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III. Kormányrendeletek

A Kormány 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben 
dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról

A Kormány az Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre 
(a  továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 
2003.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütev.) szerinti egészségügyi és egészségügyben dolgozó, valamint 
a (8)–(9) és (12) bekezdés szerinti személy egyszeri rendkívüli juttatásra (a továbbiakban: rendkívüli juttatás) jogosult 
a (2)–(16) bekezdésekben foglalt feltételek szerint.

 (2) A  (3)  bekezdés szerinti, valamint az  (5)–(7)  bekezdés szerinti egészségügyi dolgozó akkor jogosult a  rendkívüli 
juttatásra, ha az Eütev. 7. § (2) bekezdés a)–g) és j) pontja szerinti jogviszony valamelyikében végez egészségügyi 
tevékenységet.

 (3) Rendkívüli juttatásra jogosult az  az egészségügyi dolgozó, aki az  alábbi, a  Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel (a  továbbiakban: NEAK) kötött érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi 
szolgáltató (a továbbiakban: közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató) valamelyikénél foglalkoztatott:
a) fekvő-, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
b) egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
c) laboratóriumi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
d) művesekezelést végző szolgáltató,
e) betegszállítást végző szolgáltató,
f ) az Országos Mentőszolgálat,
g) az Országos Vérellátó Szolgálat.

 (4) Rendkívüli juttatásra jogosult az  az egészségügyben dolgozó, aki a  (3)  bekezdés a)–g)  pontjában meghatározott 
közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók valamelyikénél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.

 (5) Rendkívüli juttatásra jogosult a (3) bekezdésben foglaltakon túl a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató alábbi 
egészségügyi dolgozója:
a) a  háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1.  §-ában 

meghatározott egészségügyi dolgozó,
b) a védőnői szolgálatban, valamint iskola-egészségügyi ellátásban foglalkoztatott védőnő,
c) az iskolaorvosi ellátást végző egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott főállású iskolaorvos,
d) az  otthoni hospice szolgálatok esetében a  NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben is szereplő 

egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,
e) az  otthoni szakápolási szolgálatok esetében a  NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben is szereplő 

egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,
f ) a Büntetés-végrehajtás Központi Kórháznál (Tököl) egészségügyi munkakörben foglalkoztatott, az Eütev. 4. § 

a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,
g) az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetnél egészségügyi munkakörben foglalkoztatott, az Eütev. 

4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,
h) az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés k)  pontja szerinti azon közreműködő 
egészségügyi szolgáltató egészségügyi munkakörben foglalkoztatott, az  Eütev. 4.  § a)  pont aa)  alpontja 
szerinti egészségügyi dolgozója, amely szolgáltató a  NEAK-kal szerződéses jogviszonyban nem áll, de 
közvetetten közfinanszírozott szolgáltatást nyújt a  közfinanszírozott szolgáltató telephelyén, a  közöttük 
fennálló közreműködői szerződés alapján.
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 (6) Rendkívüli juttatásra jogosult a (3) és (5) bekezdésben foglaltakon túl
a) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Családtervezési és Gyermekegészségügyi Szolgáltatási Osztály,
b) a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint
c) a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási (kerületi) hivatal
Eütev. 4. § a) pont aa) alpontja szerinti egészségügyi dolgozója.

 (7) Az  orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmény (a  továbbiakban: egyetem) esetében 
kizárólag a  közfinanszírozott egészségügyi ellátásban közvetlenül részt vevő egészségügyi dolgozó, valamint 
a  közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó intézmény működtetésében részt vevő egészségügyben dolgozó 
jogosult a rendkívüli juttatásra.

 (8) A  (3)–(7)  bekezdésben foglaltakon túl rendkívüli juttatásra jogosult az  egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, 
a veszélyhelyzeti betegellátásban részt vevő orvostanhallgató.

 (9) A  (3)–(8)  bekezdésben foglaltakon túl rendkívüli juttatásra jogosult a  közfeladatot ellátó honvédelmi szervezet 
(a  továbbiakban: honvédelmi szervezet) állományába tartozó, védelem-egészségügyi feladatot ellátó és védelem-
egészségügyben dolgozó személy.

 (10) A  (3)–(9)  bekezdésben foglaltakon túl rendkívüli juttatásra jogosult a  belügyminiszter által irányított szervezet 
egészségügyi dolgozója.

 (11) A  szakellátást nyújtó helyi önkormányzatok esetében kizárólag a  közfinanszírozott egészségügyi ellátásban 
közvetlenül részt vevő egészségügyi dolgozók jogosultak a rendkívüli juttatásra.

 (12) Az  aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató főigazgatója és gazdasági 
igazgatója is jogosult a rendkívüli juttatásra.

 (13) A  rendkívüli juttatásra való jogosultság feltétele a  (2)–(7) és (11)–(12)  bekezdésben foglaltakon túl, hogy 
az  egészségügyi vagy egészségügyben dolgozó a  (3)–(6)  bekezdés szerinti bármely szolgáltatónál, illetve 
munkáltatónál 2020. április 1-jén és az  igénylés kezdetének időpontjában is az  Eütev. 7.  § (2)  bekezdés a)–g) és 
j) pontja szerinti jogviszony valamelyikében állt.

 (14) A rendkívüli juttatásra való jogosultság feltétele a (9) bekezdés szerinti személy esetében, hogy 2020. április 1-jén és 
az igénylés kezdetének időpontjában is a honvédelmi szervezet állományába tartozott.

 (15) A rendkívüli juttatásra való jogosultság feltétele a (10) bekezdés szerinti személy esetében, hogy 2020. április 1-jén 
és az igénylés kezdetének időpontjában is a belügyminiszter által irányított szervezet állományába tartozott.

