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III. Kormányrendeletek

A Kormány 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 
valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló  
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § (1)  bekezdés h)  pontjában és a  Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. 
törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló  
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási 
határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
(4) A  fogyasztási cikk kijavítása esetén a  jótállás időtartama meghosszabbodik a  javításra átadás napjától kezdve 
azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.”

2. § (1) Az R. 3. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)
„g) a  vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a  kiállítás során a  képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus 
dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.”

 (2) Az R. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  vállalkozás az  e  rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a  fogyasztó 
részére. A  fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma 
megfelel e  rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A  vállalkozás a  jótállási jegy elektronikus úton való 
átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a  jótállási 
jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím 
formájában bocsátja azt a  fogyasztó rendelkezésére, akkor az  elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a  jótállási 
idő végéig nem szüntetheti meg, a  letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A  vállalkozás a  jótállási jegy 
elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.
(6) Vita esetén az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles bizonyítani.”

3. §  Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállásból eredő jogok – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek 
nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.”
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4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fogyasztó a  kijavítás iránti igényét választása szerint a  vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, 
fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.”

 (2) Az R. 5. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az  e  rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a  fogyasztási cikk első alkalommal történő 
javítása során a  vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a  fogyasztási cikk nem javítható, a  fogyasztó eltérő 
rendelkezése hiányában a  vállalkozás köteles a  fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a  fogyasztási 
cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének 
megfizetését igazoló bizonylaton – az  általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy 
nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(6) Ha az  e  rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a  fogyasztási cikk három alkalommal történő 
kijavítást követően ismét meghibásodik – a  fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár 
arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással 
kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére 
nincs lehetőség, a  vállalkozás köteles a  fogyasztó által bemutatott, a  fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton – az  általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – 
feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(7) Ha a  fogyasztási cikk kijavításra a  kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik 
napig nem kerül sor, – a  fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a  vállalkozás köteles a  fogyasztási cikket 
a  harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a  fogyasztási cikk 
cseréjére nincs lehetőség, a  vállalkozás köteles a  fogyasztó által bemutatott, a  fogyasztási cikk ellenértékének 
megfizetését igazoló bizonylaton – az  általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy 
nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül 
a fogyasztó részére visszatéríteni.
(8) Az  (5)–(7)  bekezdés előírásai az  1.  melléklet 8.  pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül az  elektromos 
kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, 
lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a  9.  pontban meghatározott motoros vízi járműre nem 
vonatkoznak.”

5. §  Az R. 7/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2–7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről 
szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.”

6. §  Az R. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  Az R. 3.  § (3)  bekezdés f )  pontjában a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület” 
szöveg lép.

2. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló  
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
3. § (2) bekezdés d) pontjában és a 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák 
mellett működő békéltető testület” szövegrész helyébe a  „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által 
működtetett békéltető testület” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–6. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az R. Melléklete a következő 30–37. ponttal egészül ki:
„30. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
31. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, 
reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
32. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;
33. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;
34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;
35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
36. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;
37. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.”

A Kormány 271/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló  
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, valamint az  emberi alkalmazásra 
kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005.  évi XCV.  törvény 32.  § 
(4)  bekezdés e)  pont eb)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a belföldi forgalomban feltételezett új pszichoaktív anyag jelenik meg, a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és 
Kapcsolattartó Központ (a továbbiakban: Nemzeti Drog Fókuszpont) haladéktalanul
a) ellenőrzi a  Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (a  továbbiakban: EMCDDA) korai 
jelzőrendszerébe (a  továbbiakban: EMCDDA korai jelzőrendszere) a 28. § (1) bekezdése alapján tett bejegyzést, és 
jóváhagyja azt,
b) tájékoztatja a bejegyzés szerinti információkról az Europol Nemzeti Irodát, valamint
c) megkeresi az  előzetes szakmai értékelés elvégzése érdekében az  OGYÉI-t, és megvizsgálja a  Gytv. 15/B.  § 
(3) bekezdésében foglaltakat.”

 (2) Az R. 27. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  Nemzeti Drog Fókuszpont információcsere keretében havi rendszerességgel nyomon követi a  külföldi 
forgalomban megjelent, feltételezett új pszichoaktív anyagok listáját. Ha a  külföldi forgalomban megjelent, 
feltételezett új pszichoaktív anyag – a  szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, 
valamint a  meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt 
adó szervekről  szóló kormányrendelet szerint szakvélemény adására kizárólagosan kijelölt szerv legfeljebb 
öt munkanapon belül megküldött jelzése szerint – az  új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy 
vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet melléklete szerinti jegyzéken nem szerepel, a  Nemzeti Drog 
Fókuszpont az  előzetes szakmai értékelés elvégzése érdekében haladéktalanul megkeresi az  OGYÉI-t, és 
megvizsgálja a  Gytv. 15/B.  § (3)  bekezdés a)  pontjában foglaltakat. Az  EMCDDA korai jelzőrendszerébe másik 
tagállam által rögzített anyagok esetében a  Gytv.  15/B.  § (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feltétel 
fennállását nem kell vizsgálni.
(4b) Az OGYÉI a (4) bekezdés c) pontja és a (4a) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételét követő öt munkanapon 
belül megküldi szakmai véleményét a Nemzeti Drog Fókuszpont részére. A Nemzeti Drog Fókuszpont a vizsgálatát 
az  OGYÉI szakmai véleményének kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül lezárja. A  vizsgálat eredményét 
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a Nemzeti Drog Fókuszpont tájékoztatásul megküldi a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) 
részére.”

2. §  Az R. 27. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Nemzeti Drog Fókuszpont a kockázatértékelés érdekében beszerzi
a) az OGYÉI és az egészségügyi szakmai kollégium véleményét,
b) a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendelet szerint 
szakvélemény adására kizárólagosan kijelölt szervek és a  rendőrség rendelkezésére álló, az  adott szer kóros 
élvezetére utaló információkat, valamint
c) a KKB állásfoglalását.”

