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III. Kormányrendeletek

A Kormány 25/2020. (II. 25.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,  
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló  
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az  (1)  bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13.  pontjában meghatározott támogatási jogcímekre benyújtott 
sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban a  jóváhagyást végző szervezet arra figyelemmel dönt 
a támogatási igények jóváhagyásáról, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelemben szereplő 
egyes támogatási igények nem haladhatják meg a  sportpolitikáért felelős miniszter által az  egyes jogcímeken 
nyújtható támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott minőségbiztosítási rendszerben (a  továbbiakban: 
benchmark-rendszer) foglaltakat és annak követelményeit. A  benchmark-rendszert és követelményeit 
a  szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve által, a  sportág stratégiai fejlesztési koncepciója alapján, a  tárgyévet 
megelőző év december 15. napjáig tett javaslat figyelembevételével a  sportpolitikáért felelős miniszter a  tárgyév 
január 15. napjáig határozza meg, és azt a  szakszövetség a  honlapján nyilvánosságra hozza. A  szakszövetség 
ügyintéző-képviselő szerve meghatározhatja az  egyes támogatási jogcímekkel kapcsolatos sportági szakmai 
fejlesztési prioritásokat a  különböző szintű és életkori csoportok alapján szervezett versenyrendszerekben való 
részvétel és az  azokra való felkészítő szakmai munka feltételei alapján. A  fejlesztési prioritásokat a  szakszövetség 
a honlapján nyilvánosságra hozza.”

2. §  Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  igazolás és a  támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a  támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet a  tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több támogatási időszakra 
szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontva –, annak tervezett megvalósítását 
megelőzően a  jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából a  tárgyév február hónapjában benyújtsa. 
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem kizárólag a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra 
rendszeresített felületen nyújtható be. A  sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának 
jogvesztő határideje a tárgyév február hónap utolsó napja.”

3. §  Az R. 7. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) Ha az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti támogatás esetén az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 
elkülönített fizetési számlán a  11–13.  §-ban meghatározottak szerinti elszámolás lezárását követően fel nem 
használt támogatás áll rendelkezésre, és a  támogatott szervezet nem kérelmezte a  14.  § (4)–(4b)  bekezdésében 
meghatározottak szerint a  sportfejlesztési program meghosszabbítását, a  fel nem használt támogatást 
a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-
nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani.”

4. §  Az R. 11. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  támogatott szervezet az  elszámolása során az  adott támogatási időszak végéig szerződés szerint teljesült, 
és legkésőbb az  (1)  bekezdés szerint, az  elszámolás benyújtására nyitva álló határidőig pénzügyileg teljesült 
költségekről számol el. A támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján, az előző 
időszakban pénzügyileg nem teljesült, de jóváhagyott támogatási összeg és saját forrás erejéig a meghosszabbított 
időszakokban is elszámolhat a sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasznált, előző időszakokban 
kiállított számviteli bizonylatokkal is.”
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5. § (1) Az R. 14. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4b) A  támogatott szervezet – a  15.  §-ban foglaltak kivételével, a  (4a)  bekezdésben foglaltakra is tekintettel – 
az  ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a  jóváhagyást végző szervezetnél 
az  adott támogatási időszak vonatkozásában az  elszámolás, valamint az  (1) és (3)  bekezdés szerinti igazolás 
ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg kérelmezheti a  sportfejlesztési program összesen 
legfeljebb négy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.”

 (2) Az R. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben a  fel nem használt támogatás összege a  jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását 
biztosító támogatási időszak során támogatási jogcímenként a pénzügyileg teljesített igazolások vagy támogatási 
igazolások összértékének 20%-át meghaladja, úgy a  20%-os mértéken felül fel nem használt támogatást  
– a  (9)–(10)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  támogatott szervezet a  jegybanki alapkamattal növelt 
összegben köteles befizetni az  állam részére a  (7)  bekezdésben meghatározottak szerint. Ha a  sportfejlesztési 
program vagy annak tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés jogcímen meghatározott elemei részben vagy egészben 
a sportági keretösszegre figyelemmel kerültek elutasításra, az utófinanszírozással megvalósuló támogatások esetén 
az ellenőrző szervezet a jegybanki alapkamatot elengedheti.”