 (16) A  rendkívüli juttatásra való jogosultság akkor is fennáll, ha a  (2)–(7) és (9)–(12)  bekezdés szerinti jogosult  
a (13)–(15) bekezdésben foglalt időszakon belül halálozik el.

2. § (1) A  rendkívüli juttatás összege dolgozónként bruttó 500 000 forint, amely az  érintett egészségügyi és 
egészségügyben dolgozót, valamint az  1.  § (8)–(10) és (12)  bekezdése szerinti személyt abban az  esetben is csak 
egyszer illeti meg, ha egyidejűleg több jogviszony keretében foglalkoztatott.

 (2) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén is az  (1)  bekezdés szerinti teljes összeg illeti meg az  egészségügyi és 
egészségügyben dolgozót, valamint az 1. § (9), (10) és (12) bekezdése szerinti személyt rendkívüli juttatásként.

 (3) A  rendkívüli juttatásra való jogosultságot az  egészségügyi és egészségügyben dolgozó munkáltatója, illetve 
megbízója (a  továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató munkáltató) képviseletére jogosult személy állapítja 
meg. Az 1. § (5) bekezdés h) pontja szerinti közreműködőt igénybe vevő közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató 
munkáltatót a telephelyén dolgozó, de a közreműködő által foglalkoztatott Eütev. 4. § a) pont aa) alpontja szerinti 
egészségügyi dolgozó tekintetében az igénylésre jogosult megbízónak kell tekintetni.

 (4) Az 1. § (5) bekezdés h) pontja szerinti közreműködő egészségügyi szolgáltató nyilatkozni köteles a közfinanszírozott 
egészségügyi szolgáltató munkáltató felé a rendkívüli juttatásra jogosult egészségügyi dolgozóinak létszámáról és 
az igényléshez szükséges adatairól.

 (5) Az  1.  § (6)  bekezdésében foglalt esetben a  rendkívüli juttatásra való jogosultságot az  országos tisztifőorvos, 
a kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, illetve a munkáltató állapítja meg.

 (6) Az  1.  § (8)  bekezdésében foglalt esetben a  rendkívüli juttatásra való jogosultságot az  egyetem állapítja meg, és 
a rendkívüli juttatást a jogosult részére az egyetem köteles a (8) bekezdés szerinti határidőn belül kifizetni.

 (7) Az  1.  § (9) és (10)  bekezdésében foglalt esetben a  rendkívüli juttatásra való jogosultságot a  munkáltató állapítja 
meg.

 (8) A rendkívüli juttatást a jogosult részére 2020. július 1. napján kell kifizetni.
 (9) A  rendkívüli juttatás nem része az  alapbérnek (illetménynek), azt a  mozgóbérelemek, valamint a  távolléti díj 

számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.
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 (10) A  rendkívüli juttatást az  adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a  foglalkoztatottat a  Kormány 
rendelete alapján megillető kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében 
nem kell figyelembe venni.

3. § (1) Az  egészségügyi szolgáltató munkáltató és az  e  rendeletben foglalt egyéb munkáltató (a  továbbiakban: egyéb 
munkáltató) a  rendkívüli juttatáshoz támogatásra (a  továbbiakban: támogatás) jogosult, amely tartalmazza 
a  szociális hozzájárulási adó összegét is. A  támogatás iránti igényét az  egészségügyi szolgáltató munkáltató és 
az  egyéb munkáltató a  NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be  
2020. június 19. napjáig.

 (2) Azon közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató munkáltató, amely nem közfinanszírozott ellátást is nyújt, 
csak azon egészségügyi, illetve egészségügyben dolgozó után igényelheti a  támogatást, aki a  közfinanszírozott 
ellátásban részt vesz, vagy a közfinanszírozott telephelyen dolgozik.

 (3) A  szakorvosképzésért felelős államigazgatási szerv által foglalkoztatott rezidens esetében a  támogatást 
az elsődleges képzőhelyként megjelölt, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató jogosult igényelni.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerint igényelt támogatást a  NEAK 2020. június 26-áig utalványozza a  közfinanszírozott 
egészségügyi szolgáltató munkáltatónak és az egyéb munkáltatónak.

 (5) A  támogatást a  közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató munkáltató utalja a  közreműködő egészségügyi 
szolgáltató részére, amely a jogosult részére a juttatást köteles 2020. július 1. napján kifizetni.

 (6) A  támogatás fedezetéül az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének Célelőirányzatok jogcímen belül 
a „2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás fedezete” megnevezésű előirányzat szolgál.

 (7) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató és az egyéb munkáltató a részére utalványozott támogatás felhasználásáról 
2020. szeptember 30-ig köteles elszámolni a NEAK által meghatározott módon.

 (8) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató és az egyéb munkáltató esetében a támogatás igénylését és felhasználását 
az  egészségügyért felelős miniszter a  NEAK közreműködésével és az  1.  § (9)  bekezdése szerinti jogosultak 
vonatkozásában a  honvédelemért felelős miniszter közreműködésével, az  1.  § (10)  bekezdése szerinti jogosultak 
vonatkozásában a  belügyminiszter közreműködésével ellenőrzi a  támogatási összeg jogosult részére történő 
kifizetésének napjától számított 3 éven belül.