3. § (1) Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha hatóság, hivatalos személy, kábítószer-vizsgáló laboratórium, toxikológiai laboratórium, egészségügyi 
szolgáltató, kutatást végző intézmény vagy büntetés-végrehajtási intézet feltételezett új pszichoaktív anyag, illetve  
ismert szer új visszaélési módjának, formájának megjelenését – ideértve azok előállítását, kereskedelmét, 
illetve fogyasztását – észleli,
a) a 10.  melléklet szerinti tartalommal haladéktalanul rögzíti a  bejelentést EMCDDA korai jelzőrendszerében, 
ha a bejelentés rögzítéséhez szükséges hozzáférési jogosultsággal rendelkezik,
b) a bejelentés rögzítéséhez szükséges hozzáférési jogosultság hiányában a  10.  melléklet szerinti bejelentőlap 
megküldésével haladéktalanul értesíti a Nemzeti Drog Fókuszpontot és az Europol Nemzeti Irodát.”

 (2) Az R. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Nemzeti Drog Fókuszpont
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat, és megfelelő adattartalom esetén 
haladéktalanul jóváhagyja a bejelentést,
b) az (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  bejelentést haladéktalanul megteszi az  EMCDDA korai 
jelzőrendszerébe.”

4. §  Az R.
a) 25.  § (1) és (2)  bekezdésében az „a büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvény 569.  §-a szerinti eljárás” 

szövegrész helyébe az „a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 819. §-a szerinti eljárás” szöveg,
b) 27.  § (5)  bekezdésében az  „az OAC” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Drog Fókuszpont” szöveg, 

a „kezdeményezi” szövegrész helyébe a „haladéktalanul kezdeményezi” szöveg,
c) 27. § (6) bekezdésében az „az OAC” szövegrészek helyébe az „a Nemzeti Drog Fókuszpont” szöveg,
d) 27. § (7) bekezdésében az „Az OAC” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Drog Fókuszpont” szöveg,
e) 10.  mellékletében a „), 3. példányát az  Országos Addiktológiai Centrumnak kell megküldeni. A  4. példányt” 

szövegrész helyébe a „) kell megküldeni. A 3. példányt” szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 272/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól 
szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében az  előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„20. iratfolyóméter: az a mennyiségű papíralapú iratanyag, amely lapjával egymásra helyezve egy méter magasságú, 
vagy élével egymás mellé helyezve egy méter hosszúságú;”

 (2) Az R. 2. § 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„36. megsemmisítés: a  selejtezési vagy hiteles másolatkészítési eljárást követően megsemmisíthető irat vagy 
iratpéldány végleges megsemmisítése, a  benne foglalt információ helyreállításának lehetőségét kizáró módon 
történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése, amely következtében az irat tartalma nem rekonstruálható;”

2. §  Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes irattári tételekhez kapcsolódóan meg kell határozni, hogy melyek azok az irattári tételek, amelyek iratai 
nem selejtezhetők, és melyek azok, amelyek iratai meghatározott idő eltelte után selejtezhetők. A nem selejtezhető 
irattári tételek esetében meg kell jelölni azt is, hogy melyek azok, amelyek iratait meghatározott idő eltelte után 
levéltárba kell adni, és melyek azok, amelyek megőrzéséről az  iratképző – határidő megjelölése nélkül – helyben 
köteles gondoskodni. A nem selejtezhető és levéltárba adandó irattári tételek, továbbá a selejtezhető irattári tételek 
esetében meg kell jelölni az  irattári őrzés időtartamát. A  személyes adatot tartalmazó iratok őrzési és selejtezési 
idejét a  célhoz kötött adatkezelés követelményére tekintettel kell meghatározni. A  nem selejtezhető iratok 
levéltárba adásának határidejét az  Ltv. 12.  §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. Azon tételek 
esetében, amelyek jellegükből adódóan nem sorolhatók be egyértelműen a maradandó értékű vagy a selejtezhető 
kategóriába, a levéltár mintavételi eljárást kezdeményezhet.”

3. §  Az R. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § A  biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül továbbított küldeményt a  határidő számítása 
szempontjából
a) az iratkezelő szoftver automatikus érkeztetése esetén az  E-ügyintézési tv. 58.  § (3)  bekezdés a)  pontjában 
megjelölt időpontban,
b) nem automatikus átvétel esetén a letöltési igazolás feladó részére történt elküldésekor
minősül beérkezettnek.”

4. §  Az R. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az iktatószámnak tartalmaznia kell számot, betűt vagy ezek tetszőleges kombinációját és az irat főszáma iktatási 
évének négy számjegyét.”

5. §  Az R. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ugyanazon ügyben, ugyanabban az  évben keletkezett iratokat ügyiratként, egy iktatószámon, annak 
főszámra és alszámra bontásával kell nyilvántartani oly módon, hogy új főszámon kell nyilvántartásba venni 
a kezdőiratot, és a főszám alszámain kell nyilvántartani az ugyanazon ügyben keletkező további iratokat.”
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6. §  Az R. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § (1) Az ügykezelőnek az  iktatandó iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be 
kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, elsőbbségi küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket 
tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.
(2) A 47. §-ban foglaltak kivételével iktatni kell minden olyan, a szerv részére érkezett vagy a szerv által keletkeztetett 
iratot, amely ügyintézés kezdeményezésére irányul vagy ügyintézés során tett intézkedést, tényt, döntést, 
álláspontot vagy véleményt rögzít.”

7. §  Az R. 47. §-a a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:)
„l) egészségügyi dokumentációkat;
m) tervdokumentációkat.”

8. §  Az R. 53. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szerv a kiadmány egy hiteles példányát köteles irattárában az ügyirat részeként megőrizni.”

9. §  Az R. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § (1) A további intézkedést nem igénylő ügyiratokat le kell zárni. Amennyiben az adott ügyben új irat érkezik 
vagy keletkezik, az ügyiratot újra kell nyitni. A lezárás tényét az ügyiraton és az iktatókönyvben jelezni kell. A lezárás 
jelzésének hiányában az  utolsó ügyiratdarab keletkezésének időpontját kell a  lezárás időpontjaként figyelembe 
venni a selejtezés vagy levéltárba adás határidejének megállapításakor.
(2) Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni.”

