MAGYAR KÖZLÖNY

202. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2020. szeptember 9., szerda

Tartalomjegyzék

2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet

A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és
pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

6346

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

6354

Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint
a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

6356

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi
Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi
Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes
intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról,
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

6356

Egyes települési önkormányzatok támogatásáról, valamint egy
települési önkormányzat támogatását érintő kormányhatározat
módosításáról

6371

A Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház beruházásának
megvalósításához szükséges többletforrás nyújtásáról

6374

72/2020. (IX. 9.) ME határozat

Főiskolai rektor megbízásáról

6374

73/2020. (IX. 9.) ME határozat

Kormánymegbízott felmentéséről és kormánymegbízott kinevezéséről

6375

32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet

1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

1575/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

1576/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

6346

IV.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 202. szám
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valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelete
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló
4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.)
NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„b) frekvenciahasználati jogosultság: felhatalmazás, amely a versenyeztetési eljárás nyertese részére biztosítja,
hogy rádiótávközlési tevékenységhez versenyeztetési eljárás tárgyát képező frekvenciakészlet használatára egyedi
engedély alapján frekvenciahasználati jogot szerezzen, továbbá a rádióengedély alapján a frekvenciahasználati
jogát a frekvenciahasználati jogosultság időbeli hatálya alatt gyakorolja;”
(2) Az R. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„b) rádióspektrum-használati jogosultság: felhatalmazás, amely a versenyeztetési eljárás nyertese részére
biztosítja, hogy rádiótávközlési tevékenységhez versenyeztetési eljárás tárgyát képező rádióspektrum-készlet
használatára egyedi engedély alapján rádióspektrum-használati jogot szerezzen, továbbá a rádióengedély alapján
a rádióspektrum-használati jogát a rádióspektrum-használati jogosultság időbeli hatálya alatt gyakorolja;”
(3) Az R. 2. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő m) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„l) versenyeztetési eljárás: pályázati vagy árverési eljárás, amelynek eredményeként frekvenciahasználati jogosultság
vagy digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság szerezhető;
m) végleges ár: a versenyeztetési eljárás eredményeként egy adott frekvenciakészletre elért – általános forgalmi adót
nem tartalmazó – ár.”

2. §		
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a „Versenyeztetési eljárás kiírása” alcím a következő 4/A. §-sal
egészül ki:
„4. § (1) A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell
a) a versenyeztetési eljárás megindításának indokait, az eljárással elérni kívánt – ha lehetséges
számszerűsített – célokat;
b) a piaci verseny, valamint a piac műszaki és gazdasági helyzetének áttekintését;
c) a rádióspektrum-politikai csoport (a továbbiakban: RSPG) önkéntes szakértői eljárásával kapcsolatos
információkat;
d) az eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat, így különösen a jelentkezés feltételeit, módját, határidejét,
az eljárás lezárásának feltételeit, a kiírási dokumentáció módosításának feltételeit és tájékoztatást a jogorvoslati
rendszerről;
e) a megszerezhető rádióspektrum-készlet leírását, valamint használatának részletes feltételeit;
f ) a rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó
üzemeltetési jogosultság alapján végezhető elektronikus hírközlési tevékenység alapvető adatait és végzésének
feltételeit;
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g) a rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó
üzemeltetési jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó jogszabályi feltételeket;
h) a 8. § (1) bekezdése szerinti regisztráció feltételeit, valamint a részvételi díj összegét és megfizetésének feltételeit;
i) a kikiáltási ár, illetve a pályázati díj mértékét és a teljes árverési, illetve a teljes pályázati díj megfizetésének
feltételeit;
j) a részvétellel kapcsolatos feltételeket, ennek keretében a jelentkezőkre és résztvevőkre vonatkozó személyi,
részvételi és egyéb feltételeket;
k) a biztosíték vagy biztosítékok összegét és a biztosíték nyújtására vonatkozó egyéb feltételeket;
l) az eljárásra vonatkozó egyéb, jogszabályban meghatározott feltételekre való utalást;
m) az adott eljárás sajátosságaihoz igazodó szakmai feltételeket, így különösen a jelentkezők által kötelezően
megteendő vállalásokat, ajánlati kötöttség előírása esetén az ajánlati kötöttség feltételeit és
n) a rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbításának feltételeit, valamint a megújítás lehetőségével
vagy kizárásával kapcsolatos rendelkezéseket.
(2) Ha azt az árverés vagy a pályázat tárgya vagy jellege szükségessé teszi, a kiírási dokumentációban – a személyi,
részvételi, alaki és tartalmi feltételek mellett – a következő feltételek, kötelezettségek köthetők ki:
a) az elnyert rádióspektrum-használati jogosultsággal kapcsolatos szolgáltatás nyújtására vagy az alkalmazható
technológiára vonatkozó kötelezettség, ideértve szükség szerint a lefedettséggel, a szolgáltatás minőségével
kapcsolatos kötelezettségeket is;
b) eredményes és hatékony rádióspektrum-használatra vonatkozó – arányos és megkülönböztetésmentes –
feltételek az Eht.-ban foglalt, rádióspektrum-gazdálkodással összefüggő rendelkezésekkel összhangban;
c) az elektronikus hírközlési szolgáltatások különböző típusaira előírt – arányos és megkülönböztetésmentes –
korlátozások, szükséges műszaki és működési feltételek, ha az a káros zavarás elkerüléséhez, a lakosság
egészségének védelméhez és elektromágneses sugárzással kapcsolatos – jogszabályban rögzített – feltételek
érvényesüléséhez, a szolgáltatás műszaki minőségének biztosításához, a rádióspektrum megosztott használatának
maximalizálásához, a hatékony rádióspektrum-használat garantálásához vagy jogszabályon alapuló közérdekű cél
eléréséhez szükséges;
d) az elnyert rádióspektrum-használati jogosultság maximális időtartama, figyelemmel az Eht. 55. §
(9b) bekezdésében foglaltakra;
e) a rádióspektrum-használati jogosultság átruházására, haszonbérletére vonatkozó – jogszabályon
alapuló – feltételek;
f ) rádióspektrumdíjakra vonatkozó előírások;
g) a jelentkező vagy a résztvevő által – a rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésével összefüggésben –
önkéntesen vállalható kötelezettségek;
h) a rádióspektrum közös vagy megosztott használatára, rádióspektrumhoz való hozzáférésre, más használó
számára történő lehetővé tételre irányuló kötelezettségek;
i) a rádióspektrum használatára vonatkozó, nemzetközi megállapodások alapján fennálló kötelezettségek vagy
j) a rádióspektrum-sávok kísérleti célú használatával kapcsolatos kötelezettségek.
(3) A rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési eljárásban történő megszerzése során a verseny
előmozdítása és a verseny torzulásainak elkerülése érdekében – ha azt az árverés vagy a pályázat tárgya vagy jellege
szükségessé teszi – az alábbi kötelezettségek írhatók elő a kiírási dokumentációban:
a) annak a rádióspektrumnak a mennyiségi korlátozása, amelyre valamely vállalkozás használati jogokat szerezhet;
b) a versenyeztetési eljárásban megszerezhető rádióspektrum-használati jogosultság – a verseny előmozdítása
és a verseny torzulásainak elkerülése érdekében történő – feltételekhez kötése, beleértve a nagykereskedelmi
hozzáférés, országos vagy regionális roamingbiztosítási kötelezettséget;
c) ha a piac helyzete alapján indokolt, valamely értékesítési egység vagy értékesítési egységekből álló csoport
fenntartása újonnan belépők számára;
d) egyes frekvenciasávokban újabb rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésének korlátozása, kizárása
vagy feltételekhez kötése a rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési vagy más eljárásban történő
megszerzéséből vagy halmozásából adódó versenytorzulás elkerülése érdekében;
e) a rádióspektrum-használati jogosultság nemzeti vagy uniós összefonódás-ellenőrzés alól mentes átruházásának
megtiltása vagy feltételekhez kötése, ha az ilyen átruházás a versenyt várhatóan jelentős mértékben károsítja vagy
f ) a versenyeztetési eljárás során elnyert rádióspektrum-használati jogosultságok módosításának lehetősége
a jogosultság teljes időtartama alatt, ha ez a rádióspektrum-használati jogosultság bármely halmozásából adódó
versenytorzulás korrekciójához szükséges.
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(4) Ha a Hatóság a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a (3) bekezdés szerinti feltételeket,
kötelezettségeket határoz meg, akkor az Eht. 62. § (2) bekezdésében és az Elnök piacmeghatározás és a piacelemzés
lefolytatására, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítására és kötelezettségek előírására, valamint
ezen eljárásokban kiróható kötelezettségekkel kapcsolatos eljárások folytatására vonatkozó rendeletében foglalt
szempontoknak megfelelően hatáselemzést készít. A hatáselemzésben a meglévő piaci helyzet értékelésén túl
– az előretekintő időtávalapú megközelítésnek megfelelően – a Hatóság figyelembe veszi, hogy
a) a versenyeztetési eljárás tárgyát képező rádióspektrum-használati jogosultság megszerzése milyen hatással lehet
a versenyre, és a (3) bekezdés szerinti kötelezettségek szükségesek-e a verseny fenntartásához vagy eléréséhez; és
b) a tervezett kötelezettségek és feltételek előírása valószínűsíthetően milyen hatással van a rádióspektrumhasználati jogosultsággal rendelkező szolgáltatók által már megvalósított és tervezett beruházásokra.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a Hatóság az Eht. 40/A. §-a szerinti egyeztetés során a hatáselemzést közzéteszi
a kiírási dokumentáció mellékleteként.
(6) A Hatóság a rádióspektrum észszerű és hatékony használatának biztosítása vagy a lefedettség bővítése
céljából a rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési eljárás során történő megszerzése esetére a kiírási
dokumentációban lehetővé teheti, hogy az Elnök az Eht. 100/B. § (1) bekezdése alapján hozott határozatában
az alábbi kötelezettséget írja elő:
a) passzív vagy aktív infrastruktúra vagy a rádióspektrum-használat megosztását,
b) barangolási szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó megállapodások megkötését vagy
c) rádióspektrum-használaton alapuló hálózatok és szolgáltatások biztosítását szolgáló infrastruktúra közös
kiépítését.
(7) A kiírási dokumentációban nem írható elő olyan feltétel, amely akadályozhatja a rádióspektrum megosztott
használatát.
(8) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kötelezettségeket és feltételeket, valamint a (6) bekezdés szerinti kötelezettség
előírásának lehetőségét – a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint – a Hatóság a versenyeztetési
eljárásban hozott, a 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában rögzíti vagy a 21. § (7) bekezdése szerinti
hatósági szerződésbe foglalja.
(9) A kiírási dokumentációban – a tényleges verseny elősegítésén, élénkítésén és a versenytorzulás elkerülésén
kívül – kizárólag az alábbiakban felsorolt egy vagy több cél határozható meg:
a) a lefedettség biztosítása vagy a meglevő lefedettség növelése,
b) a szolgáltatás minőségének biztosítása,
c) a rádióspektrum hatékony használatának ösztönzése – többek között – a rádióspektrum-használati
jogosultsághoz kapcsolódó feltételekre és a díjak mértékére figyelemmel, vagy
d) az innováció és a vállalkozásfejlesztés elősegítése.
(10) A kiírási dokumentációban szereplő feltételek meghatározása során a Hatóság figyelembe veszi az Eht. 2. §
a)–h) és l)–p) pontjában, valamint a 100/B. § (4) bekezdés a)–g) pontjában foglalt célkitűzések és követelmények
megfelelő érvényesülését, ha az adott célkitűzés vagy követelmény az egyedi versenyeztetési eljárás esetében
értelmezhető.
(11) Az Eht. 84. § (7) bekezdésében rögzített szempontok mellett, a Hatóság a kikiáltási ár és a pályázati díj
megállapításánál tekintettel van a megszerezhető rádióspektrum-készlet használhatóságára, valamint az alternatív
használat lehetőségére is.
(12) A Hatóság a hirdetményben meghatározott módon a kiírási dokumentációt minden érdekelt számára
elérhetővé teszi.
4/A. § (1) A Hatóság a versenyeztetési eljárás feltételeinek, szempontjainak kialakítása során együttműködhet más
tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival vagy az RSPG-vel.
(2) A Hatóság – piaci igény esetén – az érintett tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó
hatóságaival egyeztetve, más tagállami szabályozó hatóság vagy hatóságok intézkedéstervezetével összhangban
határozza meg a versenyeztetési eljárás feltételeit, szempontjait (a továbbiakban: közös versenyeztetési eljárás).
A Hatóság közös versenyeztetési eljárás esetén más tagállam elektronikus hírközlési szabályozó hatóságával
együttműködve is lefolytathatja a rádióspektrum-használati jogosultság elosztására irányuló eljárást.
(3) Közös versenyeztetési eljárás esetén a Hatóság a kiírási dokumentációban
a) rádióspektrum-használati jogosultságok megszerzésével összefüggésben az érintett tagállam vagy tagállamok
elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival egyeztetett, egységes feltételeket is meghatározhat, így különösen
a nyertesek kiválasztásának szempontjait vagy a versenyeztetési eljárás ütemezését;
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b) a rádióspektrum-használati jogosultságok gyakorlásához kapcsolódóan az érintett tagállam vagy tagállamok
elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival egyeztetett olyan egységes vagy összehasonlítható feltételeket
határozhat meg, amelyek lehetővé teszik többek között a hasonló rádióspektrum megszerezhetőségét; vagy
c) olyan feltételeket állapít meg, amelyek biztosítják, hogy más tagállam elektronikus hírközlési szabályozó hatósága
is részt vegyen a közös versenyeztetési eljárásban.”
3. §		
Az R. 9. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A versenyeztetési eljárásban az vehet részt:)
„d) akinek a kiírási dokumentációban meghatározott mértékű biztosíték a rendelkezésére áll, ha a Hatóság biztosíték
benyújtását írja elő; és”
4. §		
Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiírási dokumentációban egyértelműen, világosan és egymástól elkülöníthetően kell meghatározni
a jelentkezés alaki és – ha a kiírási dokumentációban meghatározásra került – tartalmi érvényességi feltételeit,
valamint hogy mely érvényességi feltétel tekintetében van helye – az eljárás során – hiánypótlásnak.”
5. §		
Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a kiírási dokumentáció szerint a versenyeztetési eljárás tárgyát képező rádióspektrum-készlet több
frekvenciasávból vagy egy vagy több frekvenciasáv kisebb egységeiből képzett csoportból áll, a kiírási
dokumentáció rendelkezhet úgy, hogy a kiírási dokumentációban meghatározott értékesítési egységenként vagy
értékesítési egységekből álló csoportonként elkülönítetten nyújtható be ajánlat.”
6. §		
Az R. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § (1) A 11. § (4) bekezdése szerinti esetben a kiírási dokumentáció előírhatja, hogy
a) a Hatóság a kiírási dokumentációban meghatározott értékesítési egységenként vagy értékesítési egységekből
képzett csoportonként elkülönítetten vizsgálja az egyes ajánlatok alaki és tartalmi érvényességét, vagy
b) ha a kiírási dokumentációban meghatározott értékesítési egység vagy értékesítési egységből képzett csoport
vonatkozásában – a jelentkező vagy a résztvevő által – benyújtott ajánlatok közül valamely ajánlat nem felel meg
az alaki vagy tartalmi érvényességi feltételeknek, a Hatóság kizárólag az adott értékesítési egység vagy értékesítési
egységekből képzett csoport vonatkozásában tett ajánlat alaki vagy tartalmi érvénytelenségét állapítja meg
az eljárást lezáró döntésében, az alakilag és tartalmilag érvényes ajánlatot vagy ajánlatokat értékeli.
(2) Ha a jelentkező vagy résztvevő több értékesítési egységre vagy értékesítési egységekből képzett csoportra
vonatkozóan tett ajánlatot, és az összes ajánlata alaki vagy tartalmi szempontból érvénytelen, a Hatóság az alaki
vagy tartalmi érvénytelenséget külön végzéssel nem állapítja meg, a jelentkezés és az ajánlatok érvénytelenségét
az eljárást lezáró döntésébe foglalja.”
7. §		
Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat a nyerteseknek
a) a versenyeztetési eljárást lezáró döntés közlését követően a kiírási dokumentációban meghatározott határidőben,
a kiírási dokumentáció erre vonatkozó rendelkezése hiányában a döntés közlésétől számított harminc napon belül,
vagy
b) ha a kiírási dokumentáció több részletben történő fizetést tesz lehetővé, a kiírási dokumentációban
meghatározott részletfizetési határidőkön belül
kell teljesíteniük a Hatóság által meghatározott számlára úgy, hogy az a számlán határidőben, hiánytalanul
jóváírásra kerüljön.”
8. §		
Az R. 20. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Hatóság végzéssel megszünteti a versenyeztetési eljárást, amennyiben)
„b) az eljárás a lefolytatása során felmerült körülmény, feltétel folytán okafogyottá válik, így különösen abban
az esetben, ha a hirdetményt követően a hazai vagy a nemzetközi gazdasági környezet nagy mértékben
megváltozik, vagy a kiíráskor fennálló – gazdasági, jogi, rádióspektrum-gazdálkodási, hírközlési vagy
médiaszolgáltatási piaci – körülmények, feltételek lényegesen megváltoznak,
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c) a Hatóság mérlegelése szerinti hírközléspolitikai, rádióspektrum-gazdálkodási szempontok vagy az irányadó
jogszabályokban vagy a kiírási dokumentációban rögzített alapelvek, célok az eljárás lefolytatásával nem
biztosíthatóak, vagy
d) a Hatóság a jelentkezések, ajánlatok és a rendelkezésre álló információk alapján megállapítja, hogy egyetlen
jelentkező jelentkezése, ajánlata sem felel meg az irányadó jogszabályokban foglalt céloknak és alapelveknek, vagy
bármely jelentkező nyertessé nyilvánítása veszélyeztetné a rádióspektrum-készlettel mint állami tulajdonnal való
felelős, rendeltetésszerű, hatékony gazdálkodást.”
9. §

(1) Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a kiírási dokumentáció szerint a versenyeztetési eljárás tárgyát több értékesítési egység képezi, akkor
a Hatóság mérlegelése alapján vagy valamennyi értékesítési egységre vonatkozó rádióspektrum-használati
jogosultság tekintetében külön határozatot hoz, vagy egyes értékesítési egységek vagy valamennyi értékesítési
egységre vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság tekintetében egybefoglalt határozatot hoz.”
(2) Az R. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a kiírási dokumentáció nem teszi lehetővé a (7) bekezdésben foglaltak szerinti hatósági szerződés
megkötését, a Hatóság az (1) bekezdés a) pontjában foglalt határozatában – a kiírási dokumentációval, illetve
a nyertes ajánlatával összhangban – rendelkezik a megszerzett rádióspektrum-készletről és használatának
feltételeiről, így különösen:
a) az egyedi engedély kiadása iránti eljárás megindításának határidejéről,
b) a szolgáltatás megkezdésének határidejéről, ha a frekvenciát a kiírási dokumentáció, illetve a nyertes ajánlat
szerint szolgáltatás nyújtására használják, és a kiírási dokumentációban volt erre vonatkozó előírás, továbbá
c) a kiírási dokumentációban előírt, illetve a nyertes ajánlatában vállalt egyéb feltételről.”
(3) Az R. 21. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) Ha a Hatóság a versenyeztetési eljárás tárgyát képező valamennyi értékesítési egységre vonatkozó
rádióspektrum-használati jogosultság tekintetében egybefoglalt határozatot hoz, és a határozatot a bíróság
jogerősen hatályon kívül helyezi, a Hatóság a bíróság által megállapított anyagi jogi jogszabálysértéssel
közvetlenül nem érintett értékesítési egység nyertesével (e § alkalmazásában a továbbiakban: ügyfél) az általa
elnyert értékesítési egységekre vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság tárgyában, továbbá az érintett
frekvenciasávval összefüggő esetleges sávátrendezés feltételeiben – az ügynek a közérdek és az ügyfél
szempontjából is előnyös rendezése érdekében – hatósági szerződést köthet, feltéve, hogy
a) a bíróság nem állapított meg olyan anyagi jogi jogszabálysértést, amely alapján az adott értékesítési egység
vonatkozásában a hatósági szerződést kötő ügyfél nyertességét nem lehetett volna megállapítani; és
b) a hatósági szerződés nem sérti a jogszabálysértéssel nem érintett más nyertesek jóhiszeműen szerzett és
gyakorolt jogait, így különösen nem tartalmaz a kiírási dokumentációban, valamint a versenyeztetési eljárást lezáró
határozatban meghatározott jogokon, kötelezettségeken és feltételeken felüli további jogokat, kötelezettségeket
és feltételeket, azzal, hogy a rádióspektrum-használati jogosultság időtartama, a fizetendő díj és megfizetésének
feltételei tekintetében a hatósági szerződés eltérhet a dokumentációban, valamint az eljárást lezáró határozatban
meghatározottaktól; és
c) a hatósági szerződés megkötése az ügy összes körülményére, így különösen az ügyfél szolgáltatásai
folytonosságának vagy az általa nyújtott szolgáltatás műszaki színvonalának biztosítása vagy az előfizetők védelme
érdekében indokolt.”

10. §		
Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A versenyeztetési eljárás nyertesének kizárólagos joga nyílik arra, hogy az általa megszerzett
frekvenciahasználati jogosultság alapján az érintett frekvencia használatához szükséges egyedi engedélyek kiadása
érdekében eljárást kezdeményezzen a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint.
(2) A frekvenciahasználati jogosultság időbeli hatályának kezdő napja a 21. § (1) bekezdés a) pontjában hozott
határozat véglegessé válásának napja, vagy hatósági szerződéskötés esetén a 21. § (7) bekezdése szerinti szerződés
megkötésének napja.
(3) A frekvenciahasználati jogosultság alapján kiadott rádióengedély érvényességének legkorábbi kezdőnapja:
a) a teljes árverési díj, illetve a teljes pályázati díj Hatóság által meghatározott számlán történő jóváírásának napját
követő nap,
b) több részletben történő fizetés esetén az első törlesztőrészletnek a Hatóság által meghatározott számlán történő
jóváírásának napját követő nap, ha a nyertes résztvevő az első törlesztőrészlettel csökkentett teljes árverési díj,
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illetve teljes pályázati díj, illetve időszakos fizetési kötelezettség esetén a következő időszakra eső díj összegének
megfelelő biztosítékot nyújtott,
c) ha a Hatóság a versenyeztetési eljárás nyertesével hatósági szerződést köt, a hatósági szerződés
hatálybalépésének napját követő nap,
d) ha az elnyert frekvenciahasználati jogosultság olyan frekvenciakészletre vonatkozik, amelyben az a) és b) pont
szerinti időpontot követően jár le egy korábbi eljárásban elnyert frekvenciahasználati jogosultság (a továbbiakban:
korábbi jogosultság), a korábbi jogosultság megszűnését követő nap.
(4) A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló NMHH rendelet szerinti sávdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja
a rádióengedély érvényességének (2) bekezdésben meghatározott legkorábbi időpontja.
(5) A frekvenciahasználati jogosultság időbeli hatályát a Hatóság oly módon is meghatározhatja, hogy egy vagy
több frekvenciasávban biztosítsa a frekvenciahasználati jogosultságok és jogok egyidejű lejáratát. A jogosultság
időtartamának – a versenyeztetési eljárás során történő – meghatározása során a Hatóság biztosítja, hogy
a versenyeztetési eljárásban minden nyertes frekvenciahasználati joga legalább 15 évig érvényes legyen.
(6) A frekvenciahasználati jogosultság megszűnésével egyidejűleg megszűnik a rádióengedély érvényessége.”
11. §		
Az R. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletnek a a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól
szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról szóló 2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelettel megállapított,
2020. december 21. napjától hatályos rendelkezéseit a 2020. december 21. napját követően indult ügyekben kell
alkalmazni.”
12. §		
Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § Ez a rendelet
a) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 13., 35–37., 45., 47–52. és 55. cikkének, valamint az 1. mellékletének és
b) az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi határozatnak
való megfelelést szolgálja.”
13. §

(1) Az R.
1.
1. § b) pontjában az „árverés, illetve pályázat” szövegrész helyébe a „versenyeztetés” szöveg,
2.
2. § c) pontjában az „az árverés vagy pályázat” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési eljárás” szöveg,
2. § d) pontjában az „az árverési vagy pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” szöveg, 2. §
e) pontjában az „az árverés vagy a pályázat” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési eljárás” szöveg, valamint
az „azokra” szövegrész helyébe az „arra” szöveg, 2. § i) pontjában az „az árverésen/pályázaton” szövegrész
helyébe az „a versenyeztetési eljáráson” szöveg,
3.
3. §-t megelőző alcím címében az „Az árverés és a pályázat” szövegrész helyébe az „A versenyeztetési eljárás”
szöveg, 4. §-t megelőző alcím címében az „Árverés, illetve pályázat” szövegrész helyébe a „Versenyeztetési
eljárás” szöveg,
4.
5. § (2) bekezdésében az „az árverés, illetve a pályázat” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési eljárás”
szöveg, 5. § (4) bekezdésében az „Az árverés, illetve a pályázati” szövegrész helyébe az „A versenyeztetési”
szöveg,
5.
7. § (2) bekezdésében az „az árverési, illetve a pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” szöveg,
6.
9. §-ában az „Az árverésen, illetve pályázaton” szövegrész helyébe az „A versenyeztetési eljárásban” szöveg,
7.
10. § (1) bekezdésében az „Az árverésre, illetve a pályázatra” szövegrész helyébe az „A versenyeztetési
eljárásra” szöveg,
8.
11. § (4) bekezdésében a „pályázati vagy árverési” szövegrész helyébe a „versenyeztetési” szöveg,
9.
14. § (1) és (3) bekezdésében az „az árverési, illetve a pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési”
szöveg,
10.
18. § (4) bekezdés c) pontjában az „az árverést, illetve a pályázatot” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési
eljárást” szöveg, 18. § (4) bekezdés d) pontjában az „az árverésen, illetve a pályázaton” szövegrész helyébe
az „a versenyeztetési eljárásban” szöveg, 18. § (4) bekezdés e) pontjában az „az árverési, pályázati” szövegrész
helyébe az „a versenyeztetési” szöveg,
11.
20. § (1) bekezdésében az „az árverési, pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” szöveg,
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12.
13.