 (9) A  jogellenesen felhasznált vagy fel nem használt támogatást az egészségügyi szolgáltató munkáltató és az egyéb 
munkáltató a NEAK erre irányuló felszólítását követő 15 napon belül köteles visszafizetni az Egészségbiztosítási Alap 
NEAK által megadott bevételi számlájára.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 276/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 276/2020. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

 Millió forint

Megnevezés
2020. évi 
előirányzat

 
 
 
 

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

Praxisfinanszírozás 121 492,0

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

Eseti ellátás díjazása 649,3

Ügyeleti szolgálat 10 106,2

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 139 547,5

 
 
 
 
 
 

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Védőnői ellátás 24 009,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 028,2

3. Fogászati ellátás 42 494,1

4. Otthoni szakápolás 5 596,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 796,9

8. Művesekezelés 27 771,1

11. Működési költségelőleg 2 000,0
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Célelőirányzatok

Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása
Működési támogatás
2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás fedezete

2 611,3

55,0

1 250,0

20,0

102 635,6

3 830,1

11 860,9

326,3

46 283,0

94 342,0

13. Célelőirányzatok összesen 263 214,2

15. Mentés 43 343,5

17. Laboratóriumi ellátás 23 938,7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összevont szakellátás

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Járóbeteg-szakellátás 179 438,1

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás 3 501,4    

Fekvőbeteg-szakellátás 628 347,9

aktív fekvőbeteg-szakellátás 534 288,1

krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 484,8

bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 575,0

várólista csökkentés 5 000,0

Extrafinanszírozás 1 000,0

Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 105 309,8

Speciális finanszírozású szakellátás 45 061,9

18. Összevont szakellátás összesen 962 659,1

19. Népegészségügy fejlesztése 2 717,5

20. Alapellátás fejlesztése 400,7

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 5 000,0

22. Finanszírozási rendszer átalakítása 17 764,0

ÖSSZESEN 1 573 272,3
”
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A Kormány 277/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
az augusztus 20-ai hivatalos állami ünnep megtartásával kapcsolatos rendelkezésekről és szervezőjének 
kijelöléséről

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1f )  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Étv.) 
54.  § (5b)  bekezdése szerinti állami ünnep megszervezőjeként (a  továbbiakban: állami ünnep megszervezője) 
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

2. § (1) Az Étv. 54.  § (5d)  bekezdés a)  pontja szerinti előzetes értesítést az  Étv. 54.  § (5d)  bekezdése szerinti tulajdonos 
(a  továbbiakban: tulajdonos) elektronikus úton, a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság honlapján közzétett tartalommal küldi meg az állami ünnep megszervezője részére.

 (2) Az állami ünnep megszervezője a felé tett előzetes értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül elektronikus úton 
nyilatkozik az Étv. 54. § (5d) bekezdés b) pontja szerinti előzetes egyetértéséről.

3. §  A Kormány az  állami ünnep megtartásával összefüggő, a  zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendeletben meghatározott, a  jegyző hatáskörébe tartozó feladatok 
ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

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

5. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
 (2) A 2. § (1) bekezdését a 2020. évben úgy kell alkalmazni, hogy a 2020. augusztus 15–25. közötti időszakra az Étv. 54. § 

(5c) bekezdésében meghatározott területek tekintetében – az Étv. 54. § (5d) bekezdése szerinti eltérő célú közterület 
használatról és területfoglalásról – a  tulajdonos e  rendelet hatálybalépésétől számított 5 napon belül értesíti 
az állami ünnep megszervezőjét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 278/2020. (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 41. §-sal egészül ki:
„41.  § 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 278/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr33.) megállapított 2.  mellékletben foglalt táblázat 46. sorát a  Módr33. 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 278/2020. (VI. 12.)  Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 46. sorral egészül ki:

(A B C

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

46. Járműipari K+F 
kompetenciaközpont 
létesítésére irányuló 
beruházás Érd 
belterületén

Érd közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 
26246/7 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 17.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: 
KKM rendelet) 3. § f ) pontja a következő fh) alponttal egészül ki:
[E rendelet szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti 
állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti táblázat 
29–35. sora alapján]
„fh) határon átnyúló együttműködésben érintett és a  COVID-19-koronavírus-világjárvány (a  továbbiakban: 
világjárvány) miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozásoknak nyújtott támogatás,”

 (2) A KKM rendelet 3. §-a következő j) ponttal egészül ki:
[E rendelet szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti 
állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti táblázat]
„j) 31. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza szerinti támogatás”

2. §  A KKM rendelet 11. §-a következő 11a. ponttal egészül ki:
[E rendelet 11–40. §-a alkalmazásában:]
„11a. határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozások: 
azon Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások, melyek tevékenységük 
során határon átnyúló együttműködésben is érintettek és tevékenységük, illetve az általuk megvalósítani tervezett 
beruházások a világjárvány miatt veszélybe kerültek,”