 (3) Az R. 14. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9a) A  (4)–(4b)  bekezdés szerint meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során módosítási 
kérelem legfeljebb két alkalommal terjeszthető elő. A  módosítási kérelemről való döntésre a  10.  § (2) és 
(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

 (4) Az R. 14. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Ha a támogatott szervezet országos sportági szakszövetség, akkor a tárgyidőszakra vonatkozó sportfejlesztési 
program megvalósítása során – több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program megvalósítása 
esetén annak a  támogatási időszakra vonatkozó részének – fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb 
a  támogatás értékének 20%-át kamatozó tartalékként a  sportfejlesztési program megvalósulásának időszakát 
követően is felhasználhatja az e rendeletben meghatározottakkal azonos célra.”

6. §  Az R. 16. §-a a következő (31) bekezdéssel egészül ki:
„(31) E  rendeletnek a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2020. (II. 25.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr11.) megállapított 
rendelkezéseit a  2019–2020-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyása 
vonatkozásában, és a Módr11. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során 
is alkalmazni kell.”

7. §  Hatályát veszti az R. 10. § (4) bekezdésében a „– legkésőbb május 31-ei benyújtási határidővel –” szövegrész.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 26/2020. (II. 25.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló  
39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendeletnek a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 
39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 26/2020. (II. 25.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) 
megállapított 1.  §-át a  Módr. hatálybalépését megelőzően a  2020. évben kiállított igazolásokra és támogatási 
igazolásokra is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 1. § nyitó szövegrészében a „2019. évben” szövegrész helyébe a „2020. évben” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 3/2020. (II. 25.) HM rendelete
a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásával 
összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 3. és 4.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása

1. §  A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § (1) E rendeletnek a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásával 
összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (II. 25.) HM rendelettel 
(a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. mellékletét 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet alapján a 2020. január 1. és a Módr. hatálybalépése közötti időszakra 
járó illetménynövekményt legkésőbb a  Módr. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell 
a jogosultak részére folyósítani.”

2. § (1) Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §  Az R1. 11/A. § (3) bekezdésében a „köznevelési” szövegrész helyébe a „szakképző” szöveg lép.

2. A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló  
21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosítása

4. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) A Haj. tv. 76. § (1) bekezdése alapján a honvédelmi alkalmazott részére
a) a tárgyévre jóváhagyott külön keret terhére megállapítható,
b) miniszteri döntésen alapuló,
c) az illetménygazdálkodási keret megtakarításának terhére megállapítható vagy
d) határozott idejű projektben való részvételért járó
keresetkiegészítés biztosítható.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti keresetkiegészítést a munkáltatói jogkört gyakorló, a részére e célra a tárgyévre 
jóváhagyott külön keret terhére állapítja meg. Az  igénybe vehető tárgyévi keretösszeg a  tárgyévben a  keresetbe 
tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-ával egyezik meg.
(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti keresetkiegészítés összegét miniszteri döntés alapján a  munkáltatói jogkört 
gyakorló állapítja meg.



954	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	29.	szám	

(4) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti keresetkiegészítés összegét a  munkáltatói jogkört gyakorló a  részére 
meghatározott illetménygazdálkodási keret megtakarításának terhére határozott vagy határozatlan időtartamra 
biztosíthatja.
(5) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti keresetkiegészítés összegét a  munkáltatói jogkört gyakorló az  adott feladat 
ellátása kapcsán rendelkezésre álló külön keret terhére állapíthatja meg.
(6) A keresetkiegészítés megállapításakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
a) a keresetkiegészítés összegének arányban kell állnia az elvégzendő munka mennyiségével, elvárt színvonalával, 
a feladat súlyával,
b) ugyanazon feladat ellátásáért egy személy részére egyszerre csak egy keresetkiegészítés állapítható meg, és
c) egy személy egy időben több, az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen is részesülhet keresetkiegészítésben.
(7) A  honvédelmi alkalmazottat a  keresetkiegészítés megállapításáról vagy a  részére már megállapított 
keresetkiegészítés összegének változásáról írásban tájékoztatni kell.”