10. §  Az R. 64. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az iratkezelés során rendkívüli esemény következtében az iratok károsodást szenvedtek, arról haladéktalanul 
jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a károsodott iratok meghatározását, a káresemény helyét, időpontját 
és körülményeit. A  jegyzőkönyvet haladéktalanul meg kell küldeni az  illetékes közlevéltár részére. A  közlevéltár 
véleményének kikérésével a  szervnek meg kell vizsgálnia a  megrongálódott iratok helyreállításának lehetőségét. 
Ha a  károsodás mértéke, illetve jellege miatt nincs mód az  iratok helyreállítására, a  közlevéltár engedélyezheti 
azok kényszerselejtezését, továbbá szükség esetén hivatalból értesíti az  adatvesztés ügyében eljárásra jogosult 
hatóságot.”

11. §  Az R.
a) 34.  § (1)  bekezdésében az  „– a  21.  § (7)  bekezdésében meghatározott esetben az  érkezést követő első 

munkanap kezdetén –” szövegrész helyébe a „ , de legkésőbb az érkezést követő első munkanapon” szöveg,
b) 61. § (8) bekezdésében a „negyedéves időszakonként kéri” szövegrész helyébe a „negyedéves időszakonként 

kérheti” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti az R. 2. § 43. pontja.

2. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló  
428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősített 
szervezetek az  Emtv. 19.  §-a szerinti, működés és szakmai programmegvalósítás támogatására irányuló 
pályázatokról történő döntés megalapozásához a  miniszter az  érintett előadó-művészeti bizottság –  az  érintett 
előadó-művészeti szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezetei által véleményezett – javaslata 
figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel.”
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14. §  Az R2. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. Az önkormányzati fenntartású színházak közös működtetés keretében biztosított támogatása
22/A.  § (1) Az  önkormányzati fenntartású színházak Emtv. 16.  § (4)–(9)  bekezdése szerinti közös működtetése 
keretében biztosított költségvetési támogatás – a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási szerződésben 
vagy támogatói okiratban foglalt célra és feltételekkel – az  Emtv. 16.  § (6)  bekezdésében meghatározott 
megállapodásban (a  továbbiakban: közös működtetésre irányuló megállapodás) felsorolt színházak mint végső 
kedvezményezettek által is felhasználható. A  támogatási szerződésben, támogatói okiratban kizárólag a  közös 
működtetésre irányuló megállapodásban meghatározott önkormányzat vagy önkormányzati társulás, illetve közös 
fenntartású színház esetén legalább az  egyik önkormányzat mint kedvezményezett által fenntartott színházak 
nevesíthetők végső kedvezményezettként.
(2) Amennyiben a  támogatási szerződésben, támogatói okiratban végső kedvezményezett megjelölésére kerül 
sor, a  kedvezményezettként megjelölt önkormányzat ebben arra vállal kötelezettséget, hogy a  támogatási 
szerződésben, támogatói okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében a végső kedvezményezett számára 
– a végső kedvezményezettel kötött támogatási szerződéssel, támogatói okirattal – támogatást nyújt, majd annak 
felhasználásáról a végső kedvezményezettet az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályai és e  rendelet szerint 
beszámoltatja. A kedvezményezett támogató felé történő beszámolási kötelezettsége a támogatás továbbadására 
és a végső kedvezményezett beszámoltatására a végső kedvezményezett által készített beszámolónak a támogató 
részére történő megküldésére vonatkozik.
22/B. § (1) Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett köteles 
költségvetési támogatás felhasználásról, annak végső felhasználóját a  költségvetési támogatás felhasználását 
igazoló összesített elszámolási táblázat szerint elszámoltatni, és a  kedvezményezett és a  támogatás végső 
felhasználója közötti, a  támogatás felhasználására vonatkozó szerződés vagy támogatói okirat, valamint annak 
lezárását vagy megszűnését igazoló okirat kedvezményezett által hitelesített másolatát a  támogatónak átadni 
a támogató által előírt formában benyújtott elszámolással egyidejűleg. A kedvezményezett köteles továbbá csatolni 
a  támogatás végső felhasználójától egy nyilatkozatot, miszerint a  kedvezményezett a  fizetési kötelezettségének 
eleget tett.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elszámoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.”

3. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–4. § és a 6–12. § 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 5. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 273/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló  
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/B. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Engedély annak a gazdálkodó szervezetnek adható,)
„c) amely rendelkezik a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti „Bizalmas!” minősítési szintű 
és érvényes telephelybiztonsági tanúsítvánnyal.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 173. §-sal egészül ki:
„173.  § Az  e  rendeletnek a  légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 273/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 21. § 
(2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést
a) a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban engedélyt szerző gazdálkodó szervezetnek 
az engedély kézhezvételétől számított,
b) a Módr. hatálybalépésekor engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a Módr. hatálybalépésétől számított
45 napon belül kell teljesítenie.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.  
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 40. §-sal egészül ki:
„40.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr32.) megállapított 2.  mellékletben foglalt táblázat 45. sorát a  Módr32. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 45. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

45. Új gyártóüzem 
létrehozására irányuló 
beruházás Gödöllő 
belterületén

Gödöllő közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 
8111/2 és 8111/3 helyrajzi számú 
ingatlanok

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 18/2020. (VI. 12.) AM rendelete
az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1., 2. és 4. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 3. és 7. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában,
a 8., 9., 10., 11. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 
1.  pontjában, az  5. alcím tekintetében – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 11.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló  
57/2012. (VI. 21.) VM rendelet módosítása

1. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2012. évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet
a) 8. § (3) bekezdésében az „ezt követően évente május 1. és 31. között” szövegrész helyébe az „ezt követően 

évente május 1. és augusztus 31. között” szöveg,
b) 9.  § (12)  bekezdés b)  pontjában a „május 1. és 31. között” szövegrész helyébe a „május 1. és augusztus 31. 

között” szöveg
lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló  
34/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

2. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2014. évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet
a) 11. § (3) bekezdésében az „ezt követően évente június 1. és 30. között” szövegrész helyébe az „ezt követően 

évente június 1. és augusztus 31. között” szöveg,
b) 12. § (13) bekezdés b) pontjában a „június 1. és 30. között” szövegrész helyébe a „június 1. és augusztus 31. 

között” szöveg
lép.

3. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

3. § (1) A  termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 11. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
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(E rendelet alkalmazásában:
minősített szaporítóanyag:)
„d) édeskömény vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletében, citromfű, bazsalikom, 
kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 
4. számú mellékletében meghatározott paramétereknek – a  növénytermesztési hatóság által kiállított vizsgálati 
jegyzőkönyv szerint – teljeskörűen megfelelő szaporítóanyag;”

 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 12. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
minősítési eljárás:)
„d) édeskömény vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletében, citromfű, bazsalikom, 
kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet  
4. mellékletében foglalt előírásoknak való megfelelőség megállapítására irányuló eljárás;”

4. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §-a a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5c) Édeskömény, citromfű, bazsalikom, kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű 
termesztése esetén a  minősített szaporítóanyag felhasználása az  1.  § 11.  pont d)  alpontjában meghatározott 
vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolható. A  minősítési eljárást és a  vizsgálati jegyzőkönyv kiállítását a  termelő, 
a termeltető vagy a termelői csoport kérelmezheti.”

5. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17.  § (3)  bekezdésében a  „fokhagyma, petrezselyem” szövegrész helyébe 
a „fokhagyma, póréhagyma, petrezselyem” szöveg lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló  
24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosítása

7. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2015. évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet
a) 10. § (4) bekezdésében az „ezt követően évente július 1. és 31. között” szövegrész helyébe az „ezt követően 

évente július 1. és augusztus 31. között” szöveg,
b) 11.  § (15)  bekezdés b)  pontjában a „július 1. és 31. között” szövegrész helyébe a „július 1. és augusztus 31. 

között” szöveg
lép.

5. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 
24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosítása

8. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. 
(V.  26.) FM rendelet 1.  melléklet szerinti táblázat F:48 mezőjében az  „A halgazdálkodásról és a  hal védelméről 
szóló 2013.  évi CII. törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) 63.  § (3)  bekezdésében részletezett feladatok támogatása” 
szövegrész helyébe az „A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 
63.  § (3)  bekezdésében részletezett, valamint a  Magyar Államot megillető halgazdálkodási joggal rendelkező 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása” 
szöveg lép.

6. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

9. § (1) Az  elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a  vis maiorral összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) 
FM rendelet] 3. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
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(A 2. § alkalmazása során a Kincstár különösen a következő eseményeket ismeri el:)
„l) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet okán bekövetkezett 
akadályoztatás.”

 (2) A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ügyfélnek az (1) bekezdés l) pontja szerinti akadályoztatás esetén igazolnia kell, hogy az adott támogatási 
feltételt a  veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványveszélyből előálló okból vagy a  veszélyhelyzet miatt elrendelt 
korlátozásra visszavezethetően nem tudta teljesíteni.”

7. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci 
években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosítása

10. §  A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető 
támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 1/2018. (II. 1.) FM rendelet] 6.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyéni tervben jelölt összefüggő terület tekintetében a tevékenység, a művelet, a művelet végrehajtásának 
borpiaci éve, a  terület lejtése, a  felhasználandó szaporítóanyag kategóriája, a  szőlőiskola típusa, a  szaporítóanyag 
típusa, valamint az ültetvény jellege meg kell hogy egyezzen.”

11. §  Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  eljárás során kötelező az  elektronikus kapcsolattartás. A  Kincstár az  értesítéseket, döntéseket elektronikus 
úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.
(8a) Az  eljárás során minden dokumentumot, így a  hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumot és – a  felügyeleti 
eljárásokhoz kapcsolódó kérelem kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot 
(a  továbbiakban együtt: beadvány) is az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A  nem 
elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.”

12. §  Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha egy összefüggő terület tekintetében eltérőek az  összefüggő területek kataszteri pontszámai, akkor 
az  összefüggő terület pontértékének megállapítása során a  teljes összefüggő területre a  kérelmezett 
legalacsonyabb kataszteri pontértékű terület után járó, a  3.  mellékletben szereplő értékelési szempont szerinti 
pontérték vehető figyelembe.”

13. § (1) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  kifizetési kérelmet a  Kincstár által a  honlapján közzétett, az  adott borpiaci évre vonatkozó közleményben 
foglaltak szerint kell benyújtani.”

 (2) Az  1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17.  § (12)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus 
úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.
(12a) Az  eljárás során minden beadványt – a  felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelem kivételével – 
az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A  nem elektronikus úton benyújtott beadvány 
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.”

14. §  Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet a következő 23/D. §-sal egészül ki:
„23/D.  § (1) E  rendeletnek az  egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 18/2020. (VI. 12.) AM rendelettel [a továbbiakban: 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet] 
megállapított 6.  § (2)  bekezdését, 7.  § (5)  bekezdés j)  pontját, (8) és (8a)  bekezdését, 8.  § (6)  bekezdését, 9.  § 
(4) bekezdését, 17. § (5), (7), (12) és (12a) bekezdését a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban 
lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E  rendeletnek a  18/2020. (VI. 12.) AM rendelettel hatályon kívül helyezett 7.  § (6)  bekezdését és 17.  § 
(6)  bekezdését a  18/2020. (VI. 12.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell 
alkalmazni.”
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15. §  Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet
a) 7.  § (5)  bekezdés j)  pontjában és a  17.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a  „vázrajzot” szövegrész helyébe 

az „oldalnézeti vázrajzot” szöveg,
b) 9.  § (4)  bekezdésében az  „a 3.  melléklet A. és B. részének 4. és 5.  pontjában,” szövegrész helyébe  

az „a 3.  melléklet A. és B. részének 4. és 5. sorában, D. részének 3. sorában és E.  részének 5. és 6. sorában” 
szöveg

lép.

16. §  Hatályát veszti az 1/2018. (II. 1. ) FM rendelet 7. § (6) bekezdése és 17. § (6) bekezdése.

8. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

17. § (1) A  baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 
[a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)
„c) – a  BTT-ben tagsággal rendelkező igénylő kivételével – a  támogatási évben az  első kifizetési kérelem 
benyújtásakor az  érintett termékpályán működő, államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő 
Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet eredeti igazolását arról, hogy az  igénylő 
a tárgyévre vonatkozóan érvényes tagsággal rendelkezik,”

 (2) A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 6. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  szakmai ellenőrzési lapot a  BTT – ellenjegyzést követően – a  beérkezéstől számított tizenöt napon belül 
– az ügyfél tájékoztatásával egyidejűleg – elektronikus úton továbbítja a Kincstár részére.
(9) A  BTT az  igénylő tagja tagsági igazolását a  szakmai ellenőrzési lappal együtt a  beérkezéstől számított tizenöt 
napon belül – az ügyfél tájékoztatásával egyidejűleg – elektronikus úton továbbítja a Kincstár részére.
(10) Ha az  igénylő a  (7)  bekezdésben meghatározott határidőig nem nyújtja be a  BTT-hez a  szakmai ellenőrzési 
lapot, és ezért a  tárgynegyedévre vonatkozóan a benyújtási időszak utolsó napját követő harmincadik napig nem 
érkezik be a BTT által ellenjegyzett szakmai ellenőrzési lap a Kincstárhoz, a kifizetési kérelmet a Kincstár elutasítja. 
A szakmai ellenőrzési lap benyújtása tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség.”

18. §  A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:
„17.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 18/2020. (VI. 12.) AM rendelettel megállapított 6.  § (3)  bekezdés c)  pontját és  
(8)–(10)  bekezdését a  2020. január 16-át követően benyújtott kifizetési kérelmekre indult eljárásokban is alkalmazni 
kell.”

19. §  A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

20. §  A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „legfeljebb 13,76403 milliárd forint” szövegrész helyébe a „legfeljebb 

12,36403 milliárd forint” szöveg,
b) 11.  § (6)  bekezdésében a  „legfeljebb 2,5 milliárd forint” szövegrész helyébe a  „tárgynegyedévenként 

legfeljebb 500 millió forint” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 6. § (3) bekezdés e) pontja.

9. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló  
20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

22. §  A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 
[a továbbiakban: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet] 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(E rendelet alkalmazásában:)
„c) szárítmány: a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK,  
a  234/79/EK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013.  december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  melléklet IX. részében felsorolt 
gyümölcs- és zöldségfélékből, a  közvetlen lakossági fogyasztásra szánt hagyományos gyógynövény-drogokról 
és azok kiskereskedelemben szokásos kiszerelési egységeiről szóló 81/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet Melléklete 
szerinti, a  2.  mellékletben felsorolt gyógynövényekből és a  3.  mellékletben felsorolt fűszernövényekből forró 
levegővel mesterségesen szárított, illetve aszalt vagy a 3a. melléklet szerinti pörkölt termény,”

23. §  A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  felhasznált hőenergia-mennyiség éves felhasználását igazoló, a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti számlának 
tartalmaznia kell az  igénylő nevét, címét vagy fogyasztói azonosító számát, az  elszámolási időszakot, az  átadási 
pont, fogyasztási hely címét, azonosító számát, az  átadott-átvett tüzelőanyag mennyiséget (m3 vagy kg 
mértékegységben kifejezve), továbbá az égéshőt (kWh/m3 vagy kWh/kg vagy MJ/m3 vagy MJ/kg mértékegységben 
kifejezve) vagy az energiamennyiséget (kWh vagy MJ mértékegységben kifejezve).”

24. §  A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet a 3. melléklet szerinti 3a. melléklettel egészül ki.

10. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása

25. §  A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „700 millió” szövegrész helyébe a „950 millió” szöveg lép.

11. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 
41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

26. §  A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) 
AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. tenyészet: a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerint 
nyilvántartásba vett, tenyészetkód-azonosítóval rendelkező állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;”

27. §  A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 5.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „tartási hely azonosítót” szövegrész helyébe 
a „tenyészetkód-azonosítót” szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

28. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelethez
„1. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó 2017–2020. évi támogatási 
keretösszegek, (millió euró)

1.
A B C D E

Támogatási jogcím megnevezése 2017 2018 2019 2020

2. Anyatehéntartás 34,932 34,929 34,925 34,632

3. Hízottbika 4,491 4,491 4,49 4,453

4. Tejhasznú tehéntartás 68,866 68,86 68,852 68,274

5. Anyajuhtartás 21,957 21,955 21,953 21,768

6. Cukorrépa termesztés 7,984 7,984 7,983 7,916

7. Rizstermesztés 1,996 1,996 1,996 1,979

8. Ipari zöldségnövény termesztés 11,455 11,454 11,453 11,357

9. Zöldségnövény termesztés 5,046 5,045 5,045 5,002

10. Ipari olajnövény termesztés 1,411 1,411 1,411 1,399

11. Extenzív gyümölcstermesztés 9,757 9,756 9,755 9,673

12. Intenzív gyümölcstermesztés 6,711 6,71 6,709 6,653

13.
Szemes fehérjetakarmány-növény 
termesztés

13,431 13,43 13,429 13,316

14.
Szálas fehérjetakarmány-növény 
termesztés

13,431 13,43 13,429 13,316

”



3568 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 140. szám 

2. melléklet a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelethez
„2. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

A B C D

1. Baromfi megnevezés Időszak
2019/2020. támogatási 

évi keret (millió forint)

2020/2021. támogatási 

évi keret (millió forint)

2.
növendék csirke, szabadtartásos csirke 
és gyöngyös

I. negyedév 1350,00 1350,00

3.
növendék csirke, szabadtartásos csirke 
és gyöngyös

II. negyedév 1350,00 1350,00

4.
növendék csirke, szabadtartásos csirke 
és gyöngyös

III. negyedév 1350,00 1350,00

5.
növendék csirke, szabadtartásos csirke 
és gyöngyös

IV. negyedév 1350,00 1350,00

6. házi tyúk I. negyedév 170,00 170,00

7. házi tyúk II. negyedév 200,00 200,00

8. házi tyúk III. negyedév 170,00 170,00

9. házi tyúk IV. negyedév 170,00 170,00

10.
pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, 
pecsenyekacsa, növendék kacsa