3. §  A KKM rendelet a következő 40/A–40/C. §-sal egészül ki:
„40/A.  § (1) A  határon átnyúló együttműködésben érintett és a  világjárvány miatt nehéz helyzetbe került 
magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatása (a  40/A–40/C.  § vonatkozásában a  továbbiakban együtt: 
támogatás) az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az  Európai Bizottságnak 
a  világjárvány idején a  gazdaság segítése érdekében bevezethető állami átmeneti támogatási intézkedésekre 
vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közlemény (a  továbbiakban: Közlemény) 3.1. szakaszának 
szabályaival összhangban nyújtható.
(2) A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában nyújtható.
(3) A támogatás az azonos elszámolható költségek vonatkozásában csak abban az esetben halmozható az Atr. 2. § 
1.  pontja szerinti állami támogatással, ha az  nem vezet a  651/2014/EU bizottsági rendeletben, más állami 
támogatási tárgyú európai uniós jogszabályban vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.
(4) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás 
nem csökkenti a támogatás 40/C. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét.
40/B.  § (1) A  támogatás a  határon átnyúló együttműködésben érintett és a  világjárvány miatt nehéz helyzetbe 
került, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások beruházásainak 
támogatása érdekében nyújtható.
(2) A támogatást az a vállalkozás veheti igénybe, amely
a) igazolja, hogy 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben 
levő vállalkozásnak, de a  világjárvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei 
támadtak,
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b) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el,
c) nyilatkozik arról, hogy a  felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a  biztosítás alapján nincs lehetőség 
a felmerült károk teljes megtérítésére,
d) vállalja, hogy a támogatásból határon átnyúló együttműködés keretében beruházást valósít meg,
e) nyilatkozik arról, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg az adott beruházást.
(3) A  támogatás nem nyújtható a  702/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk (5)  bekezdése szerinti elsődleges 
mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházás megvalósításához.
40/C.  § (1) A  támogatás támogatástartalma a  Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem 
haladhatja meg a 800 000 eurónak – az Atr. 2. § 6d. pontja szerinti halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, 
feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás esetén a 120 000 eurónak – megfelelő forintösszeget azzal, 
hogy a támogatás összege a beruházás értékének maximum 60%-a lehet.
(2) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára az (1) bekezdés 
szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a  támogatás mértéke nem függ a  támogatás 
mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részlegesen átadásától, és a  támogatás 
mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek 
ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(3) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, melyekre az  (1)  bekezdésben foglalt eltérő maximális 
támogatási értékhatárok vonatkoznak, a  támogatással érintett egyes tevékenységekre irányadó maximális 
értékhatárokat kell megfelelően alkalmazni az adott tevékenységre, azzal, hogy a vállalkozás a támogatásokról olyan 
elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az (1) bekezdés szerinti követelmények ellenőrizhetők. A több 
ágazatot érintő tevékenységre irányuló támogatások együttes összege vállalkozásonként nem haladhatja meg  
a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) A  támogatás nem nyújtható exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az  az exportált mennyiségekhez, 
értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik.
(5) Az  e  §-ban meghatározott összegek a  támogatói döntés meghozatalának napján érvényes, a  Magyar Nemzeti 
Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.
(6) A támogatásról szóló támogatói okirat vagy támogatási szerződés 2020. december 15-ig írható alá.
(7) Az egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a Közlemény alapján közzé kell tenni az Európai 
Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a  támogatást nyújtó 2021. február 1-ig továbbítja az  állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak az  Atr. 
6. melléklete szerinti adatait.”

4. §  A KKM rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

5. §  A KKM rendelet
a) 3. § c) pontjában a „24.” szövegrész helyébe a „19.” szöveg,
b) 3. § d) pontjában a „43.” szövegrész helyébe a „37.” szöveg,
c) 3. § e) pontjában a „47.” szövegrész helyébe a „41.” szöveg,
d) 3. § f ) pontjában a „29-35.” szövegrész helyébe a „24.” szöveg,
e) 3. § g) pontjában a „18.” szövegrész helyébe a „14.” szöveg,
f ) 3. § i) pontjában a „36.” szövegrész helyébe a „25.” szöveg és
g) 11. §-ának nyitó szövegrészében a „11–40. §-a” szövegrész helyébe a „11–40/C. §-a” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a KKM rendelet 3. § b) pontja.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
 

  A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht. 

azono-
sító 

Címnév 
Al-
cím 
név 

Jog-
cím 

csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 
részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Vissza-
fizetés 
határ-
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-

szírozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

2   Fejezeti kezelésű előirányzatok 

3     Célelőirányzatok 

4 197524 

    

Beruházás ösztönzési 
célelőirányzat 

Az előirányzat a beruházás 
ösztönzési célelőirányzat 
felhasználásáról szóló 210/2014. 
(VIII. 27.) Korm. rendelet  (a 
továbbiakban: EKD rendelet) 
alapján használható fel. 

Az EKD 
rendelet szerinti 
jogi személyek 

Az EKD 
rendeletben 
foglaltak szerint 

 
Az EKD 
rendeletben 
foglaltak szerint. 

  

Az EKD 
rendeletben foglaltak 
szerint 

  
HIPA Nemzeti 
Befektetési 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársa
ság (a 
továbbiakban: 
HIPA NZrt.) 

  

5 247423 

    

Kötött segélyhitelezés 

Az Eximbank által folyósítható 
kötött segélyhitelek feltételeiről és 
a segélyhitelnyújtás részletes 
szabályairól szóló 232/2003. (XII. 
16.) Korm. rendelet szerinti kötött 
segélyhitelezéshez kapcsolódó 
kamattámogatás és adomány, 
valamint hitelbiztosítási díj 
fedezetének a biztosítása. 

Magyar Export-
Import Bank 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

   

Az Eximbank által 
folyósítható kötött 
segélyhitelek 
feltételeiről és a 
segélyhitelnyújtás 
részletes 
szabályairól szóló 
232/2003. (XII. 
16.) Korm. 
rendelet szerint, 
valamint 
előirányzat-
átcsoportosítással. 

          

6 297346     Külgazdaság fejlesztési 
célelőirányzat 

Az előirányzat a hazai 
vállalkozások nemzetközi 
befektetéseinek támogatását, 
beruházási lehetőségeinek 
bővítését, a magyar beszállítói 
háttér fejlesztését, a magyar export 
növekedését, hazai vállalkozások 
számára új üzleti lehetőségek 
felkutatását, a magyar termékek és 
szolgáltatások 
versenyképességének javítását, a 

gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, 
köztestület, 
szövetkezet, 
költségvetési szerv 

egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

  

az Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

1. melléklet a 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez
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kis- és középvállalkozások külpiaci 
értékesítését segíti elő. A 
minisztérium 
kereskedelemfejlesztési 
feladatainak ellátása is ezen 
előirányzat terhére valósul meg. 
Az előirányzat biztosítja a HEPA 
Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
közfeladat-ellátásához szükséges 
fedezetet közszolgáltatási vagy 
támogatási szerződés formájában. 
Az előirányzat az előző évek 
költségvetési maradvány 
lebonyolítását tartalmazza a 
Nemzetközi Befektetéseket 
Támogató célelőirányzat 
támogatási szerződései esetében. 
Az előirányzat biztosítja az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadások fedezetét. 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
teljesítésarányosan, 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat 
átcsoportosítással 