5. §  Az R2. a következő 45. §-sal egészül ki:
„45.  § A  honvédelmi alkalmazott részére 2020. január 1-jét megelőzően hozott miniszteri döntés alapján 
megállapított 23/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti keresetkiegészítés összegét további miniszteri döntésig 
változatlan összegben kell biztosítani.”

6. §  Az R2. a következő 46. §-sal egészül ki:
„46. § (1) E rendeletnek a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásával 
összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (II. 25.) HM rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr.1.) módosított 19.  § (4)  bekezdését 2019. január 1-jétől, a  Módr.1.-gyel megállapított 
23/A. §-át és 45. §-át, valamint a Módr.1.-gyel módosított 41. § (3) bekezdését 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A  Módr.1.-gyel megállapított 23/A.  § és 45.  §, valamint a  Módr.1-gyel módosított 41.  § (3)  bekezdése 
alapján a  2020. január 1. és a  Módr.1. hatálybalépése közötti időszakra járó illetménynövekményt legkésőbb 
a Módr.1. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.”

7. §  Az R2.
a) 19.  § (4)  bekezdésében a  „133%-a” szövegrész helyébe a  „133%-ának a  kerekítés általános matematikai 

szabályainak megfelelően három tizedesjegyre kerekített értéke” szöveg,
b) 41.  § (3)  bekezdésében a „(3) és (4)  bekezdésétől eltérően 2019.” szövegrész helyébe a „(3)  bekezdésétől 

eltérően 2019. és 2020.” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 3/2020. (II. 25.) HM rendelethez
„2. melléklet a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelethez

A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény állományába tartozó, a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti garantált illetményre jogosult közalkalmazottak honvédelmi 
ágazati pótlékának mértéke a pótlékalap százalékában az iskolai végzettség alapján az egyes fizetési 
kategóriákban

A B C D

1
Fizetési 

kategória

Középfokú 

végzettség esetén

Alapfokozat 

esetén

Mesterfokozat 

esetén

2 1. 273,5% 291,5% 303,5%

3 2. 287,0% 307,5% 321,5%

4 3. 301,0% 324,0% 339,0%

5 4. 315,0% 341,0% 357,0%

6 5. 328,5% 357,0% 374,5%

7 6. 328,5% 357,0% 374,5%

8 7. 328,5% 357,0% 374,5%

9 8. 342,5% 373,5% 392,0%

10 9. 342,5% 373,5% 392,0%

11 10. 342,5% 373,5% 392,0%

12 11. 356,0% 390,0% 410,5%

13 12. 356,0% 390,0% 410,5%

14 13. 356,0% 390,0% 410,5%

15 14. 370,0% 406,5% 428,0%

16 15. 370,0% 406,5% 428,0%
                         ”
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2. melléklet a 3/2020. (II. 25.) HM rendelethez
„3. melléklet a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelethez

A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény állományába tartozó, nem a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti garantált illetményre jogosult közalkalmazottak honvédelmi 
ágazati pótlékának mértéke a pótlékalap százalékában az egyes fizetési osztályokban és fizetési 
fokozatokban

