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Kormányrendeletek

A Kormány 114/2020. (IV. 15.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi
vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás
érvényesítéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az a személy, aki
a)
az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott
támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdésében vagy
b)
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ában
meghatározott életkort a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt tölti be, az R1., illetve az R2. szerinti állami támogatásra való
jogosultságát a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint érvényesítheti.
(2) Jogosult az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott
állami támogatásra az az (1) bekezdés a) pontja szerinti személy is, akinél
a)
az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres
részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,
b)
az R1. 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány,
tanúsítvány kiállításának napja,
c)
az R1. 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben honosítási határozat kiállításának napja
a veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő időszakra esik.
(3) Jogosult a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az az (1) bekezdés
b) pontja szerinti személy is, akinél a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a veszélyhelyzet megszűnését
követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő időszakra esik.

2. §		
Az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása közötti legfeljebb
1 éves időtartam a veszélyhelyzet megszűnéséig jár le, az állami támogatás az R1. 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól
eltérően teljes összegben jár, ha a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott
vizsganap a veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő időszakra esik.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 115/2020. (IV. 15.) Korm. rendelete
a személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a veszélyhelyzet során a lakosság
ellátásában való részvételéről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés alapján
végzett tevékenységük során
a)
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.)
Korm. rendeletben, valamint
b)
ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte
a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, akkor az ilyen rendeletben
foglalt előírásokat nem kell alkalmazni.
2. §		
Az 1. §-ban meghatározott tevékenység a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel
kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 1. § (8) és (10) bekezdésére figyelemmel a Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenység.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
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1. A látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó eltérő szabályok
1. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (4) és
(4c) bekezdésében foglaltaktól eltérően a támogatási igazolások összértéke a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés
a), b) és d) pontja szerinti támogatott szervezet – ide nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel összefüggésben
a 30/I. § alkalmazandó – sportfejlesztési programjában szereplő igazolt költségek, ráfordítások, kiadások legfeljebb
100 százaléka lehet.
2. §		
A támogatott szervezet – a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. §-ában foglaltak kivételével,
a Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz
beruházás, felújítás jogcím esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában
az elszámolás, valamint a Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére
történő benyújtásával egyidejűleg, a Korm. rendelet 14. § (4b) bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti
a sportfejlesztési program további egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.
3. §		
Az alapvetően működési célt szolgáló támogatások – ideértve a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3., 4. pontjában,
9. pont a), b), g), h) alpontjában, valamint 11–13. pontjában foglalt célokra irányuló támogatásokat – esetében
a támogatott szervezet – a Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak kivételével – az elszámolás, valamint a Korm. rendelet
14. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg
a jóváhagyást végző szervezetnél, a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített felületen
a Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti a sportfejlesztési program további,
legfeljebb egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.
4. §		
A támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a kiegészítő sportfejlesztési
támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolásnak a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti
benyújtására rendelkezésre álló határidő az ott meghatározott 15 napon túl – a veszélyhelyzetre figyelemmel –
egyszeri alkalommal, kérelemre vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható.
5. §		
A Korm. rendeletben foglalt hiánypótlási határidők a veszélyhelyzet ideje alatt indokolt esetben kérelemre vagy
hivatalból, a veszélyhelyzet által indokolt körülmények figyelembevételével meghatározott hosszabb időtartamban
is megállapíthatóak.
6. §		
A veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségek
a sportfejlesztési program módosítása nélkül elszámolhatóak az 1. §-ban meghatározottak szerint, ha a támogatott
szervezet az erre vonatkozó egyedi igényét írásban előzetesen bejelenti a jóváhagyást végző szervezet részére.

2. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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2005

A Kormány 117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. §
(1) bekezdés 9. és 11. pontjában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 27. pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont
16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/G. §-sal egészül ki:
„6/G. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházás esetében a kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti nagyberuházással kapcsolatos régészeti
feladatellátás általános szabályai alkalmazandók.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető
– az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
(3) Az 1. melléklet szerinti hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –
a 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben
is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása és a telkek összevonása még nem történt meg.
(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítmények
használatbavételi engedélyének kiadásának feltétele a 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti
ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti ingatlanra vonatkozóan az építési engedély akkor is
megadható, ha a létesítendő épület helyszínéül szolgáló terület több telekből áll, továbbá épület az telkek építési
területnek nem minősülő területén is elhelyezhető.”
2. §		
Az R. a következő 33. §-sal egészül ki:
„33. § E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az egyes gadaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2020.
(IV. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr25.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését,
6/G. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 37. sorát a Módr25. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R. 3. § (3) bekezdésében a „30. 33. és 35. sora” szövegrész helyébe a „30., 33., 35. és 37. sora” szöveg lép.
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5. §		
Az R.
a)
4. § (1) bekezdésében a „17. és 33. sora” szövegrész helyébe a „17., 33. és 37. sora” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdésében a „17. és 33. sora” szövegrész helyébe a „17., 33. és 37. sora” szöveg
lép.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 37. sorral egészül ki:

1.

37.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

A Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság fóti
telephelyének fejlesztésére
irányuló beruházás

Fót közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti Fót
külterület 0259, 0260, illetve Fót
belterület 2020 helyrajzi számú
ingatlanok.

Pest Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott

2007
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1156/2020. (IV. 15.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált
versenyképesség-növelő támogatási intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért – a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – a vállalkozások likviditási helyzetének
javításához történő versenyképesség-növelő támogatások nyújtásával;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy miniszteri rendeletben szabályozza a koronavírus-járvány
következtében szükségessé vált 1. pont szerinti versenyképesség-növelő támogatások nyújtásának részletes
feltételeit;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcímének a 39. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás
jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az 1. pontban meghatározott
célkitűzések megvalósítása érdekében gondoskodjon 50 000 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
39. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport
javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1157/2020. (IV. 15.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért
a)
a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti
Filmintézet) fóti telephelyének fejlesztésére (a továbbiakban: Beruházás) kidolgozott és részére bemutatott
koncepcióval,
b)
a Beruházás kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Fót külterület 0259, 0260, illetve a Fót belterület 2020 helyrajzi számú ingatlanokon;
2. egyetért azzal, hogy – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 5. § (3)–(4) bekezdésére tekintettel – a Beruházás előkészítését a Nemzeti Filmintézet
a Beruházási Ügynökség közreműködésével végezze;

2008
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3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert
jelöli ki;
4. egyetért azzal, hogy a Beruházási Ügynökség által megvalósítandó Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
– a Törvény 4. § (7)–(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a Nemzeti Filmintézetet mint a Beruházás
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen;
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke és
a Nemzeti Filmintézet bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás
alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a Beruházáshoz kapcsolódó
kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában
biztosított jogkörében eljárva 37 782 964 294 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint,
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 7 000 000 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. Az Attila király emlékmű létrehozásáról szóló 1598/2018. (XI. 26.) Korm. határozat 3. pontjában a „2019. június 30.”
szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg lép.
3. A magyarországi cserkészet támogatásáról szóló 1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat)
a)
2. pontjában a „2019. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2021. március 31-ig” szöveg,
b)
3. pontjában az „a 7. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül” szövegrész
helyébe az „az előkészítési fázisok befejezését követő 120 napon belül” szöveg,
c)
9. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2020. december 31.” szöveg
lép.
4. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 7. pont a) alpontját.
5. A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat
1. pont d) alpontjában a „2020. évre 2 695 000 000 forint” szövegrész helyébe a „2021. évre 1 700 000 000 forint”
szöveg lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

X. Igazságügyi Minisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító
000505

Fejezet
szám

X.

Cím
szám

25

359684
XVII.

20

383106

Jogcím
szám

21
376951
XX.

32

3

5

K8

53

K8

7

K8

1

K6

9

10

331651
218605

K1
K2
K3
K6
1

K3
K6

12
XLII.

Kiemelt
előir.
szám

K3
4

38

280845

374873

Jogcím
csop.
szám

1

XV.