7 375617     Kereskedelemfejlesztési 
célú támogatások 

Az előirányzat a kiemelkedő hazai 
ágazatok külpiaci lehetőségeit és 
az ágazatok export tevékenységét 
segíti elő. Az előirányzat biztosítja 
az Exportfejlesztési Pályázati 
Program lebonyolításához 
szükséges fedezetet. Az 
előirányzat fedezetet biztosíthat a 
HEPA Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, 
köztestület, 
szövetkezet, 
költségvetési szerv, 
egyesület 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerinti felhatalmazó 
nyilatkozat 
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közfeladatainak körében a 
kifejezetten 
kereskedelemfejlesztéshez 
kapcsolódó részfeladatok 
ellátásához közszolgáltatási vagy 
támogatási szerződés formájában, 
valamint az előirányzat céljával 
összefüggő kiadások fedezetét. 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
teljesítésarányosan; 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat 
átcsoportosítással 

8 375639     
Közép-európai 
külgazdaságfejlesztési 
célelőirányzat 

Az előirányzat biztosítja a CED 
Közép-európai Gazdaságfejlesztési 
Hálózat Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: CED Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat 
Nonprofit Kft.) közfeladat-
ellátásához szükséges fedezetet 
közszolgáltatási vagy támogatási 
szerződés formájában, valamint az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadások fedezetét.                             
Az előirányzat a következő 
külgazdaságfejlesztési feladatok 
végrehajtását segíti elő:  
a) közép-európai partnerirodák 
kiválasztása, felkészítése és 
működtetése; 
b) Magyarország területén működő 
belföldi irodahálózat kiválasztása, 
felkészítése és működtetése; 
c) exportlehetőségek felkutatása a 
közép-európai partnerirodák 
bevonásával;  
d) üzleti partnerek kiközvetítése;  
e) magyar cégek külpiacra 
jutásának elősegítése proaktív 
kiajánlások formájában; 
f) kiállítások, vásárok  szervezése a 
magyar vállalkozások számára; 
g) exportlehetőségek felkutatása, 
üzleti partnerek közvetítése és 

CED Közép-
európai 
Gazdaságfejlesztési 
Hálózat Nonprofit 
Kft., költségvetési 
szerv 

egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 
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üzletember-találkozók szervezése a 
magyar vállalkozások számára; 
h) vállalati igények felmérése, az 
illetékességi területen működő és 
ágazati szereplők célirányos 
felkutatása és látogatása;  
i) a hazai és határon túli 
exportképes árualap felkutatása; 
j) a két- és többoldalú nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
fejlesztésének elősegítése; 
k) Magyarország 
külképviseleteivel való 
együttműködés az a)-j) és az l)-x) 
pontokban meghatározott feladatok 
végrehajtása érdekében, 
kapcsolattartás a Magyarországon 
működő külképviseletekkel, 
valamint a Magyarországon, illetve 
külföldön működő 
partnerintézményekkel; 
l) a külgazdasági attasékkal való 
együttműködés az exportfejlesztési 
tevékenységek megvalósítása 
során az a)-k) pontokban, illetve 
m)-x) pontokban meghatározott 
feladatok végrehajtása érdekében; 
m) közreműködés a kis- és közepes 
méretű vállalkozások beszállítói 
lehetőségeinek feltárásában, mind 
a magyarországi külföldi 
befektetők, mind a környező 
országokban megtelepedett 
befektetők vonatkozásában;  
n) külkereskedelem-technikai, 
értékesítési, valamint az európai 
uniós és állami támogatási 
rendszerekkel kapcsolatos 
kérdésekben külpiaci információk 
(országspecifikus üzleti és 
gazdasági információk), gyűjtése 
és továbbítása a kis- és 
középvállalkozók számára export 
és tőkekihelyezési kapacitásaik 
optimalizációja céljából; 
o) tanácsadás a külkereskedelem-
technikai, vámügyi, jogi, adózási 
kérdésekben képzések keretében; 
p) tanácsadás és segítségnyújtás a 
magyar vállalkozások külföldi 
cégalapításához, tájékoztatás a 
tőkekihelyezéssel kapcsolatos 
információkról, jogszabályokról, 
valamint a befektetési és 
privatizációs lehetőségekről; 
q) külföldi tenderfigyelés 
folytatása, tájékoztatás a magyar 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
teljesítésarányosan, 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat 
átcsoportosítással 
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vállalkozások számára adott 
célország tendereiről; 
r) a magas szintű delegációkhoz 
kapcsolódó B2B találkozók, üzleti 
fórumok szervezése belföldön és 
külföldön; 
s) együttműködés és közvetlen 
kapcsolattartás helyi 
vállalkozásokkal, hazai és határon 
túli gazdaságfejlesztő 
szervezetekkel, a területen működő 
külgazdasági diplomatákkal, az 
államigazgatás egyéb szerveivel és 
érdekképviseletekkel; 
t) a meghatározott 
fókuszágazatokban és 
fókuszrégiókban a magyar 
vállalkozások állami támogatás 
mellett megvalósuló részvételének 
szervezése a külföldi vásárokon, 
kiállításokon; 
u) az ügyfélkapcsolatok kezelése, 
ügyféltámogatással és 
ügyfélszerzéssel összefüggő 
feladatok ellátása, növelve ezáltal 
az ügyfélkapcsolatok 
profitabilitását; 
v) a közép-európai potenciális 
partnerszervezeteket tartalmazó 
adatbázis fejlesztése, fenntartása és 
folyamatos frissítése, különös 
figyelemmel a határon túli 
gazdaságfejlesztési programokban 
való felhasználás igényeire; 
w) a határon túli 
gazdaságfejlesztési programok 
lebonyolításában és ellenőrzésében 
való közreműködés; 
x) az a)-w) pontokban 
meghatározott feladatokkal 
összefüggésben a külgazdasági 
attasék ismereteinek bővítésében, 
kiküldetésüket megelőzően 
felkészítésében való részvétel. 
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9 348695 