21. §-t megelőző alcím címében az „Az eljárás” szövegrész helyébe az „A versenyeztetési eljárás” szöveg,
21. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „az árverés vagy a pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési”
szöveg, 21. § (2) bekezdésében a „pályázati vagy árverési” szövegrész helyébe a „versenyeztetési” szöveg,
21. § (7) bekezdésében az „az árverés vagy a pályázat” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési eljárás”
szöveg, 21. § (7a) bekezdésében az „az árverési, illetve a pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési”
szöveg, 21. § (7a) bekezdés b) pontjában a „tartalmaz az árverési vagy pályázati kiírási” szövegrész helyébe
a „tartalmaz a kiírási” szöveg, a „pályázati vagy árverési” szövegrész helyébe a „versenyeztetési” szöveg,
21. § (7b) bekezdésében az „az árverési vagy pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” szöveg és
a „frekvenciablokkra vonatkozó, árverési vagy pályázati kiírási” szövegrész helyébe a „frekvenciablokkra
vonatkozó kiírási” szöveg,
24. §-ában a „pályázati, illetve az árverési” szövegrész helyébe a „versenyeztetési” szöveg

14.
lép.
(2) Az R.
1.
1. § a) és b) pontjában, valamint 2. § d), f ) és g) pontjában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe
a „rádióspektrum-használati” szöveg, 2. § j), k) és m) pontjában a „frekvenciakészletre” szövegrész
helyébe a „rádióspektrum-készletre” szöveg, 2. § l) pontjában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe
a „rádióspektrum-használati” szöveg,
2.
3. § (1) bekezdésében a „szerinti árverés és pályázati eljárás” szövegrész helyébe a „szerinti eljárás”
szöveg, 3. § (4) bekezdésében a „frekvenciakészlet, illetve frekvenciablokk használati” szövegrész helyébe
a „rádióspektrum-készlet rádióspektrum-használati” szöveg,
3.
6. § (4) bekezdésében a „közzéteszi, illetve a” szövegrész helyébe a „közzéteszi, valamint a” szöveg,
4.
9. § b) pontjában a „frekvenciatartományra” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-készletre” szöveg,
5.
10. § (3) bekezdésében a „feltételek, illetve az” szövegrész helyébe a „feltételek, valamint az” szöveg,
6.
12. § (3) bekezdésében a „listáját a honlapján” szövegrész helyébe a „listáját az internetes honlapján” szöveg,
7.
13. §-ában az „árverési, illetve pályázati” szövegrész helyébe az „árverési vagy a pályázati” szöveg,
8.
17. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 18. § (2) bekezdés a) pontjában a „díjat, illetve a” szövegrész helyébe
a „díjat vagy a” szöveg,
9.
21. § (7b) bekezdésében a „frekvenciablokkra vonatkozó kiírási” szövegrész helyébe az „értékesítési egységre
vonatkozó kiírási” szöveg,
10.
22. §-t megelőző alcím címében a „Frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „Rádióspektrum-használati”
szöveg, 22. § (1) bekezdésében a „frekvenciahasználati jogosultság” szövegrész helyébe a „rádióspektrumhasználati jogosultság” szöveg, az „érintett frekvencia” szövegrész helyébe az „érintett rádióspektrum”
szöveg, 22. § (2) bekezdésében, (5) bekezdésében és (6) bekezdésében a „frekvenciahasználati
jogosultság” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati jogosultság” szöveg, 22. § (3) bekezdésében
a „frekvenciahasználati jogosultság” szövegrészek helyébe a „rádióspektrum-használati jogosultság” szöveg,
22. § (3) bekezdés d) pontjában a „frekvenciakészletre” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-készletre”
szöveg, 22. § (5) bekezdésében a „frekvenciahasználati jogosultságok” szövegrész helyébe a „rádióspektrumhasználati jogosultságok” szöveg és a „frekvenciahasználati joga” szövegrész helyébe a „rádióspektrumhasználati joga” szöveg,
11.
23. §-ában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg,
12.
24. §-ában a „frekvenciakészlet” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-készlet” szöveg,
13.
25. § (1) bekezdés a) pontjában az „a frekvenciakészlet” szövegrész helyébe az „az értékesítési egység”
szöveg, 25. § (1) bekezdés f ) pontjában a „frekvenciakészlet hatékony felhasználására” szövegrész helyébe
a „rádióspektrum hatékony használatára” szöveg,
14.
27. § (1) bekezdés a) pontjában a „frekvenciakészlet felhasználásával” szövegrész helyébe a „rádióspektrum
használatával” szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti az R. 15. §-a és 16. §-a.
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. szeptember 14. napján lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. §, az 5. és 6. §, a 8. és 9. §, a 11. és 12. §, a 13. § (2) bekezdése és a 14. §
2020. december 21. napján lép hatályba.
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16. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 13., 35–37., 45., 47–52. és 55. cikkének, valamint az 1. mellékletének és
b)
az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi határozatnak
való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelete
a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mcspr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A magasabb összegű családi pótlék megállapításához, illetve folyósításához igazolást kell kiállítani arról,
hogy a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek az 1. mellékletben felsorolt betegségek, illetve fogyatékosságok
valamelyikében szenved, és a betegség súlyossága megfelel az ott meghatározott feltételeknek.”
2. §		
Az Mcspr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A szakorvos a szakvéleménye alapján kiállított igazolást a 3. melléklet szerinti adattartalomnak megfelelő
adatbevitellel, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján továbbítja a Magyar Államkincstár központi
szervének. Az adatokat a Magyar Államkincstár továbbítja a Cst. 35. § (1) bekezdésében meghatározott igényelbíráló
szervnek (a továbbiakban: igényelbíráló szerv).
(2) Ha a szakorvos az igazolást az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján nem tudja továbbítani,
az igazolást a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon, két példányban állítja ki. Az igazolás egy példánya
a szakorvosnál marad, a második példányt az ellátást igénylőnek kell átadni, azzal, hogy azt az igényelbíráló
szervhez, illetve – a 4. § szerinti felülvizsgálat kezdeményezése esetén – a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz
(a továbbiakban: kormányhivatal) nyújtsa be.
(3) A 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti esetben az igazolást a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon
egy példányban akkor is ki kell állítani és az ellátást igénylőnek át kell adni, ha a szakorvos az igazolás II., illetve
III. része szerinti adatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján továbbítja.”
3. §

(1) Az Mcspr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakorvos az igazolás I. része szerinti adatokat továbbítja, vagy – a 2. § (2) bekezdése esetén – az igazolás
I. részét tölti ki
a) első vizsgálat esetén, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek – tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága
miatt – a Cst. 4. § f ) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel, vagy
b) a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat esetén, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan
kedvező változás, ami alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű
ellátásra.”
(2) Az Mcspr. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A szakorvos az igazolás II. része szerinti adatokat továbbítja, vagy – a 2. § (2) bekezdése esetén – az igazolás
II. részét tölti ki, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek – tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában –
a Cst. 4. § f ) pont fa) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.
(4) A szakorvos az igazolás III. része szerinti adatokat továbbítja, vagy – a 2. § (2) bekezdése esetén – az igazolás
III. részét tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan
kedvező változás (javulás, gyógyulás) állt be, ami alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat
igényt a magasabb mértékű ellátásra.”

4. §		
Az Mcspr. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során a 2. § (1) és
(2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”
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5. §		
Az Mcspr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
Az Mcspr.
a)
1. § (3) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró
járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „népegészségügyi
feladatkörében eljáró hatóság” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésében a „kiadott” szövegrész helyébe a „kiállított” szöveg, valamint a „járási hivatalnál”
szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál” szöveg,
c)
4. § (3) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.
7. §		
Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelethez
Az Mcspr. 3. melléklet „TÁJÉKOZTATÓ” része helyébe a következő rendelkezés lép:

„TÁJÉKOZTATÓ
Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy
szakgondozó, illetve szakértői bizottság szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki.
A szakorvos az igazolás I. részét tölti ki
a)
első vizsgálat esetén, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek – tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága
miatt – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f ) pont fa) alpontjában foglaltaknak
megfelel, illetve
b)
a rendszeres felülvizsgálat esetén, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan
kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem
tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
A szakorvos az igazolás II. részét tölti ki első vizsgálat esetén, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek – tartós betegség,
illetve súlyos fogyatékosság hiányában – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f ) pont
fa) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.
A szakorvos az igazolás III. részét tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek
állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állt be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult
a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
Jelen igazolást a családi pótlékra való igény bejelentését vagy – már folyósított családi pótlék esetén – az igazolás
kiállítását követő 15 napon belül a családi pótlék iránti kérelmet elbíráló szervnél le kell adni. Felülvizsgálati kérelem
esetén az igazolást a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz – a felülvizsgálat kezdeményezésével egyidejűleg –
be kell nyújtani.
Ha a szakorvos olyan igazolást állít ki, amelynek alapján az ellátást igénylő nem tarthat igényt, vagy a továbbiakban
nem tarthat igényt a magasabb összegű családi pótlékra, az igénylő az igazolás kiadását követő 15 napon belül
kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát a fővárosi és megyei kormányhivatalnál.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak
a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.
Ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után – állapotának javulása miatt – a magasabb összegű
családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi
pótlékot új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultság egyébként fennáll.”

6356

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 202. szám

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozata
Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes
intézkedésekről
A Kormány
1. a mesterséges intelligencia alkalmazásán alapuló megoldások egyre jelentősebb szerepére tekintettel célul tűzi
ki, hogy Magyarország állampolgárai, a magyar vállalkozások és a magyar közigazgatás ágazatai felkészüljenek
a mesterséges intelligencia jelentette változásokra, és használhassák annak előnyeit;
2. az 1. pont szerinti cél megvalósulása érdekében elfogadja Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját
(a továbbiakban: Stratégia), és elrendeli annak kormányzati portálon való közzétételét, valamint az innovációért és
technológiáért felelős miniszter koordinációjában az abban foglalt intézkedések megvalósítását;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a közzétételt tekintve azonnal
a megvalósítást tekintve az ütemezés szerint
3. a Stratégiában rögzített célkitűzések megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért
felelős minisztert, hogy a meglévő intézményrendszer keretei között gondoskodjon a Mesterséges Intelligencia
Innovációs Központ, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, továbbá a miniszterelnök kabinetfőnöke,
az igazságügyi miniszter és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének bevonásával a Nemzeti Adatvagyon
Ügynökség kialakításáról a már elfogadott, iparági stratégiai dokumentumokkal összhangban.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
igazságügyi miniszter
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő:
2020. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából
történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás
és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes
kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa)
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 29. Sopron Megyei Jogú Város
közműrendszer fejlesztési támogatása címmel,
ab)
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrendjének a 8. A MÁV Zrt.
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címmel és
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ac)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)
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XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások
címnek a 19. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet elhelyezése
beruházásának előkészítése alcímmel
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 205 996 129 158 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi
programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a b) alpont szerinti
átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyotton túl további – 205 996 129 158 forinttal
történő túlteljesülését;
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont szerint átcsoportosított 110 000 000 forint előirányzat
terhére, a fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő feladatokról szóló 1070/2020. (III. 5.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1451/2020. (VII. 28.) Korm. határozatban meghatározott támogatási
célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő
egyedi támogatást nyújtson Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatási előlegként
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a d) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói
okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzat számára;
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet elhelyezése beruházásának előkészítése
érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.)
Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható
kötelezettség összegét 405 743 000 forintban határozza meg;
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 1 961 185 726 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 690 939 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport
terhére, a 3. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2021. december 31.
az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 7 142 487 918 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet,
1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
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j)

k)

l)

m)

n)

o)

az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 389 758 344 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, az 5. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 700 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el elszámolási, továbbá a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész
tekintetében visszafizetési kötelezettséggel 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 XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára, a 6. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése
tekintetében
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2021. március 31.
a Kvtv. 4. melléklet 2. pontja alapján a terrorellenes intézkedések kezeléséhez kapcsolódó, a Magyar
Honvédség által végzett feladatok hatékony megvalósítása érdekében jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Terrorellenes intézkedések
megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím 34 028 000 000 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
az l) alpont szerinti összeg Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére történő biztosítása
érdekében felhívja a belügyminisztert, hogy a honvédelmi miniszterrel együttműködve készítsen elő
támogatási szerződést;
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
a Kvtv. 4. melléklet 2. pontja alapján, a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó, a Magyar
Honvédség által végzett feladatok hatékony megvalósítása érdekében jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás
kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím 7 654 000 000 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
az n) alpont szerinti összeg Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére történő biztosítása
érdekében felhívja a belügyminisztert, hogy a honvédelmi miniszterrel együttműködve készítsen elő
támogatási szerződést.
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
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2. A Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid rendszer II. ütem és Intelligens
közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat] 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az előkészítési fázisok eredménye alapján
készítsen előterjesztést a Kormány részére Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Modern Települések
Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával a Beruházások megvalósításának kérdésében, a költségek,
a forrásigény, az ütemezés és a felelősök, valamint annak bemutatásával, hogy a szükséges források a Modern
Városok Program terhére kerülnek biztosításra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Határidő:
2022. március 31.”
3. Az 1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat
a)
8. pontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. március 31.” szöveg,
b)
9. pontjában a „2021. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2022. március 31.” szöveg
lép.
4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő,
illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2019. december 31., a Bethlen Gábor Alap fejezet
javára biztosított 2 500 000 000 forint tekintetében 2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31.,
a Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 2 500 000 000 forint tekintetében 2021. december 31., az Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetben levő Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára biztosított források
tekintetében az egyes támogatási jogviszonyokban a támogató részére meghatározott beszámolási határidőt
követően azonnal, de legkésőbb 2022. március 31.” szöveg lép.
5. A Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről szóló 1740/2019. (XII. 19.)
Korm. határozat 5. pontjában a „2021. február 28.” szövegrész helyébe a „2021. november 30.” szöveg lép.
6. Az Iparművészeti Múzeum múzeumszakmai koncepciójának elfogadásáról, valamint a nagyrekonstrukció ideje
alatt felmerülő, az átmeneti működéshez szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1234/2020. (V. 15.)
Korm. határozat 2. pontjában az „597 921 777 forint vonatkozásában 2020. július 1., 317 936 666 forint
vonatkozásában 2020. október 1.” szövegrész helyébe a „915 858 443 forint vonatkozásában 2020. november 30.”
szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államháztartási egyedi
azonosító
388639

Fejezet
szám

IX.
XI.

Cím
szám

Alcím
szám

30

1

30

380028
359506

80

20

338540
XIII.
XIV.

246078
351651

K3
K8
28

K3
K5
K3
K8

K5

K1
K2
K3
K6
1

56

K3
K3

4

5

11
20

K1
K2
K3
K6

K8
K3
K6

32

10
28

K8
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztési támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
Beruházások
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Pénzügyminisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Pest megyei fejlesztések
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Vasúthálózat fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiemelt közúti projektek
Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

110 000 000

10 000 000
2 500 000
372 279 927
1 401 145 806
78 105
156 210 000
1 429 062
2 858 124 669
296 800
593 600 000

800 000 000
36 938 000 000
2 597 285 450
393 946 291
1 532 000 000
4 761 018 259

3 732 418 163
72 870 454

5 457 000 000
5 276 877
301 845 915

12 409 877 828
60 000 000 000
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359684
270034

4

K6

5
25

XVII.

6

5

20

XV.

3

2

347762
000516

11

26

XII.

Kiemelt
előir.
szám

K8

351706

003737

Jogcím
szám

29

343839

198291

Jogcím
csop.
szám

21
376951
004107

XVIII.

004118

3

K8

1

K6

1

K1
K3

2

XX.
334462

218672

2

K1
K2
K6
3

K3
K6
K7

11

20
358506
XXI.

20

384140
XXII.

19

K1
K2
K3
K6
24

1

40

K8

26

K3
K8

1

382039

12

XLIII.

K3
K8
1

2

329639

1
2

296335
2
377073

2

375351

1
2

4

349373
XLV.
388640
385484

9

XLVII.

1

1

2

19

1
1

K6
K6

K6
K6
K6

K6
K5

Belgazdasági feladatok
Az egészségipari ágazat technológiai korszerűsítésére irányuló támogatás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tőkeemelés
Beruházások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Közgyűjtemények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy
úti épületének beruházása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
Beruházások
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tőkeemelése
Beruházások
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése
Beruházások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
Egyedi magasépítési beruházások
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet elhelyezése beruházásának előkészítése
Beruházások
Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok
Egyéb működési célú kiadások

35 000 000 000

4 374 396 066
2 070 000
4 830 000
21 600 000
3 400 000
4 153 160 906

3 810 000
87 926 499
1 707 400 858
90 000 000
16 199 000
259 000 000
33 000 000
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64

388473

3 824 832 804

1 479 000
2 958 521 000

3 823 835
7 647 579 000

165 694 584
114 149 000

181 050 000
429 260 000
10 000 000 000

405 743 000
-205 996 129 158

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

6361

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

6362

Államháztartási egyedi
azonosító

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

343839
351706
380028
359506

338540
198291
003737
347762
000516
359684
270034

004107
004118

XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVII.

80
20

XVIII.
XX.

382039

XXII.

Kiemelt
előir.
szám

4
28

6

2
5
20

5
25

11
20

1

4

32

56

5

10
28
9

1
2
2
11
20

XXI.

Jogcím
szám

20

19

3
24

1

40

26

1
12

Magyar Államkincstár 1 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Pénzügyminisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Pest megyei fejlesztések
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Vasúthálózat fejlesztése
Kiemelt közúti projektek
Belgazdasági feladatok
Az egészségipari ágazat technológiai korszerűsítésére irányuló támogatás
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Közgyűjtemények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Miniszterelnöki Kormányiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy
úti épületének beruházása

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 785 925 733
156 288 105
2 859 553 731
593 896 800

800 000 000
36 938 000 000
9 284 250 000
3 732 418 163
72 870 454
5 457 000 000
307 122 792
12 409 877 828
60 000 000 000
35 000 000 000
6 900 000
4 178 160 906
1 799 137 357
398 199 000
3 824 832 804

2 960 000 000

7 651 402 835

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I. n. év

205 996 129 158

II. n. év

III. n. év

205 996 129 158

IV. n. év
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384140

3

64

334462
218672
358506

11
26
30

246078
351651
388473

Jogcím
csop.
szám

X. Igazságügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító
000505
198301

019435

004107

Fejezet
szám

X.
XIII.

XIV.

XVIII.

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

1
3

K1
K2
K3
K6

1

7

XX.
268990

XLII.

20

43

Kiemelt
előir.
szám

K3
K6

2

380162

Jogcím
szám

K3

K1
K2
K3
K6

2

004118

374873

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

K1
K2
K3
K6
1

18

23

K5
K8

K1
K2
K3
K5
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Honvédelmi Minisztérium
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
Belügyminisztérium
Nemzeti Védelmi Szolgálat

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások

830 577 764

Dologi kiadások
Beruházások

54 100 000
215 900 000

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

266 700 642
43 573 105
164 935 738
6 024 537

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének, fenntartásának támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztrériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozathoz

1 400 000
200 000
28 300 000
132 080 000
72 200 000
6 800 000
1 300 000
4 000 000

85 313 940
17 780 000

8 658 009
1 341 991
10 000 000
10 000 000
-1 961 185 726

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

6363

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

6364

Államháztartási egyedi
azonosító

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

Államháztartási egyedi
azonosító
000505
198301
019435
004107
004118
380162
268990

Fejezet
szám

X.
XIII.
XIV.
XVIII.

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1
3
2
1
2
7

20

1

23

18

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Honvédelmi Minisztérium
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
Belügyminisztérium
Nemzeti Védelmi Szolgálat
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének, fenntartásának támogatása
Emberi Erőforrások Minisztrériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

forintban

830 577 764
270 000 000
481 234 022
161 980 000
84 300 000
103 093 940
30 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I. n. év

1 961 185 726

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

1 961 185 726

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

279012

004118

XVIII.

7

21

297102
XLII.
263478
263145
379839

LXV.

1

Jogcím
csop.
szám

33

2

347295
XXII.

Alcím
szám

42

4
5

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

Kiemelt
előir.
szám

K3
K5
K8
K1
K3
K6

4

4

2

5

1

K8

K5

K8
K5
K8
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működtetési célú kifizetések
Dologi kiadások

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

49 000
88 885 000
9 115 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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3. melléklet az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozathoz

8 369 000
11 000 000
156 389 000

300 000 000

-3 690 939 000

3 117 132 000
300 000 000
2 815 985 934
1 146 066

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

6365

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B1
B2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

301 146 066
2 815 985 934

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

Fejezet
szám

XI.
279012
004118
347295

XVIII.