A B C D E F G H I J K

1 Fizetési 

fokozatok

Fizetési osztályok

2 A B C D E F G H I J

3 1. 236,5% 236,5% 269,5% 273,5% 277,0% 291,5% 297,5% 303,5% 309,0% 314,0%

4 2. 249,5% 249,5% 283,0% 287,0% 291,5% 307,5% 314,5% 321,5% 327,0% 333,0%

5 3. 263,0% 263,0% 297,0% 301,0% 305,5% 324,0% 332,0% 339,0% 346,0% 351,5%

6 4. 276,0% 276,0% 310,0% 315,0% 319,0% 341,0% 348,5% 357,0% 363,5% 371,0%

7 5. 289,0% 289,0% 323,5% 328,5% 333,5% 357,0% 365,5% 374,5% 382,5% 390,0%

8 6. 289,0% 289,0% 323,5% 328,5% 333,5% 357,0% 365,5% 374,5% 382,5% 390,0%

9 7. 289,0% 289,0% 323,5% 328,5% 333,5% 357,0% 365,5% 374,5% 382,5% 390,0%

10 8. 302,0% 302,0% 337,0% 342,5% 347,5% 373,5% 383,0% 392,0% 400,5% 409,0%

11 9. 302,0% 302,0% 337,0% 342,5% 347,5% 373,5% 383,0% 392,0% 400,5% 409,0%

12 10. 302,0% 302,0% 337,0% 342,5% 347,5% 373,5% 383,0% 392,0% 400,5% 409,0%

13 11. 315,5% 315,5% 350,5% 356,0% 362,0% 390,0% 400,0% 410,5% 419,5% 428,5%

14 12. 315,5% 315,5% 350,5% 356,0% 362,0% 390,0% 400,0% 410,5% 419,5% 428,5%

15 13. 315,5% 315,5% 350,5% 356,0% 362,0% 390,0% 400,0% 410,5% 419,5% 428,5%

16 14. 328,5% 328,5% 363,5% 370,0% 376,0% 406,5% 417,0% 428,0% 437,5% 447,0%

17 15. 328,5% 328,5% 363,5% 370,0% 376,0% 406,5% 417,0% 428,0% 437,5% 447,0%

18 16. 328,5% 328,5% 363,5% 370,0% 376,0% 406,5% 417,0% 428,0% 437,5% 447,0%

19 17. 328,5% 328,5% 363,5% 370,0% 376,0% 406,5% 417,0% 428,0% 437,5% 447,0%
”
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IX. Határozatok tára

Az Országgyűlés 3/2020. (II. 25.) OGY határozata
a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű 
európai polgári kezdeményezésről*

 1. Az  Országgyűlés üdvözli a  Székely Nemzeti Tanács által elindított „Kohéziós politika a  régiók egyenlőségéért és 
a  regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezést, amelynek lényege, hogy 
az  Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a  régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, 
kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

 2. Az  Országgyűlés felhívja az  anyaországi és a  külhoni nemzetrészekben élő magyarokat, hogy a  polgári 
kezdeményezést aláírásukkal minél nagyobb számban támogassák a nemzetiregiok.eu internetes oldalon keresztül.

 3. Az Országgyűlés meggyőződése, hogy ezen régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi 
körzetek lemaradását úgy lehet megelőzni, hogy biztosítani kell számukra a  hozzáférés esélyegyenlőségét 
a strukturális alapokhoz, minden más európai uniós alaphoz, forráshoz és programhoz, előmozdítva sajátosságaik 
fenntartását és regionális identitásuk megőrzését.

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

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Lukács László György s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 4/2020. (II. 25.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról**

 1.  Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) 
OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Nemzeti összetartozás bizottságába

Bencsik Jánost (független)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2020. február 25-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2020. február 24-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 93/2020. (II. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/113/3/2020. számú előterjesztésére – Huzinec Edit, született: 
Ryásko Edit (névmódosítás előtti neve: Huzinec Edit Vaszilyivna, született: Ryásko Edit Vaszilyivna; születési hely, idő: 
Munkács [Szovjetunió], 1969. május 13.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. február 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 13.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/00864-3/2020.