    

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai 
programok támogatása 

Az előirányzat elsősorban a nem 
nevesített, azonban a minisztérium, 
vagy az irányítása alá tartozó 
intézmény szakmai programjainak 
támogatását szolgálja. Az 
előirányzat támogatási projektek, 
illetve visszterhes szerződések 
kiadásainak fedezetére egyaránt 
fedezetet nyújt. 

költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, 
köztestület, 
szövetkezet 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

   

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerinti felhatalmazó 
nyilatkozat 
 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
a határon túli 
költségvetési 
támogatások sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján el lehet 
tekinteni 

  A 
minisztérium, 
vagy az 
irányítása alá 
tartozó 
intézmény 
azon szakmai 
programjainak 
támogatásával 
kapcsolatos 
feladatok 
megvalósítása 
során, amelyek 
más 
költségvetési 
szerv 
irányítása, 
szakmai 
felügyelete 
alatt, vagy 
közreműködés
e mellett 
valósulnak 
meg, 
lebonyolító 
szerv járhat el. 

  

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy-
összegben vagy 
részletekben; 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosítással 

10 247412 

    

Kormányfői protokoll 

Az előirányzat a Miniszterelnöki 
Kabinetirodával kötött 
megállapodás alapján ellátott 
kormányfői protokollal 
kapcsolatos feladatokhoz 
kapcsolódó tárgyévi kiadásokhoz 
szükséges fedezetet biztosítja. 

gazdálkodó 
szervezetek, 
magánszemélyek, 
egyéni vállalkozók, 
költségvetési 
szervek 

  

  

előirányzat-
átcsoportosítással, 
közvetlen 
kifizetéssel 
teljesítésarányosan 

          

11 359162 

    

Kulturális diplomáciai 
projektek támogatása 

Célja a magyar kultúra, oktatás és 
tudomány eredményeinek 
elsősorban külföldi közönség 
számára történő, Magyarország 
diplomáciai kapcsolatait elősegítő 
népszerűsítése, a magyarság 
kulturális értékeinek bemutatása, 
hagyományainak és kapcsolatainak 
ápolása. Az előirányzat biztosít 
forrást a külképviseleteken és a 
külföldi magyar intézetekben 
megvalósuló kulturális, oktatási és 
tudományos programokra, 
támogatási szerződések keretében 
nyújtható támogatásra külföldön és 

gazdálkodó 
szervezetek, civil 
szervezetek, 
magánszemélyek, 
egyéni vállalkozók, 
költségvetési 
szervek 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 
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Magyarországon megrendezett 
nemzetközi kulturális és 
tudományos eseményekhez, 
valamint a magyar kortárs 
képzőművészet nemzetközi 
művészeti vásárokon való 
megjelenéséhez kapcsolódóan. 
 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy-
összegben vagy 
részletekben; 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
előirányzat-
átcsoportosítással 

12 359384 

    

Állami protokoll 
támogatása 

A Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 
22.) Korm. rendelet 141. § (2) 
bekezdés h) pontja alapján, a 
diplomáciai protokollal, valamint a 
külföldi államfők és kormányfők 
fogadásával kapcsolatos feladatok 
lehető legmagasabb színvonalon, 
ugyanakkor a rendelkezésre álló 
költségvetési források minél 
takarékosabb felhasználásával 
történő végrehajtása. 

gazdálkodó 
szervezetek, civil 
szervezetek, 
magánszemélyek, 
egyéni vállalkozók, 
költségvetési 
szervek 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

előirányzat-
átcsoportosítással, 
közvetlen 
kifizetéssel, egy 
összegű, illetve 
részletekben 
történő kifizetéssel, 
teljesítésarányosan 
 

          

13 351640     Űrtevékenységekkel 
kapcsolatos feladatok 

Az előirányzat forrást biztosít: 
a) az Európai Űrügynökségben 
való tagsággal összefüggő 
díjfizetési kötelezettségek 
teljesítésére, 
b) az Európai Űrügynökség 
tevékenységéhez kapcsolódó 
szakmai feladatok ellátására, 
c) a bilaterális és multilaterális 
kapcsolatokból fakadó 
űrtechnológiai fejlesztések, 
programok, feladatok 
megvalósítására, 
d) a hazai űrkutatással és űriparral 
kapcsolatos feladatok ellátására, 
valamint az űrkutatási, űripari 
nemzetközi és hazai 
szervezetekben való részvétel 
tagdíjának, továbbá egyéb 
felmerülő költségeknek (különösen 
projektfinanszírozás) a 
teljesítésére, valamint 
e) az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

az ágazatban 
működő 
szervezetek, mint 
kedvezményezettek
; felsőoktatási 
intézmények, 
állami 
kutatóintézetek, 
űripari szereplők, 
költségvetési 
szervek  

pályázati úton vagy 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján és a 
kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján, 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
előirányzat-
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átcsoportosítással 
vagy tagdíj fizetés 
útján 

14 379017   Nyugat-Balkán 
Beruházási Támogatás 

Az előirányzat célja vissza nem 
térítendő támogatás útján azon 
hazai vállalkozások támogatása, 
amelyek a Nyugat-Balkán 
térségében tőkebefektetéseket 
kívánnak végrehajtani, valamint az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokhoz fedezet biztosítása. 

