában lévő, a BMSK Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés vagy támogatói okirat.

előleg nyújtása
lehetséges

Fejezeti tartalék

Az előirányzat a fejezet év közben felmerülő, előre nem látható kiadásaira használható fel.

–

–

–

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

Rendelkezésre bocsátás módja

Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.
Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

Az előirányzat felhasználása fejezeten belüli
átcsoportosítással történik a Fejezeti tartalék
éves költségvetési törvényben meghatározott
felhasználási szabályai szerint.
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Az agrárminiszter 15/2020. (IV. 22.) AM rendelete
a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet és a mezei őrszolgálat
megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének
rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet módosításáról
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
30. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet módosítása
1. §		
A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet [a továbbiakban:
29/1998. (IV. 30.) FM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a mezőőrök számára
vizsgát és tanfolyamot szervez. A mezőőri vizsga vizsgakövetelményeinek fő témaköreit, a vizsga tananyagát
a NAK a honlapján közzéteszi. A háromfős vizsgabizottság tagjai a NAK és a rendőrség 1-1 képviselője, elnökét
a NAK jelöli. A NAK a sikeres vizsgát követően vizsgabizonyítványt állít ki.”
2. §		
A 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § szerinti vizsgát eredményesen tett mezőőr az alkalmazására vonatkozó jogviszony létrehozását
követően a NAK előtt a 3. számú melléklet szerinti szövegű esküt tesz, amelyről a NAK esküokmányt állít ki.”
3. §		
A 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §		
A 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „NAK” szöveg,
b)
5. § (1) és (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „NAK” szöveg,
c)
5. § (3) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „NAK-ot” szöveg,
d)
6. § (2) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „NAK-nak” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 1. és 2. számú melléklete.

2. A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló
64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet módosítása
6. §		
A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet [a továbbiakban:
64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hozzájárulást az a települési önkormányzat vagy hegyközség (a továbbiakban együtt: önkormányzat)
igényelheti, amelynek őrszolgálata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban:
NAK) által vezetett nyilvántartásban szerepel.”
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7. §

(1) A 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mezei őrszolgálat és hegyőrség megalakulásához, működéséhez nyújtott hozzájárulást az önkormányzat
a NAK-nál kérelmezheti a NAK honlapján közzétett formátumú nyomtatványon. A NAK az igényjogosultság
megvizsgálását követően határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről vagy a kérelem elutasításáról.”
(2) A 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A NAK az igényelt és a megítélt állami hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, amelyről – a működő őrszolgálatok
és mezőőrök egyedi azonosításra nem alkalmas adataival együtt – a 2. § (1) bekezdése szerinti benyújtási
határidőt követő hónap 15. napjáig, a NAK honlapján közzétett formátumban statisztikai célú adatot szolgáltat
az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.”

8. §		
A 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 4. § (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe
a „NAK” szöveg lép.
9. §		
Hatályát veszti a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete.

3. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelethez
„3. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez
Én .................................................................................. esküszöm, hogy működési területemen a termőföldeket, a termőföldön
lévő terményeket és termékeket, felszereléseket, eszközöket, haszonállatokat, mezőgazdasági építményeket és
földmérési jeleket a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint lelkiismeretesen őrzöm. A hatályos jogszabályok
szerint mindazon személyekkel szemben késedelem nélkül eljárok, akik a mezőgazdaság vagy a tulajdonosok
érdekeit sértik, értékeit veszélyeztetik. A jogszabályban biztosított jogommal vissza nem élek.”