A köztársasági elnök 94/2020. (II. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/130/3/2020. számú előterjesztésére – 
Szemibrátova Marianna, született: Mászlej Marianna (névmódosítás előtti neve: Szemibrátova Marianna Mihájlivna, 
született: Mászlej Marianna Mihájlivna; születési hely, idő: Huszt [Szovjetunió], 1972. október 21.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. február 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 13.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/00865-3/2020.
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A köztársasági elnök 95/2020. (II. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/135/3/2020. számú előterjesztésére – 
Tivadar  Mihály (névmódosítás előtti neve: Tivadar Mihajlo Ivanovics; születési hely, idő: Bedőháza [Szovjetunió], 
1986. szeptember 10.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. február 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 13.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/00866-3/2020.

A Kormány 1058/2020. (II. 25.) Korm. határozata
a 2020-ban Budapesten rendezendő női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése 
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a  Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) és a  KKBK Kiemelt 

Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:  
KKBK Nonprofit Zrt.) mint társszervezők a  Nemzetközi Kosárlabda Szövetség felkérése alapján 2020 áprilisában  
3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs tornát (a továbbiakban: Esemény) rendezzen Budapesten;

 2. egyetért azzal, hogy az  Esemény rendezvényszervezési szerződésének megkötésével és megrendezésével 
kapcsolatos kormányzati feladatokat a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős 
kormánybiztos lássa el;

 3. egyetért azzal, hogy az  Esemény megrendezéséhez szükséges, kötelezően fizetendő licencdíj és egyéb rendezési 
költségek fedezetére legfeljebb 1 678 051 000 forint összeghatárig központi költségvetési támogatás kerüljön 
biztosításra;

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  Esemény megrendezése érdekében gondoskodjon 1 678 051 000 forint 
többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi  
LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 11. Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 9. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény 
Stratégia és sportesemény pályázatok jogcímen;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott támogatási célra támogatói 
okiratokat adjon ki a  kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal csökkentett összegben az  Eseménnyel 
kapcsolatban, a 2019. október 1-jétől felmerült kiadások elszámolhatóságának lehetősége rögzítésével, a 4. pontban 
nyújtott forrás terhére, az alábbiak szerint:
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a) az MKOSZ részére 683 101 000 forint,
b) a KKBK Nonprofit Zrt. részére 994 950 000 forint 
összegben;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrásbiztosítást követően azonnal

 6. egyetért azzal, hogy az  Esemény megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges kommunikációs és 
rendezvényszervezési feladatokat a  KKBK Nonprofit Zrt. a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal bevonásával valósítsa 
meg;

 7. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján az Esemény lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: az Esemény szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1059/2020. (II. 25.) Korm. határozata
az Innovációs és technológiai Minisztérium projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
2019. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
 1. jóváhagyja az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. évi pályázati kiírására benyújtásra javasolt 

projektjavaslatokat, az 1. melléklet szerint;
 2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt táblázat 

2–6. sora szerinti projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. évi pályázati kiírására történő 
benyújtásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. február 26.

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére 
a  szükségessé vált feladatokról, valamint a  projektjavaslatok teljes körű megvalósításához szükséges források 
biztosításáról, ha az  Európai Bizottság az  1.  mellékletben foglalt táblázat 2–6. sora szerinti projektjavaslatokat 
támogatja;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  melléklet szerinti projektjavaslatok 
vonatkozásában gondoskodjon az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a  913/2010/EU rendelet 
módosításáról és a  680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.  december  11-i 
1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikk (1)  bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló 
nyilatkozatok kiállításáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. február 26.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1059/2020. (II. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve 
Tervezett végrehajtó szerv

Projektjavaslat 

tervezett költsége

(nettó, forint)

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(bruttó, forint) 

Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz 

terhére biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege 

(nettó, forint)

Hazai 

költségvetési 

támogatás 

tervezett összege 

(forint)

Saját erő  

(forint)
Projektjavaslat rövid bemutatása

2.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

Kelenföld– 

Hegyeshalom 

vasútvonal 

nemzetközi 

átjárhatóságának 

fejlesztése

Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium  

(a továbbiakban: 