380040

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

K6

43

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása

Dologi kiadások
Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Pest megyei fejlesztések
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tőkeemelés
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Petőfi Irodalmi Múzeum
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Dologi kiadások
Beruházások
Művészeti intézmények
Beruházások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési 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

673 464 169

12 211 000 000
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1. melléklet az 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozathoz

6 000 000 000
140 768 000

13 000 000 000
277 165 340
48 503 935
169 062 850
300 000 000
4 308 972 000
454 028 000
200 000 000
-37 782 964 294

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
000505

359684

Fejezet
szám

X.
XV.

XVII.

Cím
szám

20

380040
331651
218605

4

32
38

XX.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1
25

383106
280845

Alcím
szám

9
10
12

5

53
7

1

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Pest megyei fejlesztések
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Petőfi Irodalmi Múzeum
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Művészeti intézmények

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

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

forintban

673 464 169

12 211 000 000

6 000 000 000
140 768 000
794 732 125
4 763 000 000
200 000 000

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

Összesen

I. n.év
37 782 964 294

II. n.év
37 782 964 294

III. n.év

IV. n.év

2009

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

2010

2. melléklet az 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

379295
XLII.

29

005137

Alcím
szám

16

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

8

Kiemelt
előir.
szám

K8

1

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Lakástámogatások
Egyéb lakástámogatások
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

7 000 000 000

-7 000 000 000

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

Fejezet
szám

XX.
379295

Cím
szám

20

Alcím
szám

16

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

8

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

forintban

7 000 000 000

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

Összesen

I. n.év
7 000 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

7 000 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1159/2020. (IV. 15.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című)
felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának
növelésével,
b)
egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. szeptember 30.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. sora szerinti projektek esetén
az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 198 013 962 forint összegű,
európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) jogcímcsoport hazai
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. június 30.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „61,87” szövegrész helyébe a „62,00”
szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

2012

1. melléklet az 1159/2020. (IV. 15.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

1.

H

(forint)
Magyarország központi
Projekt azonosító

2.

G

Többlettámogatás legfeljebb

száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett

Eredeti támogatás

neve

(forint)

Az EFOP keretében
finanszírozandó
összeg

költségvetéséről szóló
törvényben meghatározott
Uniós fejlesztések fejezete

Megnövelt összköltség
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

terhére finanszírozni
tervezett összeg

Bajai Tankerületi
Központ

EFOP-4.1.2-174.
2017-00043

A Pétervásárai Tamási
Áron Általános Iskola
infrastrukturális
fejlesztése

Hatvani
Tankerületi
Központ

EFOP-4.1.2-175.
2017-00028

A nyírbogáti Vántus
István Általános Iskola
infrastrukturális felújítása

Mátészalkai
Tankerületi
Központ

837 390 000

49 000 000

EFOP-4.1.2-172017-00116

A Bagodi Fekete
István Általános
Iskola infrastrukturális
fejlesztése
a hátránykompenzáció
elősegítése és a minőségi
oktatás megteremtése
érdekében

Zalaegerszegi
Tankerületi
Központ

610 394 319

39 831 906

6.

EFOP-4.1.2-172017-00010

1 044 663 303

574 638 821

–

–

1 158 120 713

659 195 373

A projekt célja a 3250 Pétervására,
Szabadság tér 12. szám alatti
köznevelési intézmény infrastrukturális
fejlesztése.

–

886 390 000

A projekt célja a 4361 Nyírbogát,
Hunyadi út 1. szám alatti köznevelési
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

–

650 226 225

A projekt célja a 8992 Bagod, Kossuth
Lajos utca 15. szám alatti köznevelési
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

113 457 410

84 556 552

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 75. szám

Bácsalmási Körzeti
Általános Iskola
fejlesztése

3.

A projekt célja a 6430 Bácsalmás,
Rákóczi utca 27., a 6430 Bácsalmás,
Szent János utca 26. és a 6456 Madaras,
Nagyboldogasszony utca 1. szám alatti
köznevelési intézmény infrastrukturális
fejlesztése.

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