HEPA Magyar 
Exportfejlesztési 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 
magyarországi 
székhellyel és 
jogi személyiséggel 
rendelkező 
gazdasági 
társaságok, 
költségvetési 
szervek 

külön erre a 
feladatra létrehozott 
vagy 
jogszabályban, 
illetve a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton, 
továbbá egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben 
történő kifizetéssel, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

 lehetséges  

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat 
átcsoportosítással 

15 359584   MFK NKft. működési 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
közvetlen közösségi források 
felhasználása összehangolásának 
hatékony rendszerének az MFK 
Magyar Fejlesztési Központ 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 
MFK NKft.) általi kidolgozásához 
és működtetéséhez, hogy ennek 
keretében a közvetlen közösségi 
források kárpát-medencei szintű 
elnyerésének elősegítése 
érdekében információs, 
koordinációs, operatív és irányítási 
feladatokat lásson el. 
Az előirányzat fedezetet nyújt 
továbbá az MFK NKft. 
feladatainak ellátásával 
összefüggésben keletkezett éves 
működési és fejlesztési kiadások 
finanszírozására, továbbá egyes 
szakmai feladatok ellátásához 
szükséges kiadások 
finanszírozására. 

MFK NKft., 
költségvetési 
szervek 

egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződés útján 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel; 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
előirányzat 
átcsoportosítással 

16 379195   

A magyar-szerb 
kétoldalú gazdasági és 
technikai 
segítségnyújtásról szóló 
megállapodás 

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a Magyarország és a Szerb 
Köztársaság között 2018. február 
9-én lezajlott kormányzati csúcs 
alkalmával aláírt és nemzetközi 
szerződésként a Magyarország 

HEPA Magyar 
Exportfejlesztési 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 

külön erre a 
feladatra létrehozott 
vagy 
jogszabályban, 
illetve a Kormány 
határozatában 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 

 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

 lehetséges  
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végrehajtását célzó 
támogatási eszköz 

Kormánya és a Szerb Köztársaság 
Kormánya közötti gazdasági és 
technikai együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 
40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 
útján kihirdetett kétoldalú 
gazdasági és technikai 
együttműködési megállapodás 
végrehajtása érdekében 
létrehozásra kerülő támogatási 
program megvalósításához, 
valamint az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokhoz. 

gazdasági 
társaságok, civil 
szervezetek, 
közalapítványok, 
társulások, egyéni 
vállalkozók, 
köztestületek, 
szövetkezetek, 
költségvetési 
szervek, külföldi 
szervezetek 

foglalt döntés 
alapján kijelölt 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton, 
továbbá egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

kifizetéssel; 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
előirányzat-
átcsoportosítással 

17 381906   HIPA NZrt. működési 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
HIPA NZrt. 
feladatainak ellátásával 
összefüggésben keletkezett éves 
működési és fejlesztési kiadások 
finanszírozására, valamint a 
társaság lebonyolító szervi 
feladatainak és egyes szakmai 
feladatoknak az ellátásához 
szükséges kiadások 
finanszírozására, továbbá az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokra. 

HIPA NZrt., 
költségvetési 
szervek 

egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

   
egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan, 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosítással 

18 381084 

  

Stipendium Hungaricum 

Az előirányzat a Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjprogramban 
részt vevő felsőoktatási 
intézmények rendelkezésére 
bocsátja az ösztöndíjak, a külföldi 
hallgatói helyek önköltsége, 
a lakhatási támogatás, valamint 
a magán- és egészségbiztosítás – 
amely fedezi az ellátás során 
szükséges idegennyelv-használat 
kapcsán felmerülő költségeket –, 
a szervezési átalány és a magyar 
nyelvi képzési átalány összegét, 
illetve biztosítja 
az ösztöndíjprogram 
működtetésének költségeit, 
továbbá biztosítja a minisztérium 

költségvetési 
szervek, 
köztestületek,  
Tempus 
Közalapítvány, 
gazdálkodó 
szervezetek, civil 
szervezetek, 
közalapítványok, 
társulások, nem 
állami fenntartású 
felsőoktatási 
intézmények 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerinti felhatalmazó 
nyilatkozat 
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által közvetlenül ellátandó 
feladatok végrehajtását. 
Fedezetet biztosít a Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjprogrammal 
kapcsolatos, külön jogszabályban 
meghatározott feladatok 
végrehajtásához, valamint a 
Magyar Diplomáciai Akadémiával 
kapcsolatos egyes feladatok 
végrehajtásához, továbbá az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokra. 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan, 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosítással 

19 296746 

    

Európai Területi 
Társulások támogatása 

Az előirányzat az európai területi 
együttműködési csoportosulásról 
szóló 2006. július 5-
i 1082/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet és az azt 
módosító az európai területi 
együttműködési csoportosulásról 
szóló 1082/2006/EK rendeletnek a 
csoportosulások létrehozásának és 
működésének egyértelművé tétele, 
egyszerűsítése és javítása 
tekintetében történő módosításáról 
szóló 2013. december 17-
i 1302/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet előírásaival 
összhangban alapított, valamint az 
európai területi társulásról 
szóló 2014. évi LXXV. törvény 6. 
§-a alapján nyilvántartásba vett 
európai területi társulás és a 
külföldi székhelyű társulás 
magyarországi intézménye, 
valamint egyéb, határ menti 
fejlesztéssel foglalkozó civil, 

magyarországi 
székhelyű európai 
területi társulás és a 
külföldi székhelyű 
társulás 
magyarországi 
intézménye, 
költségvetési 
szervek valamint 
egyéb, határ menti 
fejlesztéssel 
foglalkozó civil, 
államháztartáson 
kívüli szervezetek  

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 
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államháztartáson kívüli 
szervezetek számára, a társulás, 
intézmény, illetve szervezet 
működésével és fejlesztésével, 
valamint saját fejlesztéseik, 
projektjeik megvalósításával 
kapcsolatos költségekhez, továbbá 
európai területi együttműködéshez 
kapcsolódó pályázataik önerejéhez 
biztosít támogatást, továbbá az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokhoz biztosít fedezetet. 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítással 

20 374817 

    

Gül Baba Türbéje 
Örökségvédő 
Alapítvány támogatása 

A Gül Baba türbéje és környezete 
kiemelkedő kulturális értékként 
történő megőrzése és az azzal 
kapcsolatos egyes közművelődési 
feladatok ellátása. Az előirányzat 
fedezetet biztosít a Gül Baba 
türbéje és környezete kiemelkedő 
értékeinek fenntartása, megőrzése, 
hasznosítása és üzemeltetése, 
valamint a magyar-török kulturális 
kapcsolatok ápolásával összefüggő 
feladatok ellátására, valamint az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokra. 