Cím
szám

30

2
7

Alcím
szám

1

4

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

33

5

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

6366

Államháztartási egyedi
azonosító

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

98 049 000
175 758 000
300 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
3 690 939 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

3 690 939 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
295935

270034

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

XVII.

Jogcím
szám

11

20

XVIII.

K6
K1
K2
K3
K6
38

7

K5
K8

4

XLVI.

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2

14

280845

271734

Jogcím
csop.
szám

2

227942

000659

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

K1
K2

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Beruházások
Egyetemek, főiskolák
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Információs Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

25 433 000
3 942 000
933 800 000
286 785 211
50 900 337
3 344 328 511
1 637 161 359
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4. melléklet az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozathoz

607 200 000
250 000 000
2 500 000
437 500
-7 142 487 918

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

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító
295935
270034
227942
280845
000659

Fejezet
szám

XV.
XVII.

XVIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2
11
14
20

38

7

4

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Egyetemek, főiskolák
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Információs Hivatal

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

29 375 000
933 800 000
5 319 175 418
857 200 000
2 937 500

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n.év
7 142 487 918

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

7 142 487 918

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

6367

6368

5. melléklet az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

30

1

335740

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

30

279012

33

359517

81

001580

280645

XIV.

XVII.

227942

14
20

280845

263478
XLIII.

K5
K1
K2

1
8

42

1

329639

K8
K5

7

354406

XLII.

8

K3
K3
K6
38

7

K5

2

2

K5

1

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Belügyminisztérium
Rendőrség
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Szakképzési Centrumok
Dologi kiadások
Egyetemek, főiskolák
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

15 000 000
50 000 000
-38 450 840
2 955 415
458 089
-15 000 000
-3 413 504
-112 554 000

-50 000 000

38 450 840

112 554 000

-4 170 340 000
4 170 340 000
38 450 840
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Beruházások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
367684
4
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése
K5
Egyéb működési célú kiadások
388651
8
A MÁV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
K5
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
LXV.
379839
5
Működtetési célú kifizetések
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
2

K6

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

LXV.
284901

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

2

3
B1
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

335740
279012
359517
001580
280645
354406
227942
280845

XIV.
XVII.

30

1

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

30
33
81

7
1
8
14
20

38

7

8

Fejezet
név

Cím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

38 450 840
forintban

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok támogatása
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
Belügyminisztérium
Rendőrség
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Szakképzési Centrumok
Egyetemek, főiskolák
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány
egyéb:
azonnal

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

15 000 000
50 000 000
-38 450 840
3 413 504
-15 000 000
-3 413 504
-112 554 000
-50 000 000

Összesen

I. n.év
4 389 758 344

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

4 389 758 344

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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6. melléklet az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító
001580

Fejezet
szám

XIV.

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

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

7

XV.

26

375739

Kiemelt
előir.
szám

K6
2

4

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Rendőrség

Beruházások
Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

700 000 000

-700 000 000

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Államháztartási egyedi
azonosító
001580

Fejezet
szám

XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

7

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Rendőrség

forintban

700 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I. n.év

700 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

700 000 000

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

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 202. szám

6371

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 202. szám

A Kormány 1575/2020. (IX. 9.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok támogatásáról, valamint egy települési önkormányzat támogatását érintő
kormányhatározat módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
a 30. Települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott
alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása
érdekében – elrendeli 354 069 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 30. Települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet
szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
c)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére,
az 1. mellékletben meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya
alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási
előlegként a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói
okirat alapján;
d)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára.
2. A helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt táblázat 50. sorában az „óvodai
kapacitásbővítés” szövegrész helyébe a „közétkeztetési feladatok biztosítása” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1575/2020. (IX. 9.) Korm. határozathoz
Támogatási összeg

Támogatási cél

Alcímszám

Alcímnév

1.

Csór Község Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

18 228 000

Polgármesteri Hivatal és Óvoda
épületének helyreállítása, felújítása

2.

Esztergom Város Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

150 000 000

útfelújítás csapadékvíz elvezetéssel,
parkoló építés, környezetrendezés

3.

Kiskutas Község Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

1 055 000

buszmegálló épület helyreállítása

4.

Piliscsaba Város Önkormányzata
közlekedési infrastruktúra fejlesztési
feladatainak támogatása

65 757 000

közlekedési infrastruktúra
megvalósítása

5.

Rákóczifalva Város Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

30 000 000

önkormányzati ingatlan építése
ingatlanvásárlással II. és III. ütem

6.

Szakoly Község Önkormányzata
kötelező feladatai ellátásának
támogatása

75 000 000

tartozás rendezése

7.

Mórahalom Város Önkormányzata
turisztikai jellegű feladatainak
támogatása

14 029 000

turisztikai célú feladatok
támogatása

(forint)

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám
IX.
380073
388662
388673

2
30

1
1

388684

2

388695

3

388706

4

388717

5

388728

6

388739

7

K5
K8
K8
K8

K8
K8
K5
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
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
Csór Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Esztergom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiskutas Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Piliscsaba Város Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak
támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Rákóczifalva Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szakoly Község Önkormányzata kötelező feladatai ellátásának támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Mórahalom Város Önkormányzata turisztikai jellegű feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások

forintban
Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-354 069 000
18 228 000
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2. melléklet az 1575/2020. (IX. 9.) Korm. határozathoz

150 000 000
1 055 000

65 757 000
30 000 000
75 000 000
14 029 000

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

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

Összesen

I.n.év
354 069 000

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

354 069 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1576/2020. (IX. 9.) Korm. határozata
a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház beruházásának megvalósításához szükséges
többletforrás nyújtásáról
A Kormány
1. a Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1231/2016. (V. 12.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pont a) alpontjában meghatározott beruházás sikeres
végrehajtása érdekében egyetért többletforrás bevonásával, mindösszesen legfeljebb 11 151 848 570 forint
összegben;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati
előirányzatok alcímet a 27. A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. a Korm. határozat 1. pont a) alpontja szerinti beruházás végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy
– az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon a beruházáshoz a 2020. évben szükséges
5 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 27. A Betegápoló Irgalmasrend
projektjeinek finanszírozása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. a Korm. határozat 1. pont a) alpontja szerinti beruházás végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy
– az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon a beruházáshoz a 2021. évben szükséges
6 151 848 570 forint biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 72/2020. (IX. 9.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartó kezdeményezésére tett előterjesztésére –
dr. Gloviczki Zoltánt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
– a 2020. szeptember 1-jétől 2025. augusztus 31-éig terjedő időtartamra –
a rektori teendők ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A miniszterelnök 73/2020. (IX. 9.) ME határozata
kormánymegbízott felmentéséről és kormánymegbízott kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 207. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –
Demeter Ervint, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat e tisztségéből
– 2020. szeptember 9-ei hatállyal –
felmentem, egyidejűleg
dr. Alakszai Zoltánt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottá
– 2020. szeptember 10-ei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,
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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: Németh Balázs ügyvezető.