I. negyedév 1700,00 925,92

11.
pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, 
pecsenyekacsa, növendék kacsa

II. negyedév 1750,00 1095,55

12.
pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, 
pecsenyekacsa, növendék kacsa

III. negyedév 853,91 773,95

13.
pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, 
pecsenyekacsa, növendék kacsa

IV. negyedév 630,12 738,61

14. növendék pulyka I. negyedév 710,00 710,00

15. növendék pulyka II. negyedév 710,00 710,00

16. növendék pulyka III. negyedév 650,00 650,00

17. növendék pulyka IV. negyedév 650,00 650,00
”

3. melléklet a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelethez
„3a. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez

1.
A B

Megnevezés magyarul Megnevezés latinul

2. Tök(mag) Cucurbitaceae nemzetsége

3. Vad (indián) rizs Zizania

4. Kesudió Anacardium occidentale

5. Földimogyoró (amerikai mogyoró) Arachis hypogaea

6. Közönséges mogyoró (európai mogyoró) Corylus avellana

7. Török mogyoró Corylus colurna

8. Diófafélék termése Juglandaceae

9. Mandulafa termése
Prunus dulcis, Prunus communis, Prunus amygdalus 
vagy Amygdalus communis

10. Pisztáciafa termése Pistacia
”
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelete
a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (2a)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az  építőipari rezsióradíj 2020.  évre meghatározott, 
általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 4165 forint/óra.

2. §  A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

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

4. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. §  E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

6. §  Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B

1. Megnevezés

A vállalkozások 

2019. évi tényadataiból 

egy munkaórára 

számított érték, 

Ft/óra

2.
Alapbér [a 2020. évben havi 210 600 Ft alapbérrel (garantált bérminimum)  
és 174 munkaórával számolva]

1211

3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 297

4.
Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 17,5%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

264
23

5. Szállásköltség 18

6. Csoportos személyszállítás 266

7. Védőruha, védőfelszerelés 15

8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 54

9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70

10. Munkavédelmi költség 22

11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 916
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12. Rezsianyag-, munkahelyi energiaköltség 44

13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 12

14. Szerszámhasználat 19

15. Értékcsökkenési leírás 63

16. Nyomtatvány, írószer 3

17. Postaköltség 2

18. Telefonköltség 4

19. Bankköltség 14

20.
Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem 2

21.
Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

81
1

22. Biztosítások 11

23. 2–22. sor Összesen 3412

24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 86,83%

25.
Improduktív órák költsége
[23. sor összesen × (1,00 – 0,8683)] 

449

26. Veszteségidő aránya 6,50%

27.
Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065) 

222

28. Elvárt eredmény 2,00%

29.
Elvárt eredmény értéke
(23. + 25. + 27. sor összesen × 0,02)

82

30. Mindösszesen 23. + 25. + 27. + 29. sor 4165
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelete
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási 
igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 10. és 16.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények 
intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„5.  § A  vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a  kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül 
elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót 
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása 
esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.”

2. §  Az R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, 
a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.”

3. §  Az R. 7. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon 
belül a javítás elvégzéséről.
(1b) A  javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a  vállalkozást a  megállapítást követő öt munkanapon 
belül:
a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;
b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;
c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.”

4. §  Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 4–7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről 
szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.”

5. §  Az R. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági 
és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 
18/2020. (VI. 12.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 4. § (3) bekezdését, 5. §-át, 6. § (3) bekezdését, 
7.  § (1a) és (1b)  bekezdését és 8.  § (1)  bekezdését és 1.  mellékletét a  Módr. hatálybalépését követően kötött 
szerződésekre kell alkalmazni.”

6. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

7. §  Az R. 4.  § (3)  bekezdésében a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület” 
szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület” szöveg 
lép.

8. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelethez

A B 

1. Szakvélemény

2. Megrendelő neve és címe:

3. Üzlet neve és címe: 

4. Vizsgálat tárgya:

5. Vizsgálati díj összege: 

6. Vizsgálati díj fizetésére kötelezett:

7. Termék beérkezésének időpontja:

8. Vásárlás időpontja: 

9. Minőségi kifogás bejelentésének időpontja:

10. Fogyasztó kifogása:

11. Vizsgálati módszerek: 

12. Vizsgálat megállapításai indokolással ellátva:

13. Tájékoztatás: 

14. Egyebek: 
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 254/2020. (VI. 12.) KE határozata
a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CLXII.  törvény 216.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos 
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 
ülnökeinek soron kívüli választását a  2020. szeptember 1. napja és 2020. október 31. napja közé eső időtartamra 
tűzöm ki.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02357-2/2020.

A Kormány 1305/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány egyetért azzal, hogy a  személyes jelenléttel járó hivatali ügyek számának csökkentése, az  elektronikus ügyintézés 
szélesebb körű terjedése, valamint a COVID-19 fertőzésekkel kapcsolatos állampolgári bejelentések hatékony és gyors kezelése 
érdekében szükséges az  országos telefonos ügyfélszolgálat (a  továbbiakban: 1818) működésének fejlesztése, és ennek 
érdekében
 1. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a  1818 fejlesztéséhez 

szükséges 472 800 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a  1818 emelt szintű 

működésének biztosításához szükséges 131 250 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló  
tornaterem-beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében az  1.  mellékletben 

felsorolt köznevelési intézmények tornatermi beruházásainak (a  továbbiakban: Beruházások) programszerű 
kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésének megkezdésével, és jóváhagyja azok 
koncepciójának alapelveit;

 2. a Beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a Beruházások

a) előkészítője a Nemzeti Sportközpontok,
b) megvalósítója a Beruházási Ügynökség
legyen;

 4. a Beruházásoknak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2.  § 
(2) bekezdés a) pontja szerinti előkészítési fázisára (a továbbiakban: előkészítési fázis) összesen 219 000 000  forintot 
biztosít a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 
4.  Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy az  előkészítési fázist legkésőbb 2020. december 
31. napjáig kell megvalósítani;

 5. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
219  000  000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, továbbá a  fel nem használt, valamint 
a  nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás 
Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti 
Sportközpontok cím javára, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő:  azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2021. március 31.

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  előkészítési fázis eredményeképpen készítsen előterjesztést 
a  Kormány részére a  Beruházások helyszíneinek jóváhagyásáról, a  létrejövő vagyonelemek tulajdoni és 
vagyonkezelői jogviszonyairól, az előkészítés további folytatásáról, annak ütemezett forrásigényének bemutatásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 4. pontban foglalt határidőt követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Sorszám Település Köznevelési intézmény Fejlesztés

1. Abda Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola „A” típusú tornaterem

2. Átány Hanyi-menti Általános Iskola Tornaszoba

3. Bakonysárkány Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola Tornaszoba

4. Bakonyszentkirály Békefi Antal Általános Iskola Sportterem

5. Borsodszirák Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola Sportterem

6. Csécse Fráter Erzsébet Általános Iskola Tornaszoba

7. Csókakő
Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Nádasdy Tamás 

Tagiskolája
Tornaszoba

8. Csonkahegyhát Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola Tornaszoba

9. Dorogháza Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája Tornaszoba

10. Ecséd Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola Tornaszoba

11. Enese Enesei Általános Iskola „A” típusú tornaterem

12. Gyöngyöstarján Gyöngyöstarjáni Általános Iskola Tornaszoba

13. Hévízgyörk Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola „A” típusú tornaterem

14. Izsófalva Izsó Miklós Általános Iskola Tornaszoba

15. Kecskemét
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

Kertvárosi Általános Iskolája
„A” típusú tornaterem

16. Magyarhomorog Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Tornaszoba

17. Magyarpolány
Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola

Tornaszoba

18. Mezőtárkány Mezőtárkányi Általános Iskola Tornaszoba

19. Mocsa Mocsai Arany János Általános Iskola Tornaszoba 

20. Nagykáta Mátray Gábor Általános Iskola „A” típusú tornaterem

21. Nagykónyi
Würtz Ádám Általános Iskola Tamási Lajos 

Tagiskolája
Tornaszoba

22. Nagymaros
Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola
„A” típusú tornaterem

23. Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola Tornaszoba

24. Nagyvázsony
Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola
Tornaszoba

25. Nyírpilis Nyírpilisi Általános Iskola Tornaszoba

26. Ostoros
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 

Árpád Fejedelem Tagiskolája
Tornaszoba

27. Pétervására Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola „B” típusú tornaterem

28. Petőfiszállás Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Tornaszoba

29. Pilisszántó Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Tornaszoba

30. Pilisszentkereszt
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános 

Iskola
Tornaszoba

31. Rábapaty Rábapatyi Arany János Általános Iskola Tornaszoba

32. Súr Súri Arany János Általános Iskola Tornaszoba

33. Sümegcsehi Fazekas József Általános Iskola Tornaszoba

34. Szalonna Szalonnai Kalász László Általános Iskola Tornaszoba

35. Szikszó Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola Sportterem
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36. Szolnok
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola
„B” típusú tornaterem

37. Szolnok Varga Katalin Gimnázium „C” típusú tornaterem

38. Ugod
Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tornaszoba

39. Vácduka Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola Tornaszoba

40. Vácszentlászló Vácszentlászlói Szent László Általános Iskola Tornaszoba

41. Vámosújfalu Vámosújfalui Általános Iskola Sportterem

42. Zalaszentiván
Egervári László Általános Iskola Zalaszentiváni 

Tagintézménye
Sportterem
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2. melléklet az 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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 K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok 

375739 4 Beruházás Előkészítési Alap 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -219 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K6 Beruházások 219 000 000

forintban
Államház-

tartási
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog-

B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

forintban

Államház-
tartási

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog-
T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme

Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 219 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év

időarányos
teljesítésarányos   

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 219 000 000 219 000 000

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

1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1307/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a Tiszavárkonynál kialakult partcsúszás helyreállítása érdekében szükséges előkészítési feladatok 
forrásbiztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a  Tiszavárkonynál kialakult partcsúszás helyreállítása érdekében szükséges előkészítési feladatok 

megvalósításával;
 2.  egyetért az  1.  pont szerinti előkészítési feladatok megvalósításához szükséges 27 305 000 forint forrásnak 

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 50. Víz-, környezeti és természeti 
katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoport terhére történő finanszírozásával;

 3.  egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti előkészítési feladatokat az Országos Vízügyi Főigazgatóság valósítsa meg;
 4.  felhívja a  belügyminisztert, hogy az  1.  pont szerinti előkészítési feladatok végrehajtását követően a  helyreállítás 

kivitelezésére lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány 
részére a helyreállításról, a kapcsolódó kötelezettségvállalási összegek és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a helyreállítás kivitelezésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1308/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának keretében nyújtott zenei-művészeti támogatásról

A Kormány
 1.  egyetért a  roma kultúra támogatásával, ennek érdekében támogatja a  „Felzárkózó települések” hosszú távú 

programjának a  megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat alapján kijelölt 300 településen 
a zenei-művészeti oktatást;

 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti településeken a  zenei-művészeti oktatás 
megvalósításához szükséges 500 000 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 4. Társadalmi, gazdasági, területi hátrány 
kielégítést elősegítő programok, szakkollégiumok jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1309/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújítása érdekében szükséges többlettámogatás 
biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1284/2016. (VI. 7.)  
Korm. határozat] 3. pont c) alpontjának megvalósítása érdekében
 1.  egyetért a Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a  Csermák 

Antal Zeneiskola belső felújítását és korszerűsítését célzó projekt (a  továbbiakban: Fejlesztés) Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával, azzal, hogy a Modern Városok 
Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4/A. §-a 
és 12.  § (1)  bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése alapján a  Fejlesztés érdekében az  Önkormányzat 
részére a  2017. és 2018. évre biztosított mindösszesen 762 000 000 forint központi költségvetési támogatáson 
felül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés 
b) pontjában foglaltak szerint kiadásra kerülő támogatói okirat módosításával további legfeljebb 896 924 942 forint 
többlet költségvetési támogatás kerüljön biztosításra, az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2020. évben 78 616 684 forint,
b) a 2021. évben 818 308 258 forint;

 2.  egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti többlettámogatás a  Modern Városok Program keretében megvalósításra 
kerülő, az  1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontja szerinti „Aranyosvölgy Tudáspark és Tudományos 
Központ” költségkeretének terhére kerüljön biztosításra;

 3.  egyetért azzal, hogy a Fejlesztés megvalósításához a 2020. évben szükséges, az 1. pont a) alpontjában foglalt forrás 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoport előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat mint kedvezményezett részére;

 4.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy − a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával − gondoskodjon 
a Fejlesztés 2021. évi megvalósításához szükséges – az 1. pont b) alpontjában foglalt – forrás rendelkezésre állásáról 
a 2021. évi központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
 5.  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy

a) az 1.  pontban foglalt költségvetési támogatások biztosítására, a  költségvetési támogatás felhasználására, 
valamint az elszámolás részletes feltételeinek meghatározására az Önkormányzat részére a Modern Városok 
Program Bizottság erre irányuló jóváhagyó döntését követően a  támogatói okirat 2. számú módosítását 
állítsa ki,

b) a 2020. és 2021. évi költségvetési támogatást támogatási előlegként folyósítsa az Önkormányzat részére,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat 2. számú módosításának kiadására – a Modern Városok Program Bizottság 

erre irányuló jóváhagyó döntését követően – azonnal 
 a 2020. évi költségvetési támogatás folyósítására a  fedezet rendelkezésre állásától számított 

és a támogatói okirat módosításának hatálybalépését követő 30 napon belül 
 a 2021. évi költségvetési támogatás folyósítására a  fedezet rendelkezésre állásától számított  

30 napon belül
c) a  Fejlesztés tekintetében a  támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az  Önkormányzat mint 

kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat módosításának kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1.  André Kertész munkásságát a  magyar kulturális örökség kiemelt elemének tekinti, ezért egyetért a  New York-i  

André Kertész Inc. szervezet alá tartozó André and Elizabeth Kertész Foundation és Trust szervezetek tulajdonában 
álló, André Kertész meghatározott fotóit tartalmazó fotógyűjteménynek (a továbbiakban: Gyűjtemény) a  2.  pont 
szerinti értékbecslésben meghatározott, de legfeljebb – a  Magyar Nemzeti Bank aktuális napi devizaközép 
árfolyama szerint számított – bruttó 6 100 000 amerikai dollárnak megfelelő forint vételáron a Magyar Állam javára 
történő megvásárlásával;

 2.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) útján tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a Gyűjtemény proveniencia-vizsgálatának és forgalmi értékbecslésének elvégzése 
érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. október 31.

 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Gyűjtemény 
megvásárlása érdekében szükséges legfeljebb bruttó 6 100 000 amerikai dollárnak megfelelő forint rendelkezésre 
állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti értékbecslés rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 4.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a Gyűjtemény megvásárlása 
érdekében szükséges előzetes egyetértő nyilatkozat kiadásáról a Múzeum részére;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Múzeum kezdeményezését követő 15 napon belül

 5.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Múzeum főigazgatója útján – a  4.  pont szerinti előzetes 
egyetértés alapján gondoskodjon a 2. pont szerinti értékbecslésben meghatározott, de legfeljebb az 1. pont szerinti 
vételáron, adásvétel jogcímen, a Gyűjtemény Magyar Állam javára történő megvásárlásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 31.

 6.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a proveniencia-
vizsgálat és az  értékbecslés elvégzéséhez, továbbá – a  Gyűjtemény állami tulajdonba kerülése esetén – 
a Gyűjtemény hazaszállításához, biztosításához és közgyűjteményben történő elhelyezéséhez szükséges legfeljebb 
62 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
11. Közgyűjtemények cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a proveniencia-vizsgálat és az értékbecslés vonatkozásában a felmerülés ütemében
 a hazaszállítás, a  biztosítás és a  közgyűjteményben történő elhelyezés vonatkozásában 

a Gyűjtemény állami tulajdonba kerülését követő 30 napon belül
 7.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere 

bevonásával – gondoskodjon a Gyűjtemény vagyonkezelőjének kijelöléséről;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Gyűjtemény állami tulajdonba kerülését követő 60 napon belül

 8.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  MNV Zrt. útján – az  emberi 
erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Gyűjteményre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 
megkötéséről.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Gyűjtemény állami vagyonnyilvántartásba vételének rögzítését követő 90 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1311/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a Tuzson János Botanikus Kert fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  magyar turizmus fejlesztése, a  felsőoktatás színvonalának növelése, valamint a  régió nagyvállalataival 

való szorosabb együttműködés érdekében a Tuzson János Botanikus Kert épületeinek komplex felújításával;
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak megvalósításának 

előkészítése érdekében gondoskodjon a 2020. évben 11 005 928 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1312/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és Tepoztlán-i kolostortemplom helyreállításáról és 
a földrengési károk enyhítéséről szóló 1632/2018. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány egyetért a  mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és Tepoztlán-i kolostortemplom 
helyreállításáról és a  földrengési károk enyhítéséről szóló 1632/2018. (XI. 29.) Korm. határozatban meghatározott 
költségvetés módosításával, és akként rendelkezik, hogy a felújítás külképviseleten keresztül biztosított támogatása 
összesen a 602 900 000 forintot nem haladhatja meg.

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


	A Kormány 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 271/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 272/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 273/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá

	Az agrárminiszter 18/2020. (VI. 12.) AM rendelete
	az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelete
	a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelete
	a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 254/2020. (VI. 12.) KE határozata
	a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

	A Kormány 1305/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló 
tornaterem-beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

	A Kormány 1307/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Tiszavárkonynál kialakult partcsúszás helyreállítása érdekében szükséges előkészítési feladatok forrásbiztosításáról

	A Kormány 1308/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának keretében nyújtott zenei-művészeti támogatásról

	A Kormány 1309/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról

	A Kormány 1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1311/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Tuzson János Botanikus Kert fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1312/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és Tepoztlán-i kolostortemplom helyreállításáról és a földrengési károk enyhítéséről szóló 1632/2018. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról


		2020-06-12T23:38:41+0200
	Dr. B. Tóth Enikő