ITM)

MÁV Magyar 

Államvasutak 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

23 250 000 000 29 527 500 000  19 762 500 000 3 487 500 000 0

A Kelenföld–Hegyeshalom 

vasútvonalon meglévő szűk 

keresztmetszet felszámolása és  

a szolgáltatási szint javítása 

érdekében a következő fejlesztések 

valósulnak meg a projekt keretében: 

1. Almásfüzitő, Tata, Komárom és 

Hegyeshalom állomásokon a jelenleg 

üzemelő biztosítóberendezések 

komplex belsőtéri elemeit és a hozzá 

tartozó áramellátó berendezéseket 

kicserélik,  

2. a meglévő ETCS L1 vonatbefolyásoló 

rendszer továbbfejlesztésre kerül, 

3. a meglévő KÖFE berendezés helyett 

korszerű KÖFI berendezés és rendszer 

kerül kiépítésre.
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3.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

Budapest – ukrán 

határ közötti 

egyes vasúti 

vonalszakaszok 

korszerűsítésének 

előkészítése

ITM

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő 

Részvénytársaság;

a Rákos–Rákosliget 

3. forgalmi vágány, 

Kőbánya felső 

állomás projektrész 

tekintetében 

a NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő 

Részvénytársaság,

valamint a Kiemelt 

Kormányzati 

Beruházások 

Központja Nonprofit  

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 27 313 110 000 34 687 649 700  23 216 143 500 11 471 506 200 0

Budapest – ukrán határ közötti 

egyes vasúti vonalszakaszok 

korszerűsítésének érdekében  

a következő előkészítési projektek 

megvalósítása tervezett:

A) Budapest–Miskolc vasútvonal és 

kapcsolódó létesítmények  

korszerűsítésének előkészítése:

1. Kőbánya felső (bez.) – Rákos–

Rákosliget forgalmi kitérő (bez.) vasúti 

vonalszakasz fejlesztése

2. Hatvan (bez.) – Füzesabony (bez.) 

vasúti vonalszakasz és kapcsolódó 

mellékvonalai (82-es számú 

Hatvan–Újszász vasútvonal, 85-ös 

számú Vámosgyörk–Gyöngyös 

vasútvonal, 87-es számú Füzesabony– 

Eger-Felnémet vasútvonal) fejlesztése

B) Debrecen (kiz.) – Nyíregyháza (kiz.) 

vasúti vonalszakasz korszerűsítésének 

előkészítése

4.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

Az Országos 

Kikötőfejesztési 

Főterv célkitűzései 

alapján 

megvalósuló 

kikötői előkészítési 

projekt

ITM

MAHART 

Magyar Hajózási 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

1 260 000 000 1 600 200 000 1 071 000 000 529 200 000 0

1. Győr-Gönyű sólyapálya tervezése, 

előkészítési tevékenység  

(megvalósíthatósági tanulmány; 

tervezés, engedélyezés)

2. Logisztikai Főterv adatgyűjtés

5.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

Az Országos 

Kikötőfejlesztési 

Főterv célkitűzései 

alapján 

megvalósuló 

kikötői kivitelezési 

projekt

ITM

MAHART-Szabadkikötő 

Zrt.,

Országos Vízügyi 

Főigazgatóság,

Port Danube 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

19 200 000 000 24 384 000 000 16 320 000 000 8 064 000 000 0

1. Győr-Gönyű kikötő helyreállító kotrás

2. Komáromi kikötő fejlesztése

3. Budapest, Újpest üzemi kikötő 

fejlesztése

4. Budapest, Csepel kikötő fejlesztése
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6.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

Parkolóhely-

foglalási és 

információs 

rendszerek 

fejlesztése  

a magyarországi 

gyorsforgalmi 

hálózat mentén

ITM

Magyar Közút 

Nonprofit 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

552 000 000 700 000 000 469 200 000 230 800 000 0

Magyarországot átszelő 

európai folyosók mentén 

található pihenőhelyek 

kapacitáskihasználtságának javítása 

a foglaltság-monitoring, informatikai 

rendszer fejlesztésével, további  

16 új pihenőhelyre (M0, M3, M35,  

M7 autópályák mentén), összesen  

260 tehergépkocsi-állásra.