Gül Baba Türbéje 
Örökségvédő 
Alapítvány, 
költségvetési 
szervek 

egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
előirányzat 
átcsoportosítással 

21 263090 

    

Demokrácia Központ 
Közalapítvány 
támogatása 

Az előirányzat célja vissza nem 
térítendő költségvetési támogatás 
nyújtása a Demokrácia Központ 
Közalapítvány és két intézete 
részére az éves működési és 
fejlesztési kiadások 
finanszírozására, egyes szakmai 
feladatok ellátásához szükséges 
kiadások finanszírozására, 
valamint a Demokrácia Központ 
Közalapítvány alapító okiratában 

Demokrácia 
Központ 
Közalapítvány, 
Tom Lantos Intézet, 
Külügyi és 
Külgazdasági 
Intézet,  
költségvetési szerv, 
külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati 

egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 
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foglalt céljaival összhangban álló, 
az Alapító által meghatározott 
projektek finanszírozására, továbbá 
az előirányzat céljával összefüggő 
egyéb kiadásokhoz fedezet 
biztosítása. 

szerv, illetve az 
általa fenntartott 
intézmény, egyéb 
külföldi szervezet 
 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
előirányzat 
átcsoportosítással 

22 278967 

    

Külföldi magyar 
emlékek megőrzése 

Célja a határainkon túl található 
magyar emlékhelyek létesítésével, 
helyreállításával, megóvásával 
kapcsolatos tevékenységek 
támogatása, költségek fedezése, 
továbbá a határainkon túl található 
magyar vonatkozású emlékhelyek 
létesítését, kialakítását és ápolását 
elősegítő, a magyarságtudat 
erősítését szolgáló emlékhelyek 
megőrzésével kapcsolatos 
programok támogatása, amely a 
külképviseletek útján nyújtható 
pénzbeli felajánlásról szóló 
megállapodással is megvalósulhat. 
Az előirányzat a céljával 
összefüggő kiadásokhoz biztosít 
fedezetet.  

gazdálkodó 
szervezetek, civil 
szervezetek, 
magánszemélyek, 
egyéni vállalkozók, 
költségvetési 
szervek, külföldi 
szervezetek külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati 
szervek, illetve az 
általuk fenntartott 
intézmények 

egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
előirányzat 
átcsoportosítással 

23 296735     

Határon Átnyúló 
Kezdeményezések 
Közép-európai Segítő 
Szolgálata 

Az előirányzat költségvetési 
támogatást nyújt a Határon 
Átnyúló Kezdeményezések Közép-
európai Segítő Szolgálata 
működéséhez. Az éves szakmai 
programban nem szereplő 
tevékenység az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényben foglaltak 
szerint támogatható. 

Határon Átnyúló 
Kezdeményezések 
Közép-európai 
Segítő Szolgálata, 
költségvetési 
szervek 

pályázati 
rendszeren kívül, 
egyedi írásos 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján, támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő kifizetéssel,  

  

az Ávr. 84. § (2) 
bekezdés alapján, a 
költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül 
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A költségvetési támogatás a 
támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. Az 
előirányzat fedezetet biztosít az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokra. 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
előirányzat 
átcsoportosítással 

24 375817     
Határon túli 
gazdaságfejlesztési 
programok támogatása 

A határon túli partnerek 
bevonásával meghatározott 
gazdaságfejlesztési célok 
megvalósítása, kiemelt 
figyelemmel a vajdasági magyar 
közösségek terület- és 
gazdaságfejlesztési stratégiájában, 
a kárpátaljai magyarság 
gazdaságfejlesztési stratégiájában, 
az erdélyi gazdaságfejlesztési 
stratégiában, a felvidéki 
gazdaságfejlesztési stratégiában, a 
horvátországi magyarok vidék- és 
gazdaságfejlesztési stratégiájában 
és a Muravidék gazdaságfejlesztési 
program és akciótervben foglalt 
célokra, valamint a határon átnyúló 
együttműködésben érintett és a 
világjárvány miatt nehéz helyzetbe 
került magyarországi 
vállalkozások beruházásainak 
támogatása. Ezenkívül az 
előirányzat fedezetet biztosít egyéb 
határon túli projektekhez, továbbá 
az előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokra. 

külön erre a 
feladatra létrehozott 
vagy 
jogszabályban,  
vagy a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi szervezet, 
úgymint a 
Prosperitati 
Alapítvány, az 
Egán Ede 
Kárpátaljai 
Gazdaság- 
fejlesztési Központ 
Jótékonysági 
Alapítvány, a 
Fundatia Pro 
Economica - Pro 
Economica 
Alapítvány, az 
ECONO- 
MICA HUNGA- 
RICA Alapítvány, a 
Magyar Regionális 
Nemzetiségi 
Fejlesztési Intézet, 
Lendva nevű 
intézet, a CED 
Közép- 
európai Gazdaság- 
fejlesztési Hálózat 
Nonprofit Kft. és 
más kijelölt 
szervezet, 
költségvetési 
szervek, külföldi 
szervezetek, illetