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III. Kormányrendeletek

A Kormány 205/2020. (V. 15.) Korm. rendelete
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2020. évben 102 600 forint.
(2) Az  életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2020. (V. 15.) Korm. rendelettel 
megállapított, az  (1)  bekezdésben meghatározott alapösszeg figyelembevételével kiszámított életjáradék  
2020. január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat. A kárpótlás már folyósított és megemelt összege közötti 
különbözet kifizetésére 2020. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, legkésőbb 2020. május 31-ig kerül sor.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 206/2020. (V. 15.) Korm. rendelete
a Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
27. 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  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Szeged belterület, 2975/2 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, a  Szegedi Szerb Oktatási Központ céljára 
történő funkcióbővítő felújítással és átalakítással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben 
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési munkákkal 

kapcsolatosak.
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2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs 
feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A  Beruházással érintett, 1.  § (1)  bekezdésében meghatározott ingatlan telkére a  beépítés szabályait  
a (2)–(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési 
eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

 (2) A  Beruházással érintett, 1.  § (1)  bekezdésében meghatározott ingatlan telkén nevelési-oktatási célú épületek és 
azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények 
alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja zártsorú,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 500 m2,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,
d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 100%,
e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4 m2/m2,
f ) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20,50 m,
h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 25 métert,
i) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül,
j) az ingatlanon megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani,
k) az utcai és a hátsó szárny sem önálló, sem együttes mélysége nincs korlátozva.

 (3) A  (2)  bekezdés g)  pontjának alkalmazása során az  épületmagasságot az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos 
OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

 (4) A  Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 
szükséges, az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát az  alábbi 
eltérésekkel kell meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató, illetve tanterem nettó 

alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után, valamint
b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató, illetve tanterem nettó alapterületének 

minden megkezdett 50 m2-e után.

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
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1. melléklet a 206/2020. (V. 15.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. földmérési hatósági eljárások,
11. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. bányahatósági engedélyezési eljárások,
14. tűzvédelmi hatósági eljárások,
15. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
16. közegészségügyi hatósági eljárások,
17. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
18. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági 

engedélyezési eljárások,
19. azok az  1–18.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
20. az 1–19.  pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági 

eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozata
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva az  aktív és ökoturisztikai fejlesztésekkel és ezek népszerűsítésével összefüggő feladatok 
ellátása érdekében 2020. május 18. napjától 2022. május 17. napjáig Révész Máriuszt kormánybiztossá 
(a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében – nem érintve a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi 
sportpályázatokért felelős kormánybiztos kormányhatározatban és jogszabályban rögzített feladatait – ellátja
a) a kerékpárutak fejlesztésével, a kerékpáros túraútvonalak kijelölésével, a kerékpáros közlekedési kampányok 

koordinálásával, stratégia alkotásával,
b) a velodromok fejlesztésével, a kerékpársport infrastrukturális fejlesztéseinek elősegítésével, a Tour de Hongrie 

magyar kerékpáros körverseny megrendezésével,
c) a Bejárható Magyarország Program megvalósításával,
d) az aktív kikapcsolódás, a természetjárás, a vízi-, a kerékpáros- és a lovasturizmus, valamint az ökoturizmus és 

létesítményei fejlesztésével,
e) a szabadidős vitorlázás, az  aktív táborozás, a  vándortáborok, a  kisvasutak, a  hajtányozás, a  nyaralóhajózás, 

szabadidős kikötők, valamint magyarországi sípályák fejlesztésével és népszerűsítésével,
f ) az országos szabadidősport és rendezvénysorozatok, programok szervezésével és koordinálásával,
g) a szabadtéri sportparkok, bringaparkok, görparkok, városi futópályák, vízi szabadidős és raftingparkok, via 

ferrata pályák és sziklamászó iskolák, falmászó termek fejlesztésével,
h) a turistaházak, kulcsosházak fejlesztésének koordinálásával, a  Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési 

Program megvalósításával,
i) az a)–h)  alpont szerinti feladatokkal kapcsolatos kutatások elvégzésével, megalapozó tanulmányok, tervek, 

koncepciók, kiadványok, infrastrukturális fejlesztések kidolgozásával, megvalósításával, a  szakmai civil 
szervezetekkel történő egyeztetések koordinálásával, a hazai aktív kikapcsolódás népszerűsítésével

összefüggő feladatokat.
 3.  A  kormánybiztos a  tevékenységéről a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 

Korm. rendelet 21. §-a szerint számol be.
 4.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a miniszterelnök kabinetfőnöke útján irányítja.
 5.  A  kormánybiztost tevékenységének ellátásában a  Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezetében működő ötfős 

titkárság segíti.
 6.  A  kormánybiztos az  1.  pont szerinti feladatköre ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint 

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásban 
és juttatásokban részesül.

 7. Ez a határozat 2020. május 18. napján lép hatályba.
 8.  Hatályát veszti az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) 

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1229/2020. (V. 15.) Korm. határozata
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a  Magyar Falu Program, a  Modern Városok Program, valamint a  Kormány, illetve 
a  miniszterelnök által meghatározott, a  településfejlesztések irányításával kapcsolatos feladatok ellátására és 
az  ezzel összefüggő kormányzati koordináció ellátása érdekében – 2020. május 18. napjától 2022. május 17. 
napjáig – Gyopáros Alpár Ádámot a  Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: 
kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) ellátja a  Kormány és a  megyei jogú város önkormányzata között, a  megyei jogú város további fejlődése és 

megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodások végrehajtásának irányításával összefüggő 
feladatokat,

b) kidolgozza a Magyar Falu Program támogatási rendszerét, és gondoskodik annak végrehajtásáról,
c) kidolgozza a nem megyei jogú városok fejlesztési koncepcióját, majd közreműködik annak végrehajtásában,
d) ellátja az a)–c) alpontban foglaltakhoz kapcsolódó feladatok minisztériumok közötti összehangolását,
e) kapcsolatot tart és egyeztet az a)–c) alpontban meghatározott programokkal érintett önkormányzatokkal,
f ) véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó kormány-előterjesztéseket.

 3.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
 4.  A kormánybiztos tevékenységéről a Miniszterelnökséget vezető miniszternek számol be.
 5.  A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő titkárság segíti.
 6.  A  kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai 

és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31.  § (2)  bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra 
jogosult.

 7.  Ez a határozat 2020. május 18. napján lép hatályba.
 8.  Hatályát veszti a  Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 

1251/2018. (V. 25.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1230/2020. (V. 15.) Korm. határozata
az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint 
turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva Dr. Seszták Miklóst 2020. május 18. napjától 2022. május 17. napjáig az egyes 
Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések 
koordinációjáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A  kormánybiztos az  egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok 
koordinációjáért való feladatkörében
a) ellátja a  közvetlen európai uniós források és az  MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság koordinációját,
b) kezeli és koordinálja az egyes határon túli gazdaságélénkítő programokat,
c) ellátja a határon átnyúló és határon túli infrastrukturális és egyéb fejlesztések koordinációját,
d) ellátja a  határ menti megyék együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációját.
 3.  A kormánybiztos a Kárpát-medencei turisztikai fejlesztések koordinációjáért való feladatkörében ellátja

a) a határ menti megyék turisztikai fejlesztéseinek és egyes Kárpát-medencei turisztikai fejlesztések kormányzati 
összehangolását,

b) a kiemelt nemzetközi sportrendezvények lebonyolításának koordinációját.
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 4.  A Kormány a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján az Agro Rehab 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 15-09-087058) felett az  államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként jogszabállyal kijelölhető személyként határozza meg 
a kormánybiztost.

 5.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a külgazdasági és külügyminiszter útján irányítja.
 6.  A  kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai 

és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31.  § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra 
jogosult.

 7.  A  kormánybiztos tevékenységét a  Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezetében működő önálló titkárság 
segíti.

 8.  A kormánybiztos tevékenységéről félévente beszámol a Kormány részére.
 9.  Ez a határozat 2020. május 18-án lép hatályba, és 2022. május 18-án hatályát veszti.
 10.  Hatályát veszti az  egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, 

valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1231/2020. (V. 15.) Korm. határozata
az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programról

 1. A Kormány – figyelemmel arra, hogy az  emberi élet, az  élő és élettelen környezet minőségét alapvetően 
meghatározza a  levegő állapota; az  emberi egészség és a  környezet egészének védelme érdekében fontos 
célkitűzés a szennyező anyagok kibocsátásának folyamatos csökkentése, a környezeti levegő minőségének javítása, 
és ahol az  még nem szennyezett, tisztaságának megőrzése – elfogadja az  Országos Levegőterhelés-csökkentési 
Programot (a továbbiakban: OLP).

 2. A Kormány az OLP-ben meghatározott intézkedések megvalósulása, végrehajtása és anyagi fedezetének biztosítása 
érdekében
a) felhívja az agrárminisztert, hogy az OLP-t a Kormány honlapján tegye közzé;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: azonnal

b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  belügyminisztert, a  Miniszterelnökséget 
vezető minisztert, az  emberi erőforrások miniszterét, a  pénzügyminisztert és az  agrárminisztert, hogy 
gondoskodjanak az OLP-ben szereplő, feladatkörükbe tartozó intézkedések ütemezett megvalósításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

belügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter  
agrárminiszter

Határidő: folyamatos
c) felhívja az  agrárminisztert, valamint az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  általuk 

kezelt pályázati rendszer kialakítása és működtetése során a  kiemelt beruházások és fejlesztések tervezése 
esetében részesítsék előnyben az alacsony levegőterhelést vagy levegőterhelést nem okozó megoldásokat;
Felelős: agrárminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

d) felhívja az  agrárminisztert, az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  belügyminisztert és 
az emberi erőforrások miniszterét, hogy az OLP-ben foglalt feladatok végrehajtásának pályázati úton történő 
támogatásához dolgozzák ki a szükséges támogatási konstrukciót;
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Felelős: agrárminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az európai uniós források felhasználásának szabályai alapján ütemezetten
e) felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával az OLP-ben foglalt intézkedések hatásának 

nyomon követése érdekében gondoskodjon az  Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat megfelelő 
működését és korszerűsítését biztosító 193 300 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  központi 
költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet, „Környezetvédelmi célelőirányzatok” című fejezeti kezelésű 
előirányzatán;
Felelős: pénzügyminiszter 

agrárminiszter
Határidő: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtása 

során
 a 2021. költségvetési évtől kezdődően az  éves központi költségvetés XII. Agrárminisztérium 

fejezet tervezése során
f ) felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával az OLP-ben foglalt intézkedések hatásának 

nyomon követése érdekében gondoskodjon az  állattartó telepek technológiáira és a  talajok tápanyag-
gazdálkodására vonatkozó monitoring rendszer fejlesztéséhez szükséges 350 000 000 forint többletforrás 
rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet, „Agrár célelőirányzatok” című 
fejezeti kezelésű előirányzatán.
Felelős: pénzügyminiszter
 agrárminiszter
Határidő: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtása 

során
 a 2021. költségvetési évtől kezdődően a 2027. költségvetési évig az éves központi költségvetés 

XII. Agrárminisztérium fejezet tervezése során
3. A Kormány visszavonja a  kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 

1330/2011. (X. 12.) Korm. határozatot.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1232/2020. (V. 15.) Korm. határozata
a konzervatív, tradicionális értékeket képviselő, magyarországi szervezet támogatásáról

A Kormány
 1.  kiemelten fontosnak tartja a  Political Network for Values transzatlanti platformszervezettel való együttműködés 

céljából egy konzervatív, tradicionális értékeket képviselő, magyarországi egyesület (a továbbiakban: szervezet) 
működésének támogatását;

 2.  az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter bevonásával – a  2020. évben gondoskodjon a  kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt 
összesen 38 019 000 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, 33. Civil és non-profit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1233/2020. (V. 15.) Korm. határozata
a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről, továbbá a Hagyományos Kínai Orvoslás 
Részleg kialakításáról

A Kormány a  Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről és a  Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és 
Kutatóközpont felállításának tervezéséről szóló 1376/2017. (VI. 14.) Korm. határozatban foglaltak alapján
 1. egyetért a  Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztésével, továbbá a  Hagyományos Kínai Orvoslás 

Részleg (a továbbiakban együtt: Beruházás) megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 
36498 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Semmelweis 
Egyetem vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás 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 5 981 243 073 forintban határozza meg;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások 
cím, 13. Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és megvalósítása alcímnek a  2. Egészségtudományi Kar 
bővítésének és a  Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításának megvalósítása jogcímcsoporttal történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása 
érdekében 1 088 376 195 forint rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások cím, 13. Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése 
és megvalósítása alcím, 2. Egészségtudományi Kar bővítésének és a  Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg 
kialakításának megvalósítása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1234/2020. (V. 15.) Korm. határozata
az Iparművészeti Múzeum múzeumszakmai koncepciójának elfogadásáról, valamint a nagyrekonstrukció 
ideje alatt felmerülő, az átmeneti működéshez szükséges többletforrások biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az  Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) komplex múzeumszakmai fejlesztését megalapozó 

múzeumszakmai fejlesztés tervvel;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

a  Múzeum nagyrekonstrukciója időtartama alatt a  Múzeum átmeneti működéséhez a  2020. évben szükséges 
2 299 144 123 forint többletforrás rendelkezésre állásáról, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára;
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Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 1 383 285 680 forint vonatkozásában azonnal 
597 921 777 forint vonatkozásában 2020. július 1. 
317 936 666 forint vonatkozásában 2020. október 1.

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Múzeum nagyrekonstrukciója időtartama alatt 
a Múzeum átmeneti működéséhez a 2021. évben szükséges 596 974 526 forint rendelkezésre állásáról a központi 
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Múzeum tagintézménye, a  Ráth György Villa 
működtetéséhez, valamint az  ideiglenes telephely letéti és bérleti díjához a  2021. évtől évi 754  952  119  forint 
rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1235/2020. (V. 15.) Korm. határozata
az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsődéhez 
csatlakozó tornaterem 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 az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde tornaterem 

építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő 
megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Ajak belterület 970 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § 

(7) és (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Ajak Város Önkormányzatát, mint a Beruházás helyszínéül 
szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vagyonkezelésébe kerüljenek;
 3. a Beruházás 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 820 395 307 forintban határozza meg;

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása 
céljából 390 737 004 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, 3. Tornaterem fejlesztések megvalósítása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2021. évi része fedezetének rendelkezésére állásáról a  2021. évi központi 
költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
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 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 
létrejött támogatási jogviszony lezárásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1236/2020. (V. 15.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében 
megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés f )  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva
a) egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelésével,
b) 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 
az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. és 5. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során 
a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. augusztus 31.

 2.  A  Kormány egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat 3–5. sora szerinti projektek esetén 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 231 710 090 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 biztosításra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 3.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4.  Az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016.  

(II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „62,64” szövegrész helyébe a „63,25” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1236/2020. (V. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

összköltség 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

Magyarország 

központi 

költségvetéséről 

szóló törvényben 

meghatározott Uniós 

fejlesztések fejezete 

terhére finanszírozni 

tervezett összeg

3.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00003

Korszerű köznevelés Andocs és 

térségében

Siófoki Tankerületi 

Központ
414 190 731 – 77 094 109 491 284 840

A projekt célja a 8675 Andocs, Szent 
Ferenc tér 8. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

4.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00005
Iskolafejlesztés Bercelen

Balassagyarmati 

Tankerületi 

Központ

569 685 685 280 871 634 101 773 381 952 330 700

A projekt célja a 2687 Bercel,  
Széchenyi út 3. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

5.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00036

Az Egervári Iskola infrastrukturális 

fejlesztése a hátránykompenzáció 

elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében

Zalaegerszegi 

Tankerületi 

Központ

423 434 315 147 368 339 52 842 600 623 645 254

A projekt célja a 8913 Egervár, József Attila 
utca 3. szám alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

6.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00073

Szakmai és infrastrukturális 

megújulás az iregszemcsei Deák 

Ferenc Általános Iskolában

Tamási Tankerületi 

Központ
1 154 273 165 190 972 422 – 1 345 245 587

A projekt célja a 7095 Iregszemcse, 
Móricz Zsigmond utca 8–10. szám alatti 
köznevelési intézmény infrastrukturális 
fejlesztése.
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A Kormány 1237/2020. (V. 15.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításáról szóló  
1759/2019. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításáról szóló 1759/2019. (XII. 20.)  
Korm. határozat a következő 3. és 4. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„3. jóváhagyja a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításának – a  koronavírus 
világjárvány gazdaságra gyakorolt negatív hatásainak mérséklése érdekében tett – kiegészítésére irányuló javaslatot 
(a továbbiakban: kiegészítő javaslat) a részére benyújtott tervezet szerint,
4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  kiegészítő javaslatnak az  Európai Bizottsághoz történő 
benyújtásáról és az elfogadáshoz szükséges kapcsolódó egyeztetési folyamat lebonyolításáról, ideértve az Európai 
Bizottság javaslattal kapcsolatos hivatalos álláspontja alapján indokolt esetleges átdolgozások elvégzését is.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1238/2020. (V. 15.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú („Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi 
helyszín turisztikai célú fejlesztése” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt 
támogatásának növeléséről

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) és f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
 1. egyetért a  GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi 

helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt)
a) hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényének támogatásával, és
b) támogatásának növelésével
az 1. melléklet szerint,

 2. egyetért a projekt 1. pont b) alpontja szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 7. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 3. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. június 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1238/2020. (V. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.6-16-

2017-00004

Balaton-felvidéki 

kultúrtáj 

világörökség 

várományosi 

helyszín 

turisztikai célú 

fejlesztése

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

(konzorciumvezető)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata,

Balatonfüred Város Önkormányzata,

Folly Arborétum és Borászati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság,

Hévíz Város Önkormányzat,

Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség,

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Szigliget Község Önkormányzata,

Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság,

Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

2 997 356 722 248 823 878 3 246 180 600

A projekt célja, hogy 

a Balaton-felvidék 

világörökség várományos 

helyszín – egyedi vonzerejét 

kihasználva – további 

turisztikai funkcióval 

bővüljön, és a fenntartható 

hasznosítás révén önálló 

attrakcióvá váljon.
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A Kormány 1239/2020. (V. 15.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva összesen 82 129 847 503 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi 
programok cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1239/2020. (V. 15.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

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
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 10 738 105

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

359139 33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása
K5 Egyéb működési célú kiadások 86 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 82 033 109 398

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -82 129 847 503

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
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 10 738 105
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
359139 33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása 82 119 109 398

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 82 129 847 503 82 129 847 503

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 
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A miniszterelnök 35/2020. (V. 15.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról 
szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 

együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló 
megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Módosító Megállapodás létrehozásához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Módosító Megállapodás 
létrehozását követően a Módosító Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló 
határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 36/2020. (V. 15.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja és 234.  § (1)  bekezdése 
alapján – az igazságügyi miniszter javaslatára –

dr. Gellén Mártont és
dr. Szecskó Józsefet,

az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárait e tisztségükből

– 2020. május 14-ei hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

dr. Mázi Andrást – 2020. május 15-ei hatállyal – és
dr. Szeiler Orsolyát – 2020. június 1-jei hatállyal –

az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök



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.
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	A Kormány 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

	A Kormány 1229/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

	A Kormány 1230/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

	A Kormány 1231/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programról

	A Kormány 1232/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	a konzervatív, tradicionális értékeket képviselő, magyarországi szervezet támogatásáról

	A Kormány 1233/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről, továbbá a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításáról

	A Kormány 1234/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	az Iparművészeti Múzeum múzeumszakmai koncepciójának elfogadásáról, valamint a nagyrekonstrukció ideje alatt felmerülő, az átmeneti működéshez szükséges többletforrások biztosításáról

	A Kormány 1235/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsődéhez csatlakozó tornaterem építéséről

	A Kormány 1236/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növelésér

	A Kormány 1237/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításáról szóló 
1759/2019. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1238/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú („Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1239/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A miniszterelnök 35/2020. (V. 15.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 36/2020. (V. 15.) ME határozata
	helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
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