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Kormányrendeletek

A Kormány 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával
összefüggő módosításáról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. §, a 4. § és a 15. § (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés
9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. §, a 17. § 2–4. pontja, a 18. § (1) bekezdés 1–3. pontja és (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6–12. §, a 15. § (1) bekezdése, a 17. § 5. pontja és a 18. § (1) bekezdés 4. és 5. pontja, valamint a 18. § (2) bekezdés 2. pontja
tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 13. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 14. §, a 16. § 2. pontja, a 17. § 8. és 9. pontja és a 18. § (1) bekezdés 6. és 7. pontja, valamint a 2. melléklet tekintetében
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 17. § 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 17. § 7. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 19. § és a 3. melléklet tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 21. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § és a 23. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 23. § 2. és 3. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1/B. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a fejezetet irányító szerv az Áht. 6/B. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint, az ott meghatározott
feladatok részbeni vagy teljes körű ellátására kezelő szervet vagy kezelő szerveket jelöl ki, az e feladatok ellátására
a kezelő szervvel a feladatellátás biztosítását szolgáló valamennyi feltételt tartalmazó megállapodást köt. Ha több
kezelő szerv kerül kijelölésre, a megállapodásnak tartalmaznia kell a feladatok megosztásával és azok felelősségi
rendjével kapcsolatos rendelkezéseket is.”
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2. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 32/A. §-sal
egészül ki:
„32/A. § (1) Ha a következő évre szóló központi költségvetési törvény kihirdetésre kerül, és annak hatálybalépése
előtt, de legkésőbb a tárgyév december 31-éig beolvadással vagy jogutód nélküli megszűnéssel a következő évre
szóló központi költségvetési törvényben külön címként nevesített költségvetési szerv megszűnik, a megszűnt
költségvetési szervhez a Kincstár átmeneti, technikai szervezetet rendel. A technikai szervezet a törzskönyvbe nem
kerül bejegyzésre.
(2) A cím és a hozzá tartozó technikai szervezet kiadási és bevételi előirányzatairól a központi költségvetési
törvénnyel összhangban, a költségvetési szervekre irányadó szabályok szerint elemi költségvetés készül azzal
az eltéréssel, hogy az elemi költségvetésről a fejezetet irányító szerv szolgáltat adatot a Kincstár által működtetett
elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
(3) Az (1) bekezdés szerinti cím a hozzá tartozó technikai szervezet vonatkozásában a fejezetet irányító szerv fejezeti
hatáskörben legkésőbb a következő évre szóló központi költségvetési törvény hatálybalépését követő tizedik
munkanapig kezdeményezi a Kincstárnál
a) a központi, irányító szervi támogatás, valamint az azzal fedezett kiadási előirányzatok átcsoportosítását a jogutód
vagy az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, vagy – ha a megszűnő költségvetési szerv közfeladatait a jövőben
államháztartáson kívüli szervezet látja el – az államháztartáson kívüli szervezetet finanszírozó fejezeti kezelésű
előirányzat javára,
b) a központi, irányító szervi támogatás kivételével a bevételi és az azokkal fedezett kiadási előirányzatok
csökkentését és – ha a bevételt az a) pont szerinti költségvetési szervnél, illetve fejezeti kezelésű előirányzatnál
kell a jövőben elszámolni – az a) pont szerinti költségvetési szervnél, illetve fejezeti kezelésű előirányzatnál azok
növelését.
(4) Az (1) bekezdés szerinti címen és a hozzá tartozó technikai szervezeten kizárólag a következő évre szóló központi
költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási és bevételi előirányzatok megnyitását, valamint azok (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti évközi módosítását lehet elszámolni. Kiadás és bevétel, maradvány, vagyon és létszám a címeken
vagy alcímeken és a hozzá tartozó technikai szervezeten nem mutatható ki.
(5) A Kincstár a technikai szervezet adatait a (3) bekezdés szerinti intézkedések elszámolását követően lezárja.
A fejezetet irányító szerv – az év közben megszűnő költségvetési szervekre irányadó szabályok szerint – éves
költségvetési beszámolót készít az elemi költségvetés szerinti adattartalommal.”
3. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a többletbevétel a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű
előirányzat esetén eléri, vagy meghaladja az eredeti előirányzat 50%-át és legalább az ötszáz millió forintot,
az ezt meghaladó többletbevétel az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével használható fel
az (1) bekezdésben meghatározott módon.”
4. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Áht. 33. § (3) bekezdése szerinti, a költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásokkal
kapcsolatos előirányzat-átcsoportosítás a Kormány döntése nélkül a személyi juttatások eredeti költségvetési
kiadási előirányzatainak 10%-áig történő növelésére irányulhat.”
5. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére)
„e) az országgyűlési képviselőcsoportok és az országgyűlési képviselők részére megállapított külön törvény szerinti
működési keret terhére vállalt kötelezettség esetén az országgyűlési képviselőcsoportnál gazdasági-pénzügyi
feladatokat ellátó, vagy az Országgyűlés Hivatalánál foglalkoztatott személy,”
(írásban jogosult.)
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6. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A benyújtott pályázatnak – szükség szerint a pályázati kiírásban közölt formában elkészítve – tartalmaznia kell)
„e) – ha a pályázati kiírás ekként rendelkezik, a működési célú költségvetési támogatások kivételével –
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetését valamint az azokhoz kapcsolódó
részletes költségtervet,”
7. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig tájékoztatja a pályázót arról, hogy
a pályázatának érdemi elbírálása megkezdődött. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén az arra vonatkozó
tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.”
8. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a (2) bekezdés szerinti
nyilatkozatokat, dokumentumokat. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat a kedvezményezett
papír alapon vagy elektronikus úton küldi meg a támogató részére. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának
határideje a támogatói okirattal biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatói okirat kiadásának,
támogatási szerződéssel biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatási szerződés megkötésének
napja. Támogatási szerződés alkalmazása esetén nem szükséges a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtása,
ha a kedvezményezett a nyilatkozatokat a támogatási szerződés szövegébe foglalva teszi meg.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozóan, hogy)
„h) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági
engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi
a támogatónak,”
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az államháztartáson kívüli kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséhez vagy – ha a pályázati kiírás
lehetővé teszi – legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően a támogató rendelkezésére bocsátja
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy
közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az aláírásminta hitelesített másolatát, valamint
b) nem természetes személy kedvezményezett esetén a létesítő okiratának, alapító okiratának vagy jogszabályban
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát, vagy az eredeti példány hitelesített
másolatát.”
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A (2)–(3a) bekezdésben meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok elektronikusan is benyújthatóak.”

9. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése
a következő j) ponttal egészül ki:
(A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől)
„j) a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság és az EGT államban bejegyzett vállalkozás magyarországi
fióktelepe a nemzetközi piacra jutásának elősegítésével kapcsolatos közfeladat megvalósítása érdekében”
(folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.)
10. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási szerződés Áht. 53/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti módosítása legfeljebb egy alkalommal
abban az esetben lehetséges, ha a támogatás nyújtásának feltétele nem jogszabályon alapul és a támogatási döntés
meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga van.”
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11. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 95/B. §-sal
egészül ki:
„95/B. § (1) A támogatási szerződés 95. § (1) bekezdése szerinti módosítását a támogató vagy a kedvezményezett
egyoldalúan, a támogató és a kedvezményezett közösen is kezdeményezhetik.
(2) A támogató a támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt – ha az a kedvezményezett hátrányára
történik – csak akkor módosíthatja, ha erről a felek a támogatási szerződésben megállapodtak, vagy a támogató
általános szerződési feltételt alkalmaz, és az általános szerződési feltételben a támogató ezt kikötötte. A támogatói
okiratban meghatározott támogatási cél támogató részéről történő módosítására az általános szerződési
feltételekre történő kikötés szabálya irányadó.
(3) A támogatási szerződés eredeti célja a kedvezményezett kezdeményezésére – a 95. § (1) bekezdésében
foglaltakon túl – akkor is módosítható, ha a támogatott tevékenység eredeti célja meghiúsul, tartós akadályba
ütközése a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan eléri, vagy meghaladja
a három hónapos késedelmet, ideértve az ezen határidő-módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét
is. A kedvezményezett által kezdeményezett támogatási szerződésben meghatározott eredeti cél módosításáról
a támogató a kezdeményezés beérkezésétől számított negyvenöt napon belül dönt.
(4) A támogató és a kedvezményezett a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően közösen is kezdeményezheti
a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél módosítását azzal, hogy a módosítás során a feleket nem
köti a (3) bekezdésben foglalt határidő és a támogatási szerződés módosítása a támogató Áht. 53/A. § (5) bekezdése
szerinti előzetes engedélyének minősül. Ha a támogató a támogatást biztosító előirányzat felett fejezetet irányító
szervi jogállással nem bíró kezelő szervet, az előzetes engedélynek minősülő módosító szerződés érvényességéhez
a fejezetet irányító szerv egyetértő záradéka is szükséges.
(5) A támogatási szerződés (2)–(4) bekezdés szerinti módosítása esetén a támogató a támogatott tevékenység
időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségekről a 92–94. §-ban
meghatározottak alapján elszámol a támogató felé.
(6) A támogatási szerződés (2)–(4) bekezdés szerinti módosítása esetén a fel nem használt költségvetési támogatás
összege az Áht. 53/A. §-ában és a 96. §-ában foglaltaktól eltérően nem minősül a támogatás jogosulatlan
igénybevételének, ha azt a kedvezményezett – a támogató döntése alapján – egy összegben vagy részletekben
visszatéríti.”
12. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a a következő
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdésben meghatározott, a Kormány egyedi határozatán alapuló költségvetési támogatásnak
minősül minden olyan, a Kormány határozata alapján nyújtott támogatás, amelyben a Kormány a támogatási célt,
a kedvezményezett személyét és a biztosítandó költségvetési támogatás összegszerű mértékét meghatározza.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (2) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási döntés meghozatalához nem szükséges)
„b) a támogatónak a 70. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást kibocsátania.”
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (10) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A kedvezményezett a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a 76. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti költségtervet a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül küldi meg a támogatónak.
Ha a kedvezményezett a támogatónak a költségtervet egyáltalán nem, vagy hiányosan, vagy nem az előírtaknak
megfelelő tartalommal nyújtja be, és a hiányosságot felszólításra sem pótolja, akkor a támogató a támogatói
okiratot jogosult azonnali hatállyal visszavonni.”
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (13) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Ha a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésének eredeti célját egyedi határozatában utóbb
módosítja, a támogatói okirat tartalmát a módosított kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően módosítani kell.”

13. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/F. § (7) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Kincstár az adott hónapban beérkezett, lezárt ellenőrzési jelentéseket a kincstári ellenőrzés befejezését
követő hónap harmadik munkanapjáig, összegyűjtve megküldi az ellenőrzött szerv vezetőjének. A Kincstár
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a lezárt ellenőrzési időszakról szóló jelentésekről összesítő kimutatást készít, amit az ellenőrzési időszak végét
követő második hónap utolsó napjáig elektronikus úton megküld az államháztartásért felelős miniszternek és
az Állami Számvevőszéknek.”
14. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az „[Az Áht. 108/A. §-ához]”
alcíme a következő 172/B. §-sal egészül ki:
„172/B. § (1) A fejezetet irányító szerv a Kincstár által közölt befizetési kötelezettség mérséklését, illetve elengedését
(e § alkalmazásában: fizetési könnyítés) kezdeményezheti annak közlésétől számított húsz munkanapon belül
az államháztartásért felelős miniszternél a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett, ha a befizetési kötelezettség
teljesítése a közfeladatai ellátását aránytalanul megnehezítené, illetve veszélyeztetné.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter a kérelem kézhezvételétől számított húsz munkanapon belül megvizsgálja
a fejezetet irányító szerv (1) bekezdés szerinti kérelmét, és
a) ha a kezdeményezéssel egyetért, a fizetési könnyítésről előterjesztést készít, és azt haladéktalanul a Kormány elé
terjeszti, vagy
b) egyet nem értéséről haladéktalanul értesíti a fejezetet irányító szervet és a Kincstárt.
(3) A fizetési könnyítés tárgyában a Kormány egyedi határozatban dönt, amelyről az államháztartásért felelős
miniszter öt munkanapon belül értesíti a fejezetet irányító szervet és a Kincstárt.
(4) A fejezetet irányító szerv a befizetési kötelezettségét az államháztartásért felelős miniszter egyet nem
értéséről szóló értesítést, illetve a Kormány fizetési könnyítés tárgyában hozott döntéséről szóló értesítést követő
tíz munkanapon belül teljesíti.
(5) A fizetési könnyítésre irányuló kezdeményezés benyújtása és az államháztartásért felelős miniszter – az egyet
nem értéséről vagy a Kormány döntéséről szóló – értesítése között a befizetési kötelezettség teljesítésére
rendelkezése álló határidő nyugszik.
(6) A Kincstár a 172/A. § (6) bekezdése vagy a (4) bekezdés szerinti befizetési határidő lejártát követő
öt munkanapon belül megterheli a fejezetet irányító szerv fizetési számláját a Kincstár által közölt vagy a Kormány
határozatában megállapított összeggel.”
15. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. § (12) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.)
megállapított 93. § (2) és (3) bekezdését valamint 100. § (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépését megelőzően
létrejött és az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával
összefüggő módosításáról szóló 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr9.) hatálybalépéséig le nem
zárt támogatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő
(24) és (25) bekezdéssel egészül ki:
„(24) A Módr9.-cel megállapított 35. § (2) bekezdését a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(25) A Módr9.-cel megállapított 88. § (1) bekezdés c) pontját a 2020. május 15-től létrejött hitelügyletek tekintetében
is alkalmazni kell.”

16. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
1. melléklete az 1. melléklet és
2.
5. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
17. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
9. § (5b) bekezdésében a „Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ktfr.)” szövegrész helyébe a „Ktfr.” szöveg,
2.
49. § a) pontjában a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
3.
52. § (4) bekezdés a) pontjában a „biztost,” szövegrész helyébe a „biztost és a miniszterelnöki megbízottat,”
szöveg,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

53/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „teljesülnek, valamint” szövegrész helyébe a „teljesülnek.” szöveg,
88. § (1) bekezdés c) pontjában a „kamattámogatás” szövegrész helyébe a „kamattámogatás, kezelési
költségtámogatás, egyéb költségtámogatás” szöveg,
134. § nyitó szövegrészében az „a Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási
programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
167/C. § (1) bekezdés a)–d) pontjában az „irányító,” szövegrész helyébe az „irányító” szöveg,
172/A. § (6) bekezdés záró szövegrészében a „harminc napon” szövegrész helyébe a „húsz munkanapon”
szöveg és
172/A. § (6) bekezdés záró szövegrészében a „kilencven napon” szövegrész helyébe a „húsz munkanapon”
szöveg

lép.
18. §

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
5. § (5) bekezdés a) és b) pontja,
2.
39. § (2) bekezdése,
3.
53/A. § (2) bekezdés c) pontja,
4.
75. § (6a) bekezdése,
5.
101/A. § (3) bekezdés e) pontja,
6.
172/A. § (9) bekezdése és
7.
6. melléklet 14. sora.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
49. § a) pontjában az „és d)” szövegrész és a „ , valamint a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat”
szövegrész,
2.
101/A. § (1) bekezdésében az „– a Kormány eltérő rendelkezése hiányában –” szövegrész és
3.
1. melléklet I. pont 36. alpontjában az „az 5. cím tekintetében a Kincstár és annak vezetője” szövegrész.

2. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló
121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló
212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013.
(VI. 19.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Kormány a Gyft. 83/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a közforgalmú gyógyszertárakban
a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének finanszírozását támogató Tőkealap vonatkozásában tőkealap-kezelő
szervezetként kizárólagos joggal a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
jelöli ki.”

4. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A 3. § (2) bekezdés g) pontja szerinti szakrendszer személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát
az önkormányzati ASP rendszerhez a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint csatlakozott önkormányzat jegyzője
közvetlen adatkapcsolat útján továbbíthatja a kereskedelmi nyilvántartásokat tartalmazó országos nyilvántartás
részére.”
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5. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása
22. §

(1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A Kincstár az Áht.-ban és az Ávr.-ben meghatározott feladatai körében)
„n) működteti a törzsadat-nyilvántartást.”
(2) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés n) pontja szerinti feladat ellátása során a törzsadat-nyilvántartás működtetését adatkezelőként
a Kincstár végzi, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. mint adatfeldolgozó közreműködésével.”

23. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
1.
9. § (2) bekezdés m) pontjában a „feladatokat.” szövegrész helyébe a „feladatokat;” szöveg,
2.
14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Kincstárnak” szövegrész helyébe a „Kincstár felett” szöveg és
3.
14. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „hatásköröket” szövegrész helyébe a „hatásköröket, továbbá
ellátja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerv részére
meghatározott feladatokat” szöveg
lép.

6. Záró rendelkezések
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 19. § és a 3. melléklet 2020. december 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 3. §, a 4. §, a 6–8. §, a 10. §, a 11. §, a 12. § (2)–(4) bekezdése, a 16. § 1. pontja, a 17. § 2. és 6. pontja,
a 18. § (1) bekezdés 1–5. pontja és (2) bekezdés 1. pontja, a 21. § és az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
37. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerében)
„37. a központi költségvetés LXXII. fejezeténél – az a) pontban meghatározott kivétellel – az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,
a) a 2. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja.”
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
41. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerében)
„41. a központi költségvetés XLVII. fejezeténél – az a)–h) pontban meghatározott kivétellel – a Pénzügyminisztérium
és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,
a) az 1. cím 2. alcíme és a 2. cím 2. alcíme tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 151. §
(1) bekezdése szerinti tagja,
b) az 1. cím 3. alcíme és a 2. cím 7. alcíme tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Kormánynak
a Ktfr. 138. §-a szerinti tagja,
c) a 2. cím 1. alcíme tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,
d) a 2. cím 3. alcíme és 4. alcím 2. jogcímcsoportja tekintetében az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 79. §-a
szerinti tagja,
e) a 2. cím 6. és 10. alcíme, valamint a 4. cím tekintetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és
a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja,
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f ) a 2. cím 8. alcíme tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése
szerinti tagja,
g) a 2. cím 9. alcíme tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 7. (1) bekezdése szerinti
tagja,
h) a 3. cím tekintetében a Miniszterelnöki Kormányiroda és Kormánynak a Ktfr. 144. § szerinti tagja.”
3. Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. melléklet I. pont 39., 40. és 42. alpontja.

2. melléklet a 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. és 3. sora
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1

(A

B

C

D

E

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés)

országos
nemzetiségi
önkormányzat
esetén a Kincstár,
más esetben az
Igazgatóság

a tárgyhónapot
követő hónap
– november vagy
december – 20-áig

államháztartásért
felelős miniszter

a költségvetési
évet megelőző
év december 31-i
tényleges
állományra
a költségvetési évre
vonatkozó első
adatszolgáltatás
alkalmával, az első
kilenc hónapban
negyedévente,
a tárgynegyedévet
követő hónap16-áig

2

a helyi
önkormányzat,
helyi nemzetiségi
önkormányzat,
társulás, térségi
helyi önkormányzat,
fejlesztési tanács
nemzetiségi önkormányzat,
Gst. 8. §
társulás, térségi fejlesztési
(2) bekezdése
tanács adatszolgáltatási
szerinti, a tárgyév
feladatait ellátó szerv
október és november
hó utolsó napján
fennálló adósságot
keletkeztető ügyletei
állománya

3

a Gst. szerinti
adósságállománnyal vagy
adósságot keletkeztető
ügylet megkötésére
vonatkozó engedéllyel
rendelkező kormányzati
szektorba sorolt egyéb
szervezet, ha a tulajdonosi
joggyakorlója útján
vagy közvetlenül kapott
kiértesítést a rendszeres
adatszolgáltatásról, illetve
– a kiértesítés alapján –
a besorolás szempontjából
statisztikai módszertani
vizsgálat alá vett jogi
személy

a kormányzati
szektorba sorolt
egyéb szervezet
Gst. 8. §
(2) bekezdése
szerinti,
a tárgyidőszak
utolsó napján
fennálló adósságot
keletkeztető
ügyletei értékének
a költségvetési
évet megelőző
év december 31-i
tényleges, valamint
a költségvetési év
december 31-ei
állománya
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2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 14. sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

C

D

E

1

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés)

14

32. § (1)–(5) bekezdése,
32/A. § (2) bekezdése és
33. § (1) és (2) bekezdése
szerinti szervezet, a 9. §
(5b) bekezdése szerinti
szervezet

adatszolgáltatás az
elemi költségvetésről

Kincstár

32. § (6) bekezdése
és 33. § (1) és
(2) bekezdése
szerint

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 24. sora
helyébe a következő rendelkezés lép:

1

24

(A

B

C

D

E

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés)

az Áht. 109. § (8)
bekezdése alapján
kiadott közleményben
megjelölt kormányzati
szektorba sorolt egyéb
szervezet, ha a tulajdonosi
joggyakorlója útján
vagy közvetlenül kapott
kiértesítést a rendszeres
adatszolgáltatásról, illetve
– kiértesítés alapján –
a besorolás szempontjából
statisztikai módszertani
vizsgálat alá vett jogi
személy

a kormányzati
szektorba sorolt
egyéb szervezet
és a besorolás
szempontjából
statisztikai
módszertani vizsgálat
alá vett jogi személy
számviteli beszámoló
szerinti mérlege,
eredménykimutatása
és cash-flow
kimutatása
tételeinek, valamint
a kiemelt mutatói,
költségvetési
államháztartásért
kapcsolatai
felelős miniszter
évközi tényadatai
és a várható
éves teljesítési
adatai, szöveges
indokolással
kiegészítve a
mérlegben,
eredménykimutatásban
és cash-flow
kimutatásban
szereplő speciális
tételek elszámolására,
költségvetési
kapcsolatok és az
adósság alakulására
vonatkozóan

negyedévente,
a tárgynegyedévet
követő hónap
utolsó napja,
havonta, ha
a legutolsó
adatközlésben
szereplő adatokhoz
képest a várható
éves teljesítési
adatokban
elmozdulás várható
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4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 28. sora
helyébe a következő rendelkezés lép:

1

28

(A

B

C

D

E

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés)

Igazgatóság

a negyedik
negyedévi és éves
mérlegjelentés
benyújtási
határidejével
megegyezően

a helyi
önkormányzatnak,
helyi nemzetiségi
önkormányzatnak,
társulásnak, térségi
helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat, fejlesztési tanácsnak
a Gst. 8. §
társulás, térségi fejlesztési
(2) bekezdése
tanács
szerinti, naptári
éven túli futamidejű
adósságot
keletkeztető ügyletek

5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő
30. és 31. sorral egészül ki:

1

30

31

(A

B

C

D

E

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés)

különleges gazdasági
övezettel érintett megyei
önkormányzat

települési önkormányzat

Kincstár (teljes
a realizált helyi adók
adatkör) és az
összege a megyei
érintett települési
önkormányzat
önkormányzatok
támogatásával
(az ezeket
érintett települési
érintő adatok
önkormányzatonként
tekintetében)
az iparűzési
adóerő-képességet
meghatározó
adóalap összege

Kincstár

április 20.

tárgyév október 30.

6. Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. melléklet 23. sora.
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3. melléklet a 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
A személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes és díjmentes személyszállítási
tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke
A

B

C

1.
2.

feltétele

50%-os jegy

3.
4.
5.
6.
7.

D

E

alapja

mértéke

a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú jegy ára

100%

A támogatás

Országos,
regionális
és elővárosi
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység

kedvezményes

90%-os jegy
90%-os bérlet

díjmentes

autóbusz-közlekedés
esetén
vasúti közlekedés
esetén

a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet ára
a tárgyhónapban teljesített
szolgáltatásból származó bruttó
menetdíjbevétel

900%
20%
30%
3580 Ft/
hó/db

Budapest

8.

900%

9.

kizárólag
autóbuszra

2030 Ft/
hó/db

10.

kizárólag
villamosra

1330 Ft/
hó/db

11.

villamosra
vagy
trolibuszra

1330 Ft/
hó/db

kedvezményes
12.

13.

megyei
jogú
városok

villamosra
és
trolibuszra

a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet száma

autóbuszra,
villamosra
és
trolibuszra
(kombinált)

Helyi
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység

1380 Ft/
hó/db

2520 Ft/
hó/db

egyéb település

1710 Ft/
hó/db

15.

Budapest

368 Ft/fő/
település/
hó

16.

villamos- és autóbuszközlekedéssel
rendelkező megyei
jogú város

14.

díjmentes
17.

kizárólag autóbusz
közlekedéssel
rendelkező megyei
jogú város

18.

egyéb település

a Központi Statisztikai Hivatal
által az adott településre
a támogatás igénylése
időpontjában közzétett
lakosságszám

236 Ft/fő/
település/
hó
120 Ft/fő/
település/
hó
18 Ft/fő/
település/
hó
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19.

Komp- és
révközlekedésben
nyújtott
20.
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység
21.

kedvezményes

díjmentes

a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú jegy
darabszáma

100 Ft/
db/hó

a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet
darabszáma

1000 Ft/
db

a tárgyhónapban teljesített
szolgáltatásból származó bruttó
menetdíjbevétel

5%
”

A Kormány 446/2020. (X. 1.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, valamint
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bármely járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal – a bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön
élő magyar állampolgár esetén kizárólagos hatáskörben – a polgár kérelmére új hatósági igazolványt állít ki, ha
a korábban kiadott igazolványt a polgár elvesztette, az megsemmisült, azt eltulajdonították, vagy megrongálódása
miatt használhatatlanná vált.”

2. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A Kormány a (2) bekezdés szerinti úti okmány kiadására irányuló eljárás során keletkezett jogszabály szerinti
papíralapú alapiratok tekintetében útiokmány-nyilvántartó szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát, valamint
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a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal), illetve
a konzuli tisztviselőt jelöli ki.”

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1/A. §-a.

4. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (4) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:
[Útügyi közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el:]
„2. a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének,
fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem
közlekedési célú igénybevételének engedélyezése – ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút
építésével összefüggő járdaépítést –,”
[során.]
5. §		
Az R1. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A Kormány útügyi közlekedési hatóságként országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki a közúti közlekedés alágazatba és – a 6. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével – a logisztikai
központok alágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése, kijelölésének
visszavonása és védelme tekintetében ágazati kijelölő hatóságként és helyszíni ellenőrzést lefolytató szervként.”
6. §		
Az R1. 2. § (3) bekezdés 1. pontjában az „az (5)–(6) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (4) bekezdés 2. pontjában”
szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
2. § (1) bekezdés d) és e) pontja,
b)
2. § (5) és (6) bekezdése.

5. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként)
„d) a Pest Megyei Kormányhivatalt,”
(jelöli ki.)
9. §		
Az R2. 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A NÉBIH)
„a) ellátja a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott kötelezettségek – az 54. cikk kivételével – vonatkozásában a hatáskörrel rendelkező hatósági és
a 75. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti koordináló hatósági feladatokat,”
10. §		
Az R2. a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke
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szerinti, növényvédő szer kísérleti célú engedélyezése tekintetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró
Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”

6. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Budapest Főváros Kormányhivatala által működtetett okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz –
az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.”

7. A Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese felújításával és bővítésével
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese felújításával és bővítésével összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát” szövegrész helyébe
a „Kormányhivatalát” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és
a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról
A Kormány
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
f )–gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi
CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
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1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálattal a döntéseit hivatali tárhelyen keresztül, elektronikus úton
közli.”
2. §		
A Gyer. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kijelölt gyámhivatal a 41. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt iratok, illetve az örökbe fogadni szándékozó
személy és a gyermek szülőjének kérelme, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén
a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata és a gyermekvédelmi gyám kérelme alapján tizenöt napon belül,
hathetesnél fiatalabb gyermek esetén nyolc napon belül dönt a kötelező gondozásba történő kihelyezésről.
A kijelölt gyámhivatal a kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő végzésében a gondozási idő
számításánál figyelembe veszi a tényleges gondozás kezdő időpontját. Nyílt örökbefogadás esetén a végzés
tartalmazza az örökbefogadásban közreműködő szervezet nevét.”
3. §		
A Gyer. 103. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A gyermekvédelmi szakszolgálat a megkereséstől számított húsz napon belül, de legkésőbb a tárgyalás
időpontjáig megismerhetővé teszi a gyámhivatal számára a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai
rendszerben az elkészített elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet, amelyeket a tárgyaláson a gyámhivatal
ismertet.”
4. §		
A Gyer.
a)
45. § (7) bekezdésében és 51. § (2) bekezdésében a „határozatában” szövegrész helyébe a „végzésében”
szöveg,
b)
51. § (1) bekezdés d) pontjában a „határozattal” szövegrész helyébe a „végzéssel” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti a Gyer. 103. § (6) bekezdése.

2. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és
a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ar.) a 11. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„1/A. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a gyermekek átmeneti gondozása esetén
vezetendő „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer”
7. §		
Az Ar. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekek átmeneti gondozását nyújtók a gyermek
sorsának megtervezését és az ellátott feladatok értékelését – a Gyvt. 135. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
körben és célból – a 2. számú melléklet szerinti „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer szerint
végzik.
(2) A gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézményben
történő ideiglenes hatályú elhelyezése vagy nevelésbe vétele esetén a család- és gyermekjóléti központ másolatban
továbbítja a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részére a gyermek és családja vonatkozásában keletkezett,
a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, valamint a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézmény által
kitöltött adatlapokat.”
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8. §		
Az Ar. a következő 2/B–2/E. alcímmel egészül ki:

„2/B. A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerre vonatkozó általános szabályok
11/K. § (1) A Kormány a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (a továbbiakban: GYVR)
adatkezelőjeként a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.
(2) A Kormány országos örökbefogadást elősegítő szervként a minisztert jelöli ki.
(3) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) központi szerve (a továbbiakban: Központ) látja el a GYVR-rel
kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat, üzemelteti a GYVR-t, gondoskodik az adatbiztonsági követelmények
teljesítéséről, és biztosítja az adatok hozzáférhetőségét az arra jogosultak számára. E feladatok ellátásáról a miniszter
és a Központ adatfeldolgozási szerződést köt.
(4) A Központ a GYVR üzemeltetése során biztosítja, hogy arra jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett
adatokhoz ne férjenek hozzá.
(5) A GYVR-rel kapcsolatos eseményeket az informatikai rendszer folyamatosan, visszakereshető módon naplózza,
ideértve az adatrögzítéssel nem járó adatlekérdezéseket is.
(6) A GYVR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Központ a miniszter szakmai irányításával látja el.
11/L. § (1) A Központ a GYVR-ben rögzített Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (a továbbiakban: TAJ) a Kincstár
által vezetett TAJ nyilvántartásból történő elektronikus adatigénylés útján ellenőrzi, illetve – ha az adat nem vagy
hibásan áll a Központ rendelkezésére – kéri meg.
(2) Ha a GYVR törzsadat alrendszerében vagy örökbefogadási alrendszerében rögzítendő személy nem rendelkezik
TAJ-jal, illetve a TAJ nem ismert vagy hibás, a GYVR a TAJ rögzítéséig technikai kódot képez.
(3) Ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek nem rendelkezik TAJ-jal, a gyermekvédelmi gyámja vagy
eseti gyámja a gyámrendelésről szóló határozat közlését követően haladéktalanul megigényli azt, és az erről szóló
iratot megküldi a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak a GYVR dokumentumtárába történő feltöltés céljából.