2180

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 84. szám

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 12/2020. (IV. 22.) ITM rendelete
a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet és a tengeri
hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről szóló
67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet Tengerészeti Munkaügyi Egyezménnyel összefüggő módosításáról
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §
18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló
28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása
1. §		
A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.)
7. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A hajózási vállalkozás a pénzügyi teljesítőképesség követelményének abban az esetben felel meg, ha)
„c) a 2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán
elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény hatálya alá tartozó tengeri hajóra vonatkozóan
a tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről szóló
67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 7/A–7/D. §-a szerinti pénzügyi biztosítékkal és 17. § (5) bekezdése szerinti
biztosítással rendelkezik.”
2. §		
Az R1. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Ez a rendelet
a) a belföldi vagy nemzetközi vízi fuvarozási szakmához jutásról, valamint a szakma folytatásához szükséges
oklevelek, vizsgabizonyítványok és egyéb képesítések kölcsönös elismeréséről szóló, 1987. november 9-i 87/540/EGK
tanácsi irányelvnek,
b) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók
Szövetsége (ETF) között a 2009/13/EK irányelvnek a 2006-os Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2014. évi,
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által 2014. június 11-én jóváhagyott módosításával összhangban történő
módosítása céljából létrejött megállapodás uniós jogba való átültetéséről szóló, 2018. január 23-i (EU) 2018/131
tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