7.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

A Csepeli Gerincút 

befejező ütemeinek 

teljes előkészítése 

a szükséges 

területszerzés 

megkezdésével

Budapest 

Főváros 

Önkormányzata

– 900 000 000 1 143 000 000 765 000 000 0 378 000 000

Csepeli Gerincút II–III. ütem teljes 

előkészítése kivitelezésre a megépült  

I. ütem és az M0 közötti szakaszon

8.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

Az Országos 

Kikötőfejlesztési 

Főterv célkitűzései 

alapján 

megvalósuló 

kikötői kivitelezési 

projekt – magán 

projektrész

MAHART Container 

Center Szolgáltató  

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság, 

FERROPORT 

Fedett Átrakó 

és Raktározó 

Kft., Dunai 

Kikötő Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

konzorciuma

MAHART Container 

Center Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság, FERROPORT 

Fedett Átrakó és 

Raktározó Kft., Dunai 

Kikötő Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

konzorciuma

11 280 000 000 14 325 600 000 9 588 000 000* 0 4 737 600 000

Megvalósítás: Budapest,  

Csepel területén  

a magáncégek saját fejlesztései, 

eszközbeszerzései (bakdaruk 

beszerzése, darupálya kialakítása, 

függőleges hajókikötő-állás létesítése, 

vasúti kapuk cseréje, kamionparkolók 

kialakítása, partoldal fejlesztése)
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9.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

Biztonságos, őrzött, 

131 férőhelyes 

tehergépkocsi- és 

kamionparkoló 

kialakítása  

az M5–M43 

autópálya-

csomópont 

környezetében

Transz-Depar  

Szolgáltató és 

Kereskedelmi 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság

– 1 971 300 000 2 503 551 000 1 675 605 000* 0 827 946 000*

A projekt célja egy 23 000 m2-es, 

131 férőhelyes, biztonságos, őrzött 

tehergépkocsi- és kamionparkoló 

kialakítása az M5–M43 autópálya-

csomópont környezetében, Balástya 

Family Hotel pihenőhelyen. A projekt 

magában foglalja az ingatlan közúthoz 

való csatlakoztatását, belső úthálózat 

építését, biztonsági kerítések és 

beléptető kapuk építését, valamint 

automata, digitális beléptető rendszer 

telepítését.

10.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

Biztonságos, 

170 férőhelyes 

kamionparkoló 

kialakítása 

Kiskunfélegyházán 

az M5 autópálya 

mellett

IDE 

Ingatlanhasznosító 

és Befektető  

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

IDE Ingatlanhasznosító 

és Befektető Korlátolt 

Felelősségű Társaság

1 675 000 000 2  127 250 000 1 423 750 000* 0 703 500 000*

A projekt célja egy 170 férőhelyes, 

biztonságos, őrzött kamionparkoló 

kialakítása az M5 Autópálya, 114-es 

Budapest felé felhajtó és  

az 5402 jelű Kiskunfélegyháza– 

Kiskunmajsa főútvonal 

kereszteződésében.

A projekt magában foglalja az ingatlan 

közúthoz való csatlakoztatását, belső 

úthálózat építését, biztonsági kerítések 

és beléptető kapuk építését több 

biztonsági zónára bontva, valamint egy 

automata, digitális beléptető rendszer 

telepítését.
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11.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

Rail Cargo Hungaria  

Árufuvarozási 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság 

Az egyeskocsi 

működési modell 

revitalizációja

Rail Cargo 

Hungaria 

Árufuvarozási 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

– 792 135 000 1 006 011 450 673 314 750* 0 332 426 700*

A projekt célja a Rail Cargo Hungaria 

Árufuvarozási Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság egyeskocsi 

üzemeltetésével, működési modelljével 

kapcsolatos korszerűsítési, valamint 

stabil működést támogató  

háttértechnológia biztosítása.