2/C. A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer kapcsolatai más informatikai
rendszerekkel
11/M. § (1) A GYVR a finanszírozás ellenőrzése céljából elektronikus úton – külön adatigénylés nélkül –
napi rendszerességgel adatot szolgáltat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás (a továbbiakban:
igénybevevői nyilvántartás) számára
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt
személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról,
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt
számára nyújtott ellátás kezdő és utolsó napjáról,
c) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt
számára nyújtott ellátást megalapozó hatósági döntés tárgyáról, számáról, keltéről, a véglegessé válás időpontjáról
és a döntést hozó szerv megnevezéséről,
d) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ellátási szükségletére vonatkozó adatokról,
e) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gondozási helyére és az utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőtt ellátási helyére vonatkozó adatokról,
f ) a fiatal felnőtt utógondozói ellátása elrendelésének okáról,
g) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek javítóintézetbe vagy büntetés-végrehajtási intézetbe
történő befogadásának és az onnan történő elbocsátásának napjáról, és
h) az a)–g) pont szerinti adatokban bekövetkező változásokról.
(2) A GYVR törzsadat alrendszerében rögzített (1) bekezdés szerinti adatok a gyermek vagy fiatal felnőtt ellátását
biztosító szolgáltató vezetőjének (a továbbiakban: gondozási hely vezetője) jóváhagyásával adhatóak át
az igénybevevői nyilvántartás számára.
(3) Ha a gondozási hely vezetője a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által rögzített, (1) bekezdés szerinti
adatokat vitatja, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül írásban kezdeményezi az adatok egyeztetését
a hibás adat, a helyes adat és az eltérés okának megjelölésével. A gondozási hely vezetője a kezdeményezést
tartalmazó irat másolatát egyidejűleg megküldi a Központ részére.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti adategyeztetés öt munkanapon belül nem vezet eredményre, a vitatott adatokat
a Központ a gondozási hely vezetőjének kezdeményezésére a GYVR dokumentumtárába feltöltött iratok
alapján ellenőrzi, valamint öt munkanapon belül hivatali tárhelyen keresztül felhívja a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatot az általa megállapított adat rögzítésére, és a megtett intézkedéseiről értesíti a gondozási hely
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vezetőjét. Ha a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a közölt adatokat nem rögzíti, a Központ erről tájékoztatja
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat fenntartóját, aki a Gyvt. szerinti fenntartói ellenőrzést folytat le.
(5) A GYVR-ben a gyermekvédelmi szakellátás kezdő időpontjaként a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételét
megalapozó határozatban megjelölt időpontot kell rögzíteni. Ha az azonnal végrehajtható határozatban az ellátás
kezdő időpontját nem jelölték meg, az ellátás kezdő időpontja a határozat kelte. A gyermek ellátási szükségletének
és megváltozásának kezdő időpontja a gyámhatóság határozatában megállapított időpont.
(6) Ha az utógondozói ellátást elrendelő határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg, de az ellátást
az elrendelő határozat végrehajthatóvá válásának napját megelőzően már igénybe vették, az utógondozói ellátás
igénybevételéről szóló megállapodásban rögzített tényleges igénybevétel napját kell a kezdő időpontnak tekinteni.
(7) A gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltoztatásának időpontját a korábbi gondozási hely,
utógondozói ellátási hely a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a gyermek, fiatal felnőtt tényleges
elbocsátásának napját megelőző nappal rögzíti.
(8) A gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltoztatásáról szóló gyámhatósági döntés adatait,
valamint az ellátás kezdő időpontját az új gondozási hely, utógondozói ellátási hely vonatkozásában a területi
gyermekvédelmi szakszolgálat a GYVR törzsadat alrendszerében a (7) bekezdés szerinti időpont rögzítéséről szóló
értesítést követően, a tényleges elbocsátás napjával egyező időponttal rögzíti.
(9) Ha a rendőrség általános védelmi intézkedés keretében a már ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe
vett gyermeket az arra kijelölt speciális gyermekotthonba szállítja, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a GYVR
törzsadat alrendszerében a gyermek gondozási helyeként a kijelölt speciális gyermekotthont rögzíti. Általános
védelmi intézkedés esetén a gyermek előző gondozási helye a GYVR tervező és értékelő alrendszerében megindítja
a gyermek gondozási helyének megváltoztatására irányuló gyámhatósági eljárást.
11/N. § A GYVR törzsadat alrendszere, valamint a tervező és értékelő alrendszere a gyermek gondozási helyének
meghatározása, az arra történő javaslattétel és a fiatal felnőtt ellátási helyének meghatározása céljából elektronikus
adatigénylés útján kéri meg a szolgáltatói nyilvántartásból az ellátást nyújtó engedélyesre és fenntartóra vonatkozó
adatokat.
11/O. § (1) A GYVR-ben történő adatrögzítésért, valamint az adatok hiteles szolgáltatásáért
a) a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon vezetője, valamint a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti
intézmény vezetője,
b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője,
c) az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője,
d) az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szakmai vezetője,
e) az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet szakmai vezetője,
f ) az örökbefogadói tanfolyam szervezője,
g) az országos örökbefogadást elősegítő szerv vezetője és
h) a nemzetközi örökbefogadási ügyekben eljáró központi hatóság (a továbbiakban: a nemzetközi örökbefogadást
elősegítő szerv) vezetője
felel.
(2) A GYVR-hez történő hozzáférés érdekében – a Központ honlapján közzétett kijelölő okirat
formanyomtatványának kitöltésével –
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető jogosultságigénylésének jóváhagyása érdekében a nevelőszülői hálózat
és a gyermekotthon, valamint a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény fenntartója,
b) az (1) bekezdés d)–h) pontja szerinti vezető jogosultságigénylésének jóváhagyása érdekében a miniszter
ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező e-képviselőt jelöl ki.
(3) A Központ – a honlapján közzétett kijelölő okirat formanyomtatvány beküldését követően – jóváhagyja
a) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve (a továbbiakban: SZGYF központi szerve) által
kijelölt, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjének és az országos gyermekvédelmi
szakértői bizottság vezetőjének,
b) a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon, valamint a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény
fenntartója e-képviselőjének,
c) a minisztérium e-képviselőjének,
d) a gyámhivatal vezetője, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal vezetője által kijelölt, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkört ellátó szervezeti egysége
vezetőjének
regisztrációját.
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(4) A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, személy, valamint a (3) bekezdés szerinti szerv a kijelölő
okiratot az Országos Szociális Információs Rendszer jogosultságkezelési informatikai rendszerébe (a továbbiakban:
OSZIR IDM) tölti fel.
(5) A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, személy, valamint a (3) bekezdés szerinti szerv
vezetője – a Központ honlapján közzétett visszavonó okirat formanyomtatványának elektronikus úton történő
megküldésével – haladéktalanul bejelenti a Központnak, ha az e-képviselő, illetve a (3) bekezdés szerint kijelölt
személy bejelentett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnik.
(6) A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, valamint a (3) bekezdés szerint kijelölt személy az általa
irányított szervezet, szervezeti egység szakmai feladatot ellátó, ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező
szakemberét (a továbbiakban: szakember) felhívja a GYVR-be történő belépési jogosultság igénylésére az OSZIR
IDM-ben (a továbbiakban: regisztráció). A regisztráció során a szakember megadja az ügyfélkapu használatára
jogosító személyazonosító adatait és megjelöli azokat a szerepköröket, amelyekben a GYVR használatához
jogosultságot igényel. A szakember regisztrációját a szervezet vezetője hagyja jóvá.
(7) A Központ ellenőrizheti a (3) bekezdés szerint kijelölt személy regisztráció során megadott személyazonosító
adatainak és a kijelölésben foglalt személyazonosító adatainak egyezőségét, valamint a kijelölő dokumentum
érvényességi feltételeinek meglétét. Ha az adatok nem egyeznek meg, vagy a kijelölő dokumentum érvényességi
feltételei nem állnak fenn, a Központ a kijelölést visszautasítja.
(8) A szakembereknek a GYVR használatára történő megfelelő felkészítéséről a (2) bekezdés szerinti e-képviselő,
valamint a szervezet vezetője gondoskodik. A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, személy, valamint
a szervezet vezetője köteles az OSZIR IDM-ben bejelenteni, ha a szakember OSZIR IDM-ben megadott adatai
megváltoztak. A szakember regisztrációja az OSZIR IDM-ben vonható vissza.

2/D. A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerre vonatkozó különös szabályok
11/P. § (1) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat és
az azokban bekövetkezett változásokat a GYVR törzsadat alrendszerében a hatósági döntés, valamint a javítóintézeti
nevelésbe vagy büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadásnak vagy az onnan történő elbocsátásnak
a napjáról szóló értesítés közlésétől, vagy az adatváltozást alátámasztó okirat kézhezvételétől számított legkésőbb
két munkanapon belül rögzíti. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat ezzel egyidejűleg az adatrögzítés alapjául
szolgáló döntést vagy okiratot feltölti a GYVR dokumentumtárába.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés rögzítését követően a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részéről
a) elhelyezési javaslat és elhelyezési terv (a továbbiakban: TESZ-1) készítése érdekében az elhelyezési feladatot ellátó
szervezeti egység vezetője, valamint a fővárosi, megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője legkésőbb két
munkanapon belül kijelöli a feladat ellátására köteles szakembert,
b) a gyermek ellátási szükségletének megállapítására irányuló gyámhatósági megkeresés (1) bekezdés szerinti
rögzítését követően a fővárosi, megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője legkésőbb két munkanapon
belül kijelöli a vizsgálatban részt vevő szakembereket,
c) a gyermek örökbefogadhatóvá válásával kapcsolatos döntés rögzítését követően az örökbefogadással
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül
kijelöli a feladat ellátására köteles örökbefogadási tanácsadót,
d) – házastárs, rokon, nevelőszülő vagy családbafogadó gyám általi örökbefogadás esetén – az örökbe fogadni
szándékozó személy alkalmassági vizsgálatára irányuló megkeresés rögzítését követően az örökbefogadással
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül
kijelöli a feladat ellátására köteles örökbefogadási tanácsadót,
e) nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozásba történő kihelyezésről szóló döntés rögzítését követően
a nyílt örökbefogadást közvetítő területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadással kapcsolatos feladatot
ellátó szervezeti egységének vezetője vagy a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szakmai vezetője
legkésőbb két munkanapon belül a feladatot megküldi a krízistanácsadást végző szakember számára a vér szerinti
szülőnek nyújtott krízistanácsadás tapasztalatainak rögzítése céljából,
f ) az örökbefogadás engedélyezéséről szóló döntés rögzítését követően az utánkövetést végző területi
gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadással kapcsolatos feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője,
az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet szakmai vezetője legkésőbb két munkanapon belül
kijelöli az utánkövetés feladatait ellátó két szakember közül az adatrögzítésért felelős személyt.
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(3) A gyermek hazai örökbefogadásának elősegítése érdekében – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által
az országos örökbefogadást elősegítő szerv részére átadott feladat elvégzése céljából – a miniszter kijelöli a feladat
elvégzéséért felelős személyt, és a kijelölést legkésőbb két munkanapon belül rögzíti a GYVR-ben.
(4) A gyermek nemzetközi örökbefogadásának elősegítése céljából az országos örökbefogadást elősegítő szerv
részéről átadott feladat elvégzéséért felelős személyt a miniszter jelöli ki, és a kijelölést legkésőbb két munkanapon
belül rögzít a GYVR-ben.
(5) A gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézménybe
történő ideiglenes hatályú elhelyezéséről, nevelésbe vételéről, gondozási helyének megváltozásáról, ellátási
szükségletének megváltozásáról, a fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendeléséről és utógondozói ellátásának
megváltozásáról szóló döntés rögzítését követően az otthont nyújtó ellátást, illetve az utógondozói ellátást biztosító
nevelőszülői hálózat vagy gyermekotthon, a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény szakmai vezetője
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladat ellátásért felelős szakembert, és a kijelölést
rögzíti a GYVR-ben.
(6) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője az illetékessége megváltozását – az arra okot adó körülményről
történő értesülést követően – legkésőbb két munkanapon belül rögzíti azt a GYVR-ben. Az újonnan illetékessé
váló területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője az illetékességváltozás GYVR-ben történő rögzítését követően
legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladatellátásért felelős szervezeti egység vezetőjét, és a kijelölést rögzíti
a GYVR-ben.
(7) Az adat rögzítéséért felelős szerv vezetője a tévesen rögzített személy valamennyi adatát – a téves rögzítés
tudomására jutását követően haladéktalanul – törli a GYVR-ből.
11/Q. § (1) A fővárosi, megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője a GYVR bizottsági alrendszerében
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 103. § (4) bekezdésében meghatározott időpontra véglegesíti a TESZ-1 elkészítéséhez
szükséges szakmai véleményt.
(2) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője a TESZ-1
elkészítését a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a Gyer. 103. § (10) bekezdésében meghatározott időpontra
véglegesíti.
(3) A gyermekvédelmi gyám a helyzetértékelést a GYVR tervező és értékelő alrendszerében
a) a gyámhatóság megkeresését követő tizenöt napon belül,
b) jelentési kötelezettségének teljesítése érdekében a gyámrendelésről szóló gyámhatósági határozat közlését
követően félévente,
c) a gyámhatósági felülvizsgálati eljárás kezdeményezését megelőzően
véglegesíti.
(4) A nevelőszülői hálózat, a gyermekotthon, a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény szakmai vezetője
a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a nevelésbe vett gyermek
a) egyéni gondozási-nevelési tervét a gyámhatóság által jóváhagyott TESZ-1 kézhezvételétől számított harminc
napon belül,
b) helyzetértékelését a nevelésbe vétel felülvizsgálati időpontját megelőzően tizenöt nappal, illetve a gyámhatóság
felkérését követő tizenöt napon belül
véglegesíti.
(5) Az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság a GYVR bizottsági alrendszerében a megkeresés rögzítését
követő harminc napon belül véglegesíti szakmai véleményét.
(6) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója a GYVR örökbefogadási alrendszerében
rögzíti
a) az örökbe fogadni szándékozó személy adatait a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb két munkanapon belül, és
b) az örökbe fogadni szándékozó személy adataiban bekövetkező változásokat a tudomásra jutástól számított öt
munkanapon belül.
(7) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója a GYVR örökbefogadási alrendszerében
zajló folyamatokat érintő adatváltozásokat a tudomásra jutástól számított öt munkanapon belül rögzíti.
(8) A nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet a GYVR örökbefogadási alrendszerében az örökbe fogadni
szándékozó személlyel kötött megállapodás adatait a megállapodás megkötésétől számított öt munkanapon belül
rögzíti, és a megállapodást feltölti a dokumentumtárba.
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(9) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet
krízistanácsadást végző szakembere a vér szerinti szülőnek nyújtott krízistanácsadás tapasztalatait öt munkanapon
belül rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.
(10) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet a GYVR
örökbefogadási alrendszerében rögzíti az utánkövetés tapasztalatait
a) első alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének véglegessé válását követő hat hónap elteltétől számított
hatvan napon belül,
b) második alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének véglegessé válását követő másfél év elteltétől
számított hatvan napon belül,
c) önkéntes utánkövetés esetén a kapcsolat felvételét követő tíz munkanapon belül.
(11) A nemzetközi örökbefogadást elősegítő szerv az örökbefogadásra alkalmas külföldi személyek adatait
a kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.
(12) A nyílt örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet adatait és
az adtatokban bekövetkező változást a működésüket engedélyező szerv a döntés véglegessé válását követő két
munkanapon belül rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.
(13) Az örökbefogadói tanfolyam szervezője az örökbefogadói tanfolyam adatait a tanfolyam indítását megelőzően
legalább harminc nappal rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.
11/R. § A 11/P. és 11/Q. §-ban meghatározott határidőn túli adatrögzítésre és adatmódosításra akkor van lehetőség,
ha az arra kötelezett személy, szerv számára a GYVR a Központ informatikai rendszerében, az elektronikus
hírközlési szolgáltatónál vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt
az adatszolgáltatási, adatrögzítési vagy adatmódosítási határidőn belül munkaidőben legalább egy munkanapon
keresztül nem volt elérhető. Az üzemzavar megszűnését követően az adatrögzítést haladéktalanul, de legkésőbb
egy munkanapon belül el kell végezni.

2/E. A javítóintézeti informatikai rendszerre vonatkozó szabályok
11/S. § (1) A Kormány a javítóintézeti informatikai rendszer (a továbbiakban: JIR) adatkezelőjeként a minisztert jelöli ki.
(2) Az SZGYF központi szerve látja el a JIR-rel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat, üzemelteti a JIR-t,
gondoskodik az adatbiztonsági követelmények teljesítéséről, és biztosítja az adatok hozzáférhetőségét
a Gyvt. 139/A. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultak számára. E feladatok ellátásáról a miniszter és
az SZGYF központi szerve adatfeldolgozási szerződést köt.
(3) Az SZGYF központi szerve a JIR üzemeltetése során biztosítja, hogy arra jogosulatlan személyek a nyilvántartásba
vett adatokhoz ne férjenek hozzá.
(4) A javítóintézetben ellátott fiatalkorú és a vele együttesen elhelyezett gyermeke ellátásával összefüggő,
a Gyvt. 135. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat a javítóintézet igazgatója és az általa kijelölt szakember rögzíti
a JIR-be.
(5) A JIR-rel kapcsolatos eseményeket az informatikai rendszer folyamatosan, visszakereshető módon naplózza,
ideértve az adatrögzítéssel nem járó adatlekérdezéseket is.
(6) A JIR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az SZGYF központi szerve a miniszter szakmai irányításával látja el.
11/T. § (1) A javítóintézet igazgatója és az általa kijelölt szakember a Gyvt. 139/A. § (1), (3a) és (3b) bekezdése szerinti
adatokat a fiatalkorú befogadását vagy elbocsátását követően, valamint az adatokban bekövetkező változást az azt
megalapozó dokumentum kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül rögzíti
a JIR-ben.
(2) A fiatalkorú gondozásával, nevelésével, fejlesztésével és reszocializácójával kapcsolatos szakmai tevékenység
JIR-ben történő rögzítése a miniszter által jóváhagyott és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett
útmutatóban foglaltak alapján történik.”
9. §		
Az Ar. 11/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/N. § (1) A GYVR törzsadat alrendszere, valamint a tervező és értékelő alrendszere a gyermek gondozási helyének
meghatározása, az arra történő javaslattétel és a fiatal felnőtt ellátási helyének meghatározása céljából elektronikus
adatigénylés útján kéri meg a szolgáltatói nyilvántartásból az ellátást nyújtó engedélyesre és fenntartóra vonatkozó
adatokat.
(2) A GYVR a Gyvt. 134. § (4a) bekezdése alapján adatokat ad át egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai
célra a Központi Statisztikai Hivatalnak.”
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10. §		
Az Ar. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és
a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyvrmr.) hatálybalépését megelőző hónap utolsó napján otthont nyújtó ellátásban vagy
utógondozói ellátásban részesülő gyermeknek, fiatal felnőttnek a Gyvrmr. hatálybalépését megelőző hónap utolsó
napján az igénybevevői nyilvántartásban szereplő adatait – az időszakos jelentésre vonatkozó adat kivételével –
a Központ a Gyvrmr. hatálybalépése hónapjának utolsó napjáig áttölti a GYVR-be.”
11. §		
Az Ar.
a)
5. §-ában a „(fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe a „(fővárosi kerületi) hivatala, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti örökbefogadási ügyben
kijelölt gyámhivatal” szöveg,
b)
9. § (1) bekezdésében a „fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek otthonának” szövegrész helyébe
a „Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény” szöveg,
c)
11/E. § (1) bekezdésében a „szolgáltatói nyilvántartásba” szövegrész helyébe a „szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban:
szolgáltatói nyilvántartás)” szöveg
lép.
12. §		
Hatályát veszti az Ar.
a)
8. §-a,
b)
2. alcíme,
c)
2. számú melléklet XV., XVII., XIX. és XXI. számú adatlapja.

3. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
Hatályát veszti a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletében foglalt táblázat 29. sora.

4. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és
működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 7. § (1) bekezdés c) pont
ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységet végző közhasznú szervezet
a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenysége keretében a vér szerinti szülő és a gyermek más törvényes
képviselőjének döntése alapján]
„ca) a gyermek nyílt örökbefogadásának elősegítése érdekében a Gyvt. 135. § (3a) bekezdés d) pontja szerinti,
a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer örökbefogadási alrendszerében (a továbbiakban:
GYVR örökbefogadási alrendszere) szereplő és a közhasznú szervezettel megállapodást kötött örökbe fogadni
szándékozó személyek közül – a nyilvántartási sorrend figyelembevételével – a gyermek számára alkalmas
örökbefogadó szülőt javasol a vér szerinti szülő számára, és”
15. §

(1) Az Ör. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az utánkövetést végző közhasznú szervezet
a) a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti a Gyvt. 135/A. § (1a) bekezdése szerinti adatokat, és
b) a GYVR örökbefogadási alrendszer dokumentumtárába feltölti az utánkövetési jelentést, valamint
az örökbefogadás önkéntes utánkövetését megalapozó megállapodást és az annak megtörténtéről, eredményéről
készített feljegyzést.”
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(2) Az Ör. 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nyílt örökbefogadás esetén a GYVR örökbefogadási alrendszerébe
a) a Gyvt. 135/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a közhasznú szervezet krízistanácsadást végző
szakembere,
b) a Gyvt. 135/A. § (1a) bekezdése szerinti adatokat a közhasznú szervezet utánkövetést végző szakembere
rögzíti.”
16. §		
Az Ör.
a)
13. § (2) és (3) bekezdésében a „Nyilvántartásban” szövegrész helyébe a „GYVR örökbefogadási
alrendszerében” szöveg,
b)
13. § (5) bekezdésében a „Nyilvántartás” szövegrész helyébe a „GYVR örökbefogadási alrendszerének” szöveg,
valamint a „(2) és (4) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdése és a 12. § (2) bekezdése”
szöveg
lép.

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(4) Ha az igénybevevői nyilvántartásban rögzített adat – a TAJ, az (1) bekezdés szerinti adatok és az időszakos
jelentés kivételével – megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a tudomásszerzést követő munkanap 24 óráig
módosítja.”
18. §		
Az Nyr. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a szolgáltatás igénybevétele megszűnik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a megszűnést követő munkanap
24 óráig, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység esetén a megszűnést követő hónap 15-éig rögzíti.
(2) Ha az Szt. szerinti áthelyezés miatt az igénybevevő számára szolgáltatást nyújtó engedélyes megváltozik,
a) a korábbi engedélyes az áthelyezést megelőző nappal az (1) bekezdésben foglaltak szerint rögzíti az igénybevétel
megszűnését,
b) az új engedélyes az áthelyezés napjával a 4. §-ban foglaltak szerint rögzíti az igénybevevő Szt. szerinti adatait.”
19. §		
Az Nyr. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Gyermekvédelmi szakellátások esetén – a 4–8. §-ban foglaltaktól eltérően – a Gyvt. szerinti adatok
rögzítése és az időszakos jelentés úgy történik, hogy a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai
rendszer (a továbbiakban: GYVR) a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
kormányrendeletben (a továbbiakban: Ar.) foglaltak szerint elektronikus úton, napi rendszerességgel adatot
szolgáltat az igénybevevői nyilvántartás részére.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében az Ar. szerinti gondozási hely vezetőjét adatszolgáltató munkatársnak
kell kijelölni. Az igénybevevői nyilvántartásban szereplő adatok helyességének figyelemmel kísérése érdekében
további adatszolgáltató munkatársak is kijelölhetők.
(3) Gyermekvédelmi szakellátások esetén az e-képviselő és az adatszolgáltató munkatárs az igénybevevői
nyilvántartásban közvetlenül nem rögzíthet vagy törölhet adatot, de folyamatosan figyelemmel kíséri a GYVR-ből
az igénybevevői nyilvántartásba átkerülő adatok helyességét.
(4) Ha az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs az igénybevevői nyilvántartásban hibás vagy hiányos
adatot észlel, az adatot az Ar.-ban foglaltak szerint a GYVR-ben kijavítja, vagy – ha az adat kijavítására nem jogosult –
haladéktalanul értesíti az adat GYVR-ben történő kijavítására jogosultat és a Központot.”
20. §		
Az Nyr. 2. § (1) bekezdésében az „adatszolgáltatást” szövegrész helyébe az „adatszolgáltatást – a 8. §-ban foglaltak
kivételével –” szöveg lép.
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21. §		
Hatályát veszti az Nyr.
a)
4. § (3) és (4) bekezdése,
b)
5. § (2) bekezdése,
c)
5. § (3) bekezdésében az „és (2)” szövegrész,
d)
6. § (3) bekezdés b) pontja,
e)
7. § (4) bekezdés b) pontja,
f)
7. § (6) bekezdése.

6. Záró rendelkezések
22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 448/2020. (X. 1.) Korm. rendelete
az „Újjászülető Millenáris” fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházás megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és
a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában és 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 3. § (1) bekezdés tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdés tekintetében 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. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az „Újjászülető Millenáris”
fejlesztési koncepció keretében a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által
a Budapest II. kerület, belterület 13204/10, 13204/11, 13204/12, 13204/14, valamint 13204/15 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, „Millenáris” elnevezésű ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) megvalósítandó ingatlanfejlesztéssel
és beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek.
(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A kiemelten közérdekű beruházás helyszínét
az (1) bekezdés állapítja meg.
(4) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett, az (1) bekezdésben meghatározott Ingatlan közvetlen
környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának
feltétlenül szükséges időtartamát a kivitelezés megkezdésétől számított huszonnégy hónapban határozza meg.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) A Kormány a Beruházással összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és
az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.
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(2) A Beruházással összefüggésben
a)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye, valamint
c)
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület-alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.
4. §

(1) A Beruházás esetében a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg azzal, hogy
a)
a hatályos településrendezési eszközök, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni,
b)
amennyiben a hatályos településrendezési eszközök a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési
eszközt nem lehet alkalmazni.
(2) A Beruházás tekintetében a 13204/15 helyrajzi számú ingatlan telkén a beépíthetőség megengedett legnagyobb
mértéke 45%.

5. §

(1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti
előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével –
tizenöt nap.
(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 448/2020. (X. 1.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
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16.
17.
18.
19.

élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–17. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 449/2020. (X. 1.) Korm. rendelete
a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 449/2020. (X. 1.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. mellékletében foglalt táblázat 163. és 164. sorát a Módr2.
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 449/2020. (X. 1.) Korm. rendelethez
Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 163. és 164. sorral egészül ki:
(A

B

C

Oktatási művelődési-, egészségügyi-, szociális-,
rekreációs-, illetve sportlétesítmények és azokhoz

1

kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

Beépítésre nem szánt területe lehatárolása

lehatárolása
2
3

163.

164.

EOV koordináták
Helyrajzi szám

x

EOV koordináták
y

036/294

a teljes telekterület oktatási, művelődési,
egészségügyi, szociális, rekreációs,
illetve sportlétesítmények és azokhoz
kapcsolódó létesítmények elhelyezésére
szolgáló terület

036/295

a teljes telekterület oktatási, művelődési,
egészségügyi, szociális, rekreációs,
illetve sportlétesítmények és azokhoz
kapcsolódó létesítmények elhelyezésére
szolgáló terület

x

y)
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1616/2020. (X. 1.) Korm. határozata
az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnökségét előkészítő
feladatokról
A Kormány
1. célul tűzi ki az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnöksége
(a továbbiakban: ET/MB magyar elnökség) minél hatékonyabb előkészítését és végrehajtását, és egyetért
az ET/MB magyar elnökségi programtervezete kapcsán meghatározott alábbi prioritásokkal:
a)
nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítása,
b)
a jövő generáció: ifjúságpolitika, gyerekjogok, gyermekek és fiatalok lelki egészsége, családi értékek védelme,
társadalmi felzárkóztatás és a romák lehetőségei,
c)
vallásközi párbeszéd,
d)
a jövő kihívásai: kiberbűnözés, mesterséges intelligencia,
e)
környezetügy: európai tájvédelem, élőhelyek védelme, az egészséges környezethez való alapvető jog,
fenntartható fejlődés;
2. egyetért azzal, hogy a kijelölt prioritási területeket magyar szempontból már az ET/MB magyar elnökséget
megelőző időszakban is kiemelten kell kezelni, az illetékes kormányközi testületekben magyar szakértők aktív
részvételével, valamint a területekre vonatkozóan önkéntes pénzügyi hozzájárulások felajánlásával;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél 2020. évi megvalósítása érdekében gondoskodjon
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezetében
a)
az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára 63 840 000 forint,
b)
a 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 467 393 000 forint
többletforrás biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
a)
I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím javára 8 780 000 forint,
b)
X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára 145 730 000 forint,
c)
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 100 153 000 forint,
d)
XII. Agrárminisztérium fejezet, 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára 27 177 000 forint,
e)
XVI. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása javára cím javára 110 259 000 forint,
f)
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
cím javára 131 261 000 forint,
g)
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetben
ga)
az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára 277 082 000 forint,
gb)
a 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 280 694 000 forint,
gc)
a 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések alcím
javára 170 000 000 forint,
h)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára
217 631 000 forint
többletforrás rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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5. felhívja az ET/MB magyar elnökség tevékenysége és prioritásai alapján érintett minisztereket, hogy a 3–4. pontban
megjelölt források minisztériumok közötti elosztását figyelembe véve az elnökségi programra vonatkozó részletes
terveket, a tervezett rendezvények koncepcióit és az ezek megvalósításához szükséges igényeket dolgozzák ki;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. november 15.
6. felhatalmazza az ET/MB magyar elnökség tevékenysége és prioritásai alapján érintett minisztereket, hogy
az 5. pontban megjelölt feladat végrehajtását követően felmerült további szakmai programelemeket az érintett
fejezetek költségvetése terhére megvalósítsák;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
7. úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti célhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontját nem kell
alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1617/2020. (X. 1.) Korm. határozata
a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2
kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint
az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról
A Kormány a koronavírus-világjárvány magyarországi terjedésének megelőzése érdekében
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében és a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi
Tartaléka cím terhére 3 042 448 500 forint egyszeri átcsoportosítását, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
honvédelmi miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
a járványügyi intézkedések keretében a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) által kijelölt
laboratóriumokban elvégzett, más forrásból nem finanszírozott SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálatok
(mintavételenként 2 500 forint és laboratóriumi vizsgálatonként 17 000 forint) fedezetének biztosításáról
a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím
terhére legfeljebb 14 196 000 000 forint összegben;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az NNK közreműködésével gondoskodjon a 2020. és 2021. évben
szükséges ingyenes influenza elleni oltóanyag rendelkezésre állásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1617/2020. (X. 1.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.

002718
227942

XVII.
XX.

331662
002950
271734

Cím
szám

Alcím
szám

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

Jogcím
szám

6

K3

14
10

K3
2

K3

16
XLVI.

Kiemelt
előir.
szám

K3

1

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

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Honvédelmi Minisztérium
MH Egészségügyi Központ
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím
név

csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások

145 528 500

Dologi kiadások

1 380 717 000

Dologi kiadások

361 588 500

Dologi kiadások

1 154 614 500

Egyéb működési célú kiadások

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-3 042 448 500

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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
002718
227942

Fejezet
szám

XIII.
XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

6
14

XX.
10
331662
2
002950
16
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Magyar Államkincstár

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
MH Egészségügyi Központ
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Nemzeti Népegészségügyi Központ

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

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

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

145 528 500
1 380 717 000
361 588 500
1 154 614 500
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

3 042 448 500

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

3 042 448 500
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Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Fejezet
név
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A Kormány 1618/2020. (X. 1.) Korm. határozata
a Cziffra György-emlékévről
A Kormány
1. Cziffra György születésének 100. évfordulójáról történő méltó megemlékezés érdekében a 2021. február 1. és
2022. május 31. közötti időtartamot Cziffra György-emlékévvé (a továbbiakban: Emlékév) nyilvánítja;
2. egyetért az Emlékév megvalósítása érdekében a 2021–2022. évekre mindösszesen 500 000 000 forint központi
költségvetési forrás biztosításával;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az Emlékév
megrendezéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében gondoskodjon 500 000 000 forint költségvetési forrás
rendelkezésre állásáról az alábbiak szerint:
a)
a 2021. évben legfeljebb 400 000 000 forint összegnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
b)
a 2022. évben legfeljebb 50 000 000 forint összegnek a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet
javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a Kvtv. végrehajtása során, a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – az Emlékév megrendezéséhez
szükséges feladatok ellátása érdekében gondoskodjon 50 000 000 forint költségvetési forrásnak a Kvtv. 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára történő rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a Kvtv. végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a 3. pont
a) alpontja szerinti forrás terhére, az elszámolási kötelezettség, és a fel nem használt támogatási összeg tekintetében
visszafizetési kötelezettség kikötésével gondoskodjon támogatói okirat (a továbbiakban: Támogatói okirat)
kibocsátásáról, valamint a 3. pont b) alpontja szerinti forrás terhére a Támogatói okirat módosításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 3. pont a) és b) alpontja szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1619/2020. (X. 1.) Korm. határozata
a Testnevelési Egyetem fejlesztését szolgáló beruházásokhoz kapcsolódó egyes feladatok meghatározásáról
A Kormány a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató
egységek megépítésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1416/2020. (VII. 16.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1416/2020. (VII. 16.) Korm. határozat] 3. pontja szerinti feladat végrehajtása érdekében
1. a Budapest XII. kerület, Csörsz utca 2–6. szám alatti ingatlanon megvalósuló beruházások megvalósítása során
a)
felmentést ad az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a alapján
a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítására vonatkozó eljárásrend alkalmazása alól,
b)
egyetért azzal, hogy a beruházások megvalósítója a Testnevelési Egyetem, a beruházások műszaki ellenőre és
beruházáslebonyolítója – az 1416/2020. (VII. 16.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, valamint az a) alpontban
foglaltak alapján – a Beruházási Ügynökség,
c)
egyetért azzal, hogy a Beruházási Ügynökség a felmerülő költségeit a működési költségek terhére
elszámolhatja;
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2. egyetért – az 1416/2020. (VII. 16.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja alapján – azzal, hogy a Budapest XII. kerület,
Alkotás utca 42–46. és 48. szám alatti ingatlanon megvalósuló beruházások (a továbbiakban együtt: Beruházások)
megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a 2. pontban foglaltak végrehajtása
érdekében – a Beruházások megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen
előterjesztést a Kormány részére a Beruházások megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási
összegek és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a beruházások megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1620/2020. (X. 1.) Korm. határozata
a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben történő
elhelyezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány – figyelemmel a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati
intézkedésekről szóló 1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat 8. pont b) alpontjában foglaltakra –
1. támogatja a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben
történő elhelyezéséhez szükséges felújítási munkálatokat;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon az 1. pontban
foglalt cél megvalósítása érdekében 58 068 020 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport,
28. Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon az 1. pontban
foglalt cél megvalósítása érdekében 200 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,
3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoporton;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2021. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon az 1. pontban
foglalt cél megvalósítása érdekében 2 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon az 1. pontban
foglalt cél megvalósítása érdekében 933 512 974 forint rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
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6. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban
meghatározott forrás terhére 58 039 000 forint támogatási összegben adjon ki támogatói okiratot a Szeged-Csanádi
Egyházmegye mint kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg
tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
7. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy módosítsa a 6. pont alapján kiadott támogatói okiratot
a 2021. évben a 3. pont szerinti forrás terhére az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében további
199 900 050 forint összegben a Szeged-Csanádi Egyházmegye mint kedvezményezett részére elszámolási
kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 3. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
8. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy módosítsa a 6. pont alapján kiadott támogatói okiratot
a 2022. évben a 4. pont szerinti forrás terhére az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében további
1 999 000 500 forint összegben a Szeged-Csanádi Egyházmegye mint kedvezményezett részére elszámolási
kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 4. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
9. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy módosítsa a 6. pont alapján kiadott támogatói okiratot
a 2023. évben az 5. pont szerinti forrás terhére az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében további
933 046 450 forint összegben a Szeged-Csanádi Egyházmegye mint kedvezményezett részére elszámolási
kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
10. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
101/A. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a 6–9. pont szerinti költségvetési támogatásra
az Ávr. 101/A. §-a rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1621/2020. (X. 1.) Korm. határozata
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység II. szakasz a) ütemének megvalósításához szükséges
többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a nemzeti identitást erősítő, a határon túli nemzetrészekkel való összetartozást kifejező és bemutató
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység megépítése II. szakasz a) ütemének megvalósítása érdekében
2 643 918 300 forint összegű többletforrás biztosításával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
1 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi
programok cím terhére, a Kvtv. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Gazdaságvédelmi programok cím előirányzatnak
a 2. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyotton túl további –
1 000 000 000 forinttal történő túlteljesülését;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – az 1. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2020. évben – a 2. pontban foglalt forráson felül –
szükséges 600 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, a Kvtv. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében, de legkésőbb 2020. november 30.
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – az 1. pontban foglaltak
megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a 2021. évben szükséges 660 598 597 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
11. Közgyűjtemények cím javára,
b)
a 2022. évben szükséges 383 319 703 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során,
a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi alap

Államháztartási egyedi
azonosító

218672
385484

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

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

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

11

XLVII.

Kiemelt
előir.
szám

K6

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Beruházások

Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 000 000 000

Egyéb működési célú kiadások

-1 000 000 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1621/2020. (X. 1.) Korm. határozathoz

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

218672

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

11

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények

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

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 000 000 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I. n.év
1 000 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
1 000 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1622/2020. (X. 1.) Korm. határozata
a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építésének
(a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével és
megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kerepes belterület 504/3 helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Dunakeszi Tankerületi Központ
vagyonkezelésébe kerüljenek;
3. a Beruházás előkészítése és megvalósítása 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 420 879 060 forintban határozza meg;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg
2020. évi részének finanszírozása érdekében 6 096 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési
beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 2. Tanterem fejlesztések előkészítése és
megvalósítása alcímen;
Felelős:
nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi
Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1623/2020. (X. 1.) Korm. határozata
az „Újjászülető Millenáris” fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházáshoz, valamint a Millenáris
Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési támogatásához szükséges forrás
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az „Újjászülető Millenáris” koncepcióval (a továbbiakban: Koncepció), amelynek keretében a Budapest
II. kerület, belterület 13204/10, 13204/11, 13204/12, 13204/14, valamint a 13204/15 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, „Millenáris” elnevezésű ingatlan területén további fejlesztések megvalósítására és kulturális
programok, kiállítások megrendezésére kerül sor 2020 és 2024 között;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 1. pontban foglaltak
megvalósulása érdekében gondoskodjon a 2020. évben 6 403 200 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi
és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, 5. Millenáris Tudományos
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a Millenáris Tudományos
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Millenáris Nonprofit Kft.) működésének
támogatása érdekében gondoskodjon a 2020. évben további 100 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 7. A Miniszterelnökség
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Miniszterelnökség tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a Millenáris Nonprofit
Kft. működésének támogatása érdekében gondoskodjon beépülő jelleggel a 2021. évtől évi 200 000 000 forint
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 16. Nonprofit,
társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2021. év tekintetében 2021. január 31., majd azt követően az éves központi költségvetés
tervezése során
a Koncepció egészének megvalósítására – a Koncepció ingatlanfejlesztési és beruházási része előkészítése és
megvalósítása tekintetében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény
5. § (2) bekezdése szerinti kijelölési jogkörében eljárva – a Millenáris Nonprofit Kft.-t jelöli ki, azzal, hogy a Koncepció
ingatlanfejlesztési és beruházási része előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatokat a Millenáris
Nonprofit Kft. a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
irányításával látja el;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglaltak végrehajtása
érdekében – kincstári díjakkal csökkentve – 2020. évben 6 400 000 000 forint költségvetési támogatás biztosítása
érdekében támogatási szerződés megkötéséről a Millenáris Nonprofit Kft.-vel, azzal, hogy a tervezési költségekre
legfeljebb 125 000 000 forint biztosítható;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 3. pontban foglaltak szerint a 2020. évben
további 100 000 000 forint működési költségvetési támogatás biztosítása érdekében támogatói okirat kiadásáról
a Millenáris Nonprofit Kft. részére, továbbá a 2021. évtől a 4. pont szerinti működési támogatás biztosításáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
egyetért azzal, hogy a Millenáris Nonprofit Kft. középtávú stratégiai célkitűzéseinek hatékony megvalósítása
érdekében a Millenáris Nonprofit Kft.-ben fennálló, állami tulajdonban álló részesedés – ingyenesen, nyilvántartási
értéken történő átvezetéssel – közérdekű vagyonkezelő alapítvány tulajdonába kerüljön;
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozása és
a 8. pontban foglaltak előkészítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. október 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozata
a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról szóló
1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról szóló 1303/2019. (V. 27.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 5–11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„5. az Adatközpont beruházása (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, a belügyminiszter és a belügyminiszter útján a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) bevonásával;
6. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki, a Beruházás során a Beruházási
Ügynökség együttműködik az Adatközpont Kft.-vel;
7. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), c), e), f ),
n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. április 30. napjáig történő teljesítése 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 összesen
1 465 580 000 forintban határozza meg;
8. 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: 2020. évi Kvtv.)
1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet
a 29. Gödi adatközpont beruházás előkészítése alcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 7. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása
érdekében 641 280 150 forint rendelkezésre állásáról a 8. pont szerinti előirányzaton;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával –
gondoskodjon a 7. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi
Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
11. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására
lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján nyújtson be előterjesztést a Kormány részére
a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezéséről,
valamint – a belügyminiszter bevonásával – az Adatközpont üzemeltetési modelljének bemutatásával;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően”
2. A Korm. határozat a következő 16–20. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„16. egyetért az Adatközpont Kft. feladatainak 2020–2021. évi finanszírozásával;
17. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon az Adatközpont Kft.
2020. évi feladataihoz szükséges 150 000 000 forint biztosításáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és
kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások
jogcímcsoport, 4. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása jogcím terhére;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
18. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
kezdeményezésére indokolt esetben gondoskodjon az Adatközpont Kft. 2021. évi feladataihoz szükséges forrás
biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
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1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával
kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
19.
felhívja
a
pénzügyminisztert,
hogy
a
belügyminiszter
kezdeményezésére
gondoskodjon
a Belügyminisztériumnak a Beruházás előkészítéséhez kapcsolódó 2021. évi feladatainak ellátásához szükséges
100 000 000 forint biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium
igazgatása cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
20. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter kezdeményezésére gondoskodjon az Adatközpont
informatikai infrastruktúrájával kapcsolatos fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében 2 650 000 000 forint
biztosításáról a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében”
3. A Korm. határozat 14. és 15. pontjaiban a „2021. március 31.” szövegrész helyébe a „2022. március 31.” szöveg lép.
4. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 2. és 3. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1625/2020. (X. 1.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosító számú („Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos
sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével” című) kiemelt projekt összköltségének 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 foglalt
feladatkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosító számú, „Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása
az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével” című projekt (a továbbiakban: projekt)
összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott egyes
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt építési tevékenységéhez kapcsolódó keretemelése
és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra;
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. március 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:43 mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „11,40” szöveg,
b)
G:43 mezőjében a „12” szövegrész helyébe a „24” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C
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1. melléklet az 1625/2020. (X. 1.) Korm. határozathoz
D

E

F

G

H

Operatív Program

Projekt megnövelt

Projekt megnövelt

2. prioritása

támogatása

összköltsége

terhére történő

legfeljebb

legfeljebb

többlettámogatás

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

I

Emberi Erőforrás
Fejlesztési

1.

Projekt azonosító

Projekt

Kedvezmé-

Eredeti támogatás

száma

megnevezése

nyezett neve

(bruttó, forint)

Hatályos
összköltség
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

legfeljebb
(bruttó, forint)

2.

EFOP-2.2.0-162016-00004

Aktív fekvő
betegellátás
Állami
forma kiváltása
az egynapos Egészségügyi
8 000 000 000
Ellátó
sebészeti
Központ
ellátás
rendszerének
fejlesztésével

8 049 989 000

3 395 489 894

A projekt célja a 24 órán belül távozó
betegek arányának növelése, ennek
érdekében komplex – legalább
4 szakmás − egynapos szervezeti egységek
kialakítása, az ezen ellátások arányának
11 395 489 894 11 445 478 894 növeléséhez szükséges infrastrukturális
és humánerőforrás-szükségletek
megteremtése, valamint a nem orvosi
okok miatt jelenleg egynapos ellátásban
nem részesülő betegek minél nagyobb
arányának bevonása.
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A Kormány 1626/2020. (X. 1.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00009 azonosító számú („Veletek – Értetek – Lakhatási alprojekt – a szegregált
élethelyzetek felszámolására” című) projekt összköltségének növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.4.1-16-2017-00009 azonosító számú, „Veletek – Értetek – Lakhatási alprojekt – a szegregált
élethelyzetek felszámolására” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti
növelésével,
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. november 30.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén legfeljebb 23 992 492 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 hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1626/2020. (X. 1.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

A Magyarország
központi
költségvetéséről

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

szóló törvényben

Projekt megnövelt

Kedvezményezett

Eredeti támogatás

meghatározott Uniós

összköltsége

neve

(forint)

fejlesztések fejezet

legfeljebb

terhére történő

(forint)

Projekt rövid bemutatása

többlettámogatás
legfeljebb
(forint)

2.

EFOP-2.4.1-162017-00009

Veletek – Értetek –
Lakhatási alprojekt
– a szegregált
élethelyzetek
felszámolására

Kisvaszar Község
Önkormányzat

199 876 448

23 992 492

223 868 940

A projekt keretében 7 új építésű és 2 felújított
szociális bérlakás, továbbá egy Csillag
szolgáltatóház és egy Csillag szolgáltatópont
kialakítása valósul meg.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 216. szám

6707

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 216. szám

A Kormány 1627/2020. (X. 1.) 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
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, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján
hozzájárul, hogy a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön
alkalmazásra,
b)
egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 15.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott,
összesen legfeljebb 789 516 820 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) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1627/2020. (X. 1.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

H

Többlettámogatás legfeljebb

1.

(forint)
Magyarország
Projekt azonosító

2.

száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett
neve

Eredeti
támogatás

Az EFOP keretében

(forint)

finanszírozandó
összeg

központi

Megnövelt

költségvetéséről

összköltség

szóló törvényben

legfeljebb

meghatározott Uniós

(forint)

Projekt rövid bemutatása

fejlesztések fejezete
terhére finanszírozni
tervezett összeg

3.

4.

EFOP-4.1.2-172017-00029

XXI. századi köznevelési
feltételek megteremtése
a Kisfaludy Károly Általános
Iskolában

Győri
Tankerületi
Központ

EFOP-4.1.2-172017-00077

Egyenlő hozzáférés a
közoktatáshoz és az integrált
oktatás feltételeinek
megteremtése a Fekete István
Sportiskolai Általános Iskolában
Lajosmizsén

Kecskeméti
Tankerületi
Központ

EFOP-4.1.2-172017-00083

A tatai Vaszary János Általános
Iskola infrastrukturális
fejlesztése

Tatabányai
Tankerületi
Központ

6.

EFOP-4.1.2-172017-00085

Az oroszlányi József Attila
Általános Iskola infrastrukturális
fejlesztése

Tatabányai
Tankerületi
Központ

496 867 000

1 166 000 000

334 325 000

301 350 207

67 223 262

334 000 000

57 481 382

60 891 261

112 455 756

A projekt célja a 6050. Lajosmizse,
Szabadság tér 13. szám alatti köznevelési
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

676 546 018

480 518 828

A projekt célja a 2890 Tata,
Jázmin utca 23. és a 2890 Tata,
1 980 518 828 Országgyűlés tér 4. szám alatti
köznevelési intézmény infrastrukturális
fejlesztése.

135 650 975

A projekt célja a 2840 Oroszlány,
Táncsics Mihály út 42. szám alatti
köznevelési intézmény infrastrukturális
fejlesztése.

527 457 357
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5.