2. A tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló
feltételeiről szóló 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet módosítása
3. §		
A tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről szóló
67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő f ) és g) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„f ) tengerész magára hagyása: a hajótulajdonos tevékenysége vagy mulasztása, amelynek során a hajótulajdonos
e rendelet vagy a tengerész munkaszerződése alapján fennálló kötelezettségeit megszegve:
fa) nem fedezi a tengerész repatriálásának költségeit;
fb) e rendeletben előírt megfelelő élelem, ivóvíz, szállás, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény „A4.1 Előírás – Orvosi
ellátás a hajó fedélzetén és a parton” szerinti megfelelő orvosi ellátás vagy a hajón való túléléshez szükséges
mennyiségű üzemanyag nélkül hagyja a tengerészt; vagy
fc) más módon egyoldalúan megszakítja a kapcsolatot a tengerésszel, ideértve azt is, ha egy legalább két hónapos
időszakra nem fizeti ki a tengerész munkaszerződés szerinti munkabérét;
g) szerződéses követelés: olyan követelés, amely a tengerésznek – a vonatkozó jogszabályokban, munkaszerződésben
vagy kollektív szerződésben meghatározottak szerinti – munkahelyi sérülés, betegség vagy veszély következtében
beálló halálával vagy hosszú távú munkaképtelenségével kapcsolatos.”
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4. §		
Az R2. a következő 7/A–7/D. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A hajótulajdonos köteles a tevékenységéből eredő károk, így különösen a tengerész magára hagyása
esetére biztosítéki céllal biztosítási szerződést, vagy egyéb biztosíték létrehozására irányuló szerződést
(a továbbiakban együtt: pénzügyi biztosíték) kötni, és azt működése során folyamatosan hatályában fenntartani.
(2) Pénzügyi biztosíték lehet:
a) biztosítás,
b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézet vagy hitelintézettel
egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás (a továbbiakban együtt: pénzügyi
intézmény) által nyújtott garancia,
c) a pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, vagy
d) a hitelintézetnél e rendeletben meghatározott célokra elkülönített és zárolt pénzösszeg (a továbbiakban:
pénzbeli letét).
(3) Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák
együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési
kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről.
(4) A hajótulajdonos olyan összegű pénzügyi biztosítékkal köteles rendelkezni, amely az általa foglalkoztatott
tengerészek létszámához viszonyítottan elegendő a következő költségek fedezésére:
a) munkaszerződésben, kollektív szerződésben vagy jogszabályban meghatározott összegű munkabér és más
járandóságok, legfeljebb négyhavi munkabér és legfeljebb négyhavi járandóság erejéig;
b) a tengerésznél esetlegesen felmerülő minden észszerű költség, ideértve a repatriálás 6. § (2) bekezdése szerinti
költségét is; és
c) a tengerész alapvető szükségleteinek költsége, beleértve a következőket:
ca) megfelelő élelem,
cb) ruházat,
cc) szállás,
cd) ivóvíz,
ce) a hajón való túléléshez szükséges mennyiségű üzemanyag,
cf ) megfelelő orvosi ellátás, továbbá
cg) minden olyan észszerű költség, amely a magára hagyást megvalósító cselekmény vagy mulasztás és a tengerész
hazaérkezése közötti időszakban esetlegesen felmerül.
(5) Ha a hajótulajdonos által foglalkoztatott tengerészek létszámában
a) csökkenés következik be, akkor a (4) bekezdés alapján meghatározott pénzügyi biztosíték mértékét arányosan
csökkenteni lehet,
b) növekedés következik be, akkor a pénzügyi biztosíték mértékét arányosan fel kell emelni.
(6) Ha a pénzügyi biztosíték összege az e rendeletben foglaltak szerinti kifizetés nyomán csökken, a hajótulajdonos
a pénzügyi biztosítékot a kifizetéstől számított 30 napon belül köteles a (4) bekezdés alapján meghatározott
összegre kiegészíteni.
7/B. § (1) A hajótulajdonos pénzügyi biztosítékot létrehozó szerződésének (a továbbiakban: Szerződés)
tartalmaznia kell, hogy a pénzügyi biztosíték nyújtójának helytállási kötelezettsége a magára hagyott
tengerésznek a hajótulajdonos által e rendelet vagy a tengerész munkaszerződése alapján fennálló kötelezettségei
megszegésével okozott kárára terjed ki.
(2) A Szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a pénzügyi biztosítéknak a 7/A. § (4) bekezdése alapján megállapított összegét,
b) a pénzügyi biztosíték érvényességének kezdő és végső időpontját,
c) azt, hogy a pénzügyi biztosíték kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célra használható fel, és abból
kifizetés kizárólag a d) pont alapján teljesíthető,
d) azt, hogy a tengerész magára hagyása következtében felmerült kárigényét a pénzügyi biztosíték nyújtójával
szemben közvetlenül érvényesítheti, továbbá a pénzügyi biztosíték nyújtója abban az esetben teljesít kifizetést,
ha a magára hagyott tengerész a hajótulajdonos felelősségi körébe tartozóan elszenvedett kárának jogalapját és