12.
Európai Hálózat-

finanszírozási Eszköz

SESAR Deployment 

Programme 

implementation 

2019 – IOP 

Foundation

(SESAR Telepítési 

Program 

végrehajtása 

2019 –  

Interoperabilitás 

megalapozása)

HungaroControl 

Magyar 

Légiforgalmi 

Szolgálat 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság 

(a továbbiakban: 

HungaroControl 

Zrt.)

HungaroControl Zrt. 1 298 121 1 298 121 649 061 0 649 061

A HungaroControl Zrt. részvétele 

a SESAR Deployment Manager 

tagságából adódóan a „SESAR 

Deployment Programme 

implementation 2019 – IOP 

Foundation” elnevezésű pályázat 

projektmenedzsmentet támogató 

feladataiban. 

A Társaság adminisztratív jellegű, 

projektmonitoringgal kapcsolatos 

feladatokat fog ellátni. 

* Költség–haszon-elemzés (CBA) függvényében
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A Kormány 1060/2020. (II. 25.) Korm. határozata
a Közszolgálati Apartmanház létrehozásának támogatásáról

A Kormány – az önkormányzati szférában alkalmazott fiatal foglalkoztatottak számára a lakhatás elérhető áron történő biztosítása, 
a családalapítás elősegítése érdekében a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal együttműködve – 
 1. egyetért a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában 

álló, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XII. kerület, belterület 7700 helyrajzi számú, természetben 
a  Budapest XII. kerület, Alkotás utca 21. szám alatt lévő ingatlan teljes körű belső és homlokzati felújításával, 
Közszolgálati Apartmanház (a továbbiakban: Beruházás) létrehozása érdekében;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 11. Közszolgálati 
Apartmanház létrehozása a XII. kerületben címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a) 300 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok 
általános feladatainak működési célú támogatása alcím és

b) 1 200 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím

terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 11. Közszolgálati Apartmanház 
létrehozása a XII. kerületben támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti forrás terhére, a  Beruházás megvalósítására, külön 
pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az  Önkormányzat 
részére támogatási előlegként a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 
támogatói okirat alapján;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 3. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal

 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  4.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1060/2020. (II. 25.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

384339 11 Közszolgálati Apartmanház létrehozása a XII. kerületben
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 500 000 000

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -300 000 000
359028 3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 200 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 500 000 000 1 500 000 000

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

1 példány
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A Kormány 1061/2020. (II. 25.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint 
kormányhatározat módosításáról

 1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 
7 181 689 652 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2.  pontjában a  „2019. december 31.” 
szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1061/2020. (II. 25.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása

K3 Dologi kiadások 90 799
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 181 598 853

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 000 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -7 181 689 652

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása 181 689 652

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 7 000 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 7 181 689 652 7 181 689 652

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

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


	A Kormány 25/2020. (II. 25.) Korm. rendelete
	a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 26/2020. (II. 25.) Korm. rendelete
	a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 
39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 3/2020. (II. 25.) HM rendelete
	a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rend

	Az Országgyűlés 3/2020. (II. 25.) OGY határozata
	a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről*

	Az Országgyűlés 4/2020. (II. 25.) OGY határozata
	az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról**

	A köztársasági elnök 93/2020. (II. 25.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 94/2020. (II. 25.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 95/2020. (II. 25.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1058/2020. (II. 25.) Korm. határozata
	a 2020-ban Budapesten rendezendő női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1059/2020. (II. 25.) Korm. határozata
	az Innovációs és Technológiai Minisztérium projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1060/2020. (II. 25.) Korm. határozata
	a Közszolgálati Apartmanház létrehozásának támogatásáról

	A Kormány 1061/2020. (II. 25.) Korm. határozata
	a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról
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