736 432 387

A projekt célja a 9121 Győrszemere,
Fő utca 23., a 9121 Győrszemere,
Fő utca 27., a 9131 Mórichida,
1 098 673 855 Béke utca 21., a 9136 Rábacsécsény,
Petőfi Sándor utca 33. és a 9100 Tét,
Debrecen utca 3. szám alatti köznevelési
intézmény fejlesztése.
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A Kormány 1628/2020. (X. 1.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.3-15-2016-00016 azonosító számú („Gasztronómia a hétköznapokban – komplex turisztikai
fejlesztések Gyulán” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) 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 a GINOP-7.1.3-15-2016-00016 azonosító számú, „Gasztronómia a hétköznapokban – komplex
turisztikai fejlesztések Gyulán” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével,
az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program 7. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. október 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:4 mezőjében az „5,20” szövegrész
helyébe az „5,438” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

GINOP-7.1.3-152016-00016

B
Projekt megnevezése

Gasztronómia
a hétköznapokban –
komplex turisztikai
fejlesztések Gyulán
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1. melléklet az 1628/2020. (X. 1.) Korm. határozathoz
C
Kedvezményezett neve

Gyula Város
Önkormányzata

D
Eredeti támogatás
(forint)

999 809 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

249 687 235

1 249 496 235

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt fő célja, hogy Gyula város turisztikai kínálata olyan
szolgáltatással bővüljön, amely kiegészíti a meglévő kínálatot,
illetve a meglévő és az új célcsoportot megcélozva önálló
szolgáltatásként is működni tud. Gyula Város kulturális
életének részeként fontos szerepe van a gasztronómiának.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztések a gasztronómiai
értékek közül többek között a Gyulai Kolbász és a csokoládé
világába kalauzolják el a turistákat.
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A Kormány 1629/2020. (X. 1.) Korm. határozata
a GINOP-2.3.1-20-2020-00002 azonosító számú („Pilot kutatólaboratórium létrehozása a Debreceni
Egyetemen” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához
történő hozzájárulásról
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 e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
1. egyetért a GINOP-2.3.1-20-2020-00002 azonosító számú, „Pilot kutatólaboratórium létrehozása a Debreceni
Egyetemen” című, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat (a továbbiakban: projekt)
1. melléklet szerinti támogatásával;
2. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti megkötésével.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt
azonosító száma

GINOP-2.3.1-202020-00002

B
Projekt megnevezése

Pilot
kutatólaboratórium
létrehozása
a Debreceni
Egyetemen
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1. melléklet az 1629/2020. (X. 1.) Korm. határozathoz
C

D

Támogatást igénylő

Támogatás

neve

(forint)

Debreceni
Egyetem

3 999 999 999

E
Projekt rövid bemutatása

A Debreceni Egyetem a beruházás keretében kutató pilot laboratóriumot
hoz létre. A kutatólaboratóriumban két egymástól elválasztott területen
biológiai hatóanyagok steril gyártási technológiával történő előállítása
(vírusok és baktériumok szaporítása, liofilizálása és tárolása) BSL2 szintű
munkakörnyezetben fog folyni. A baktériumtörzsek fenntartása mellett
közepes és nagy volumenű fermentoros termelésükre is lehetőséget alakít ki
a projekt, megteremtve a rekombináns vakcinák, illetve az ehhez szükséges
termelő baktériumtörzsek pilot méretű előállításának feltételeit is.
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A Kormány 1630/2020. (X. 1.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016.
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pont a) és b) alpontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„a) jóváhagyja a TOP 1. prioritása 472,13 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 103,53 milliárd
forinttal haladja meg a TOP 1. prioritásának keretét,
b) jóváhagyja a TOP 2. prioritása 199,48 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 45,18 milliárd forinttal
haladja meg a TOP 2. prioritásának keretét.”
2. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/C. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/C. A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése alapján hozzájárul
a) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11. és 13. sora, valamint 2. pontjában foglalt
táblázat 2., 3. és 7. sora szerinti felhívások esetén – a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló
1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal,
b) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3., 7., 8., 9.,10. és 14. sora és 2. pontjában foglalt táblázat 4. sora
szerinti felhívások esetén – a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1630/2020. (X. 1.)
Korm. határozattal
megemelt keretösszege mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez.”
3. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
4.1. 1. pontjában foglalt táblázat
4.1.1.
C:2 mezőjében az „54,598” szövegrész helyébe az „53,380” szöveg,
4.1.2.
C:3 mezőjében a „29,704” szövegrész helyébe a „30,627” szöveg,
4.1.3.
C:4 mezőjében a „62,972” szövegrész helyébe a „61,377” szöveg,
4.1.4.
C:5 mezőjében a „48,164” szövegrész helyébe a „47,953” szöveg,
4.1.5.
C:6 mezőjében az „55,957” szövegrész helyébe az „55,035” szöveg,
4.1.6.
C:7 mezőjében a „41,121” szövegrész helyébe a „42,660” szöveg,
4.1.7.
C:8 mezőjében a „6,755” szövegrész helyébe a „6,756” szöveg,
4.1.8.
C:9 mezőjében a „8,419” szövegrész helyébe a „8,435” szöveg,
4.1.9.
C:10 mezőjében a „32,157” szövegrész helyébe a „33,287” szöveg,
4.1.10. C:11 mezőjében a „15,717” szövegrész helyébe a „15,685” szöveg,
4.1.11. C:12 mezőjében a „17,882” szövegrész helyébe a „17,130” szöveg,
4.1.12. C:13 mezőjében a „95,623” szövegrész helyébe a „94,807” szöveg,
4.2. 2. pontjában foglalt táblázat
4.2.1.
C:2 mezőjében a „22,567” szövegrész helyébe a „22,145” szöveg,
4.2.2.
C:3 mezőjében a „66,558” szövegrész helyébe a „65,793” szöveg,
4.2.3.
C:4 mezőjében a „45,255” szövegrész helyébe a „45,562” szöveg,
4.2.4.
C:5 mezőjében az „5,761” szövegrész helyébe az „5,471” szöveg,
4.2.5.
C:6 mezőjében a „15,723” szövegrész helyébe a „15,354” szöveg,
4.2.6.
C:7 mezőjében a „46,675” szövegrész helyébe a „45,151” szöveg,
4.3. 3. pontjában foglalt táblázat
4.3.1.
C:2 mezőjében a „67,453” szövegrész helyébe a „66,799” szöveg,
4.3.2.
C:3 mezőjében a „67,797” szövegrész helyébe a „67,136” szöveg,
4.3.3.
C:4 mezőjében a „12,379” szövegrész helyébe a „12,380” szöveg,
4.3.4.
C:5 mezőjében a „29,724” szövegrész helyébe a „28,737” szöveg,
4.3.5.
C:6 mezőjében az „59,517” szövegrész helyébe a „61,818” szöveg,
4.4. 4. pontjában foglalt táblázat
4.4.1.
C:2 mezőjében a „21,734” szövegrész helyébe a „21,022” szöveg,
4.4.2.
C:3 mezőjében a „16,376” szövegrész helyébe a „16,398” szöveg,
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4.5.

4.6.

4.4.3.
C:4 mezőjében a „17,511” szövegrész helyébe a „17,650” szöveg,
4.4.4.
C:5 mezőjében a „4,589” szövegrész helyébe a „4,840” szöveg,
4.4.5.
C:6 mezőjében a „4,089” szövegrész helyébe a „4,241” szöveg,
4.4.6.
C:7 mezőjében a „9,751” szövegrész helyébe a „9,899” szöveg,
5. pontjában foglalt táblázat
4.5.1.
C:2 mezőjében a „30,306” szövegrész helyébe a „30,342” szöveg,
4.5.2.
C:4 mezőjében a „10,039” szövegrész helyébe a „9,749” szöveg,
4.5.3.
C:4a mezőjében a „0,397” szövegrész helyébe a „0,398” szöveg,
4.5.4.
C:5 mezőjében a „6,518” szövegrész helyébe a „6,519” szöveg,
4.5.5.
C:5a mezőjében a „2,510” szövegrész helyébe a „2,210” szöveg,
4.5.6.
C:6 mezőjében a „11,561” szövegrész helyébe a „11,562” szöveg,
4.5.7.
C:7 mezőjében a „4,769” szövegrész helyébe az „5,320” szöveg,
6. pontjában foglalt táblázat
4.6.1.
C:2 mezőjében a „18,657” szövegrész helyébe a „17,657” szöveg,
4.6.2.
C:3 mezőjében a „6,899” szövegrész helyébe a „6,544” szöveg,
4.6.3.
C:4 mezőjében a „20,231” szövegrész helyébe a „20,851” szöveg,
4.6.4.
C:5 mezőjében a „28,709” szövegrész helyébe a „28,309” szöveg,
4.6.5.
C:6 mezőjében a „19,428” szövegrész helyébe a „19,486” szöveg,
4.6.6.
C:7 mezőjében az „5,836” szövegrész helyébe a „6,836” szöveg,
4.6.7.
C:8 mezőjében a „32,770” szövegrész helyébe a „32,718” szöveg,
4.6.8.
C:10 mezőjében a „24,73” szövegrész helyébe a „24,857” szöveg,
4.6.9.
C:11 mezőjében a „22,069” szövegrész helyébe a „21,913” szöveg,
4.6.10. C:14 mezőjében a „4,123” szövegrész helyébe a „4,047” szöveg,
4.6.11. C:16 mezőjében a „25,414” szövegrész helyébe a „25,402” szöveg,
4.6.12. C:17 mezőjében a „2,020” szövegrész helyébe a „2,021” szöveg,
4.6.13. C:18 mezőjében a „13,937” szövegrész helyébe a „12,937” szöveg,
4.6.14. C:21 mezőjében a „18,285” szövegrész helyébe a „17,151” szöveg,
4.6.15. C:22 mezőjében a „34,930” szövegrész helyébe a „41,127” szöveg,
4.6.16. C:23 mezőjében a „11,217” szövegrész helyébe a „11,581” szöveg,
4.6.17. C:25 mezőjében a „22,249” szövegrész helyébe a „22,035” szöveg,
4.6.18. C:26 mezőjében az „5,348” szövegrész helyébe az „5,898” szöveg,
4.6.19. C:27 mezőjében a „17,536” szövegrész helyébe a „18,098” szöveg,
4.6.20. C:28 mezőjében a „25,848” szövegrész helyébe a „23,970” szöveg,
4.6.21. C:29 mezőjében a „7,895” szövegrész helyébe a „8,154” szöveg,
4.6.22. C:30 mezőjében a „3,877” szövegrész helyébe a „3,254” szöveg,
4.6.23. C:31 mezőjében a „6,683” szövegrész helyébe a „6,333” szöveg,
4.6.24. C:32 mezőjében a „4,655” szövegrész helyébe a „4,665” szöveg,
4.6.25. C:33 mezőjében a „3,478” szövegrész helyébe a „3,479” szöveg,
4.6.26. C:35 mezőjében a „21,543” szövegrész helyébe a „20,842” szöveg,
4.6.27. C:36 mezőjében a „18,158” szövegrész helyébe a „16,360” szöveg

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1630/2020. (X. 1.) Korm. határozathoz
Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 14. sorral egészül ki:

1.

14.

[A

B

C

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

TOP-1.5.1-20

A 2021–27 tervezési
időszak stratégiai
és projektszintű
előkészítése

5,000

D

E

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

módja

tervezett ideje]

területi

2020. szeptember

A miniszterelnök 87/2020. (X. 1.) ME határozata
az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben
eljárva, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére
dr. Bárdos Szabolcs nb. dandártábornokot az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójává
– 2020. október 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 88/2020. (X. 1.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az igazságügyi miniszter javaslatára
dr. Görhöny Ádámot
– 2020. október 1-jei hatállyal –
az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