összegszerűségét a hajótulajdonos elismerő nyilatkozatával, a hajótulajdonossal kötött egyezséggel, végrehajtható
bírósági határozattal vagy fizetési meghagyással igazolja,
e) azt, hogy a pénzügyi biztosíték bármely okból történő megszűnéséről – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:449. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a pénzügyi biztosíték nyújtója
legalább 30 nappal a megszűnés időpontja előtt értesíti a hajózási hatóságot.
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(3) A hajótulajdonos a Szerződés egy példányát köteles benyújtani a hajózási hatóság részére.
7/C. § (1) A Szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a pénzügyi biztosíték nyújtója által
kiállított igazolás (a továbbiakban: pénzügyi biztosítékról szóló igazolás) tanúsítja.
(2) A hajótulajdonosnak biztosítania kell, hogy a magyar lobogójú tengeri hajón rendelkezésre álljon a pénzügyi
biztosítékról szóló igazolás. Ha több pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet biztosít fedezetet, akkor mindegyik
szervezet által kiállított igazolásnak rendelkezésre kell állnia a tengeri hajón.
(3) A hajótulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy a pénzügyi biztosítékról szóló igazolás egy példánya
a tengeri hajón a tengerészek által jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön.
(4) A pénzügyi biztosítékról szóló igazolást magyar és angol nyelven az 1. melléklet szerinti adattartalommal kell kiállítani.
7/D. § (1) A pénzügyi biztosíték nyújtója köteles a tengerész magára hagyása következtében felmerülő kárát
a Szerződésben meghatározott igazolással alátámasztott igénybejelentés beérkezését követően haladéktalanul
megtéríteni.
(2) A magára hagyott tengerész az igénybejelentéssel egyidejűleg a pénzügyi biztosíték nyújtója javára a kifizetés
erejéig engedményezi a magára hagyással összefüggésben őt megillető minden jogot és követelést.”
5. §		
Az R2. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hajótulajdonos köteles a tulajdonában lévő hajón dolgozó tengerészek munkahelyi sérülése, betegsége,
veszély következtében beálló halála vagy tartós rokkantsága esetére vonatkozóan az érintett tengerész részére
kártalanítás biztosítása érdekében biztosítást kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.”
6. §		
Az R2. a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A 17. § (5) bekezdése szerinti biztosítási szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha
a) a biztosítási fedezet a szerződéses követelésből eredő valamennyi kárigény kielégítésére felhasználható,
b) a biztosító az esetlegesen előírt önrésztől függetlenül a biztosítási összeg erejéig a teljes kárt megtéríti,
c) rendelkezik arról, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén – a Ptk.
6:449. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a biztosító a hajózási hatóságot és az érintett tengerészeket
legalább 30 nappal a megszűnés vagy megszüntetés időpontja előtt tájékoztatja.
(2) A hajótulajdonos a biztosítási szerződés egy példányát köteles benyújtani a hajózási hatóság részére.
(3) A kártalanítás biztosítását szolgáló szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását
a biztosító által kiállított igazolás (a továbbiakban: biztosítási jogviszonyról szóló igazolás) tanúsítja.
(4) A biztosítási jogviszonyról szóló igazolást magyar és angol nyelven a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell kiállítani.
(5) A károsult kártalanítási igényét e rendelet alapján, a biztosítási szerződés keretei között a hajótulajdonos
biztosítójával szemben közvetlenül jogosult érvényesíteni.
(6) A kártalanítási igényt benyújthatja
a) a károsult vagy annak
aa) a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója,
ab) meghatalmazottja vagy
b) a kedvezményezett.
(7) Ha a biztosító a szolgáltatási kötelezettségét már megállapította, de a szolgáltatásként fizetendő összeg
nagysága még nem állapítható meg, a biztosító méltányos összegű előleg kifizetésére köteles.
(8) A hajótulajdonosnak biztosítania kell, hogy a magyar lobogójú tengeri hajón rendelkezésre álljon a biztosítási
jogviszonyról szóló igazolás. Ha több biztosító nyújt fedezetet, akkor mindegyik szervezet által kiállított igazolásnak
rendelkezésre kell állnia a tengeri hajón.
(9) A hajótulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás egy példánya
a tengeri hajón a tengerészek által jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön.”
7. §		
Az R2. 26. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók
Szövetsége (ETF) között a 2009/13/EK irányelvnek a 2006-os Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2014. évi,
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által 2014. június 11-én jóváhagyott módosításával összhangban történő
módosítása céljából létrejött megállapodás uniós jogba való átültetéséről szóló, 2018. január 23-i (EU) 2018/131
tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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8. §

(1) Az R2. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(2) Az R2. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
10. §		
Ez a rendelet az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási
Dolgozók Szövetsége (ETF) között a 2009/13/EK irányelvnek a 2006-os Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény
2014. évi, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által 2014. június 11-én jóváhagyott módosításával összhangban
történő módosítása céljából létrejött megállapodás uniós jogba való átültetéséről szóló, 2018. január 23-i
(EU) 2018/131 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

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

1. melléklet a 12/2020. (IV. 22.) ITM rendelethez
„3. melléklet a 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény A2.5.2. Előírás szerinti igazolás a pénzügyi biztosíték
rendelkezésre állásáról
A pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásáról szóló igazolás adattartalma:
a)
a hajó neve;
b)
a lajstromozási kikötő;
c)
a hajó hívójele;
d)
a hajó IMO-száma;
e)
a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet neve és címe;
f)
a tengerészek kérelmeinek kezeléséért felelős személyek vagy szervezet kapcsolattartási adatai;
g)
a hajó tulajdonosának neve;
h)
a pénzügyi biztosíték érvényességének időtartama; és
i)
a rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi biztosíték e rendelet előírásainak mindenben megfelel.”

2. melléklet a 12/2020. (IV. 22.) ITM rendelethez
„4. melléklet a 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény A4.2.1. Előírás szerinti biztosítási jogviszonyról szóló igazolás
A biztosítási jogviszonyról szóló igazolás adattartalma:
a)
a hajó neve;
b)
a lajstromozási kikötő;
c)
a hajó hívójele;
d)
a hajó IMO-száma;
e)
a biztosítási fedezetet nyújtó szervezet neve és címe;
f)
a tengerészek szerződéses követeléseinek kezeléséért felelős személyek vagy szervezet kapcsolattartási
adatai;
g)
a hajó tulajdonosának neve;
h)
a kockázatviselés kezdete és a biztosítási időszak; és
i)
a rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a biztosítási szerződés e rendelet előírásainak mindenben megfelel.”
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1174/2020. (IV. 22.) Korm. határozata
a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és
az ezekhez szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által fenntartott kórházakban egy egységes, modern
technológiai alapon nyugvó, központi integrált gazdálkodási rendszer kerüljön megvalósításra a Kormányzati
Adatközpont felhőtechnológiáján alapuló informatikai környezetben;
2. felhívja a belügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a pénzügyminiszter bevonásával készítsen
jelentést a Kormány részére az 1. pont szerinti feladat állásáról és az elért eredményekről;
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. október 31.
3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósításához összesen 8 000 000 000 forint forrás
biztosítása szükséges;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban
meghatározott informatikai szakrendszer Kormányzati Adatközpontban történő működtetéséhez szükséges
infrastruktúra-környezet kialakítása érdekében 2 967 000 000 forint forrás egyszeri jellegű biztosításáról
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg, és annak lehetősége tekintetében intézkedjen
az 1. pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges további 5 033 000 000 forint forrás – 2014–20-as tervezési
időszak európai uniós forrásainak bevonásával – történő biztosításáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. június 30.
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy amennyiben az 5. pont szerinti európai uniós forrás nem áll rendelkezésre,
a)
– az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban meghatározott
informatikai szakrendszer alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósításához szükséges 1 333 000 000 forint
forrás egyszeri jellegű biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ alcím javára;
b)
– a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban meghatározott informatikai
szakrendszer Kormányzati Adatközpontban történő működtetéséhez szükséges infrastruktúra-környezet
kialakítása érdekében 3 700 000 000 forint forrás egyszeri jellegű biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
ha az 5. pont szerinti európai uniós forrás nem áll rendelkezésre: a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1175/2020. (IV. 22.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.2-17-2017-00010 azonosító számú („Férőhelykiváltás Pásztoriban” című) projekt
támogatásának növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.2.2-17-2017-00010 azonosító számú, „Férőhelykiváltás Pásztoriban” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével, valamint az európai uniós
forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt építési
tevékenységéhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-ában foglalt
eljárási szabály ne kerüljön alkalmazásra,
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. július 31.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén legfeljebb az 1. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében
meghatározott összegű, az európai uniós forrás terhére el nem számolható költségek – az Uniós fejlesztések
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – kerüljenek finanszírozásra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1175/2020. (IV. 22.) Korm. határozathoz
C

D

E

G

H

Többlettámogatás legfeljebb

1.

(forint)

Magyarország központi

Hatályos
Projekt azonosító
2.

F

száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatási
összeg
(forint)

költségvetéséről
EFOP keretében

szóló törvényben

finanszírozandó

meghatározott Uniós

összeg

fejlesztések fejezet

Módosított
összköltség
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

terhére finanszírozni
tervezett összeg

3.

EFOP-2.2.2-172017-00010

Férőhelykiváltás
Pásztoriban

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

886 034 613

331 500 000

496 867 567

A projekt célja a Győr-Moson-Sopron
Megyei Gondoskodás Szociális
Központ intézmény 102 férőhelyének
1 714 402 180
kiváltása 10 db támogatott lakhatású
ingatlan építésével és
2 szolgáltatóközpont felújításával.
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A miniszterelnök 28/2020. (IV. 22.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Apostoli Szentszék között, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott
oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény 5. §-ában meghatározott ingatlanokat érintő jogügyletekkel
kapcsolatos intézkedésekről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a miniszterelnök általános helyettese és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Apostoli Szentszék között, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által
ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény 5. §-ában meghatározott ingatlanokat érintő jogügyletekkel
kapcsolatos intézkedésekről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a miniszterelnök általános helyettesét, 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 miniszterelnök általános helyettesét 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 miniszterelnök 29/2020. (IV. 22.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Jegyzőkönyv létrehozását
követően a Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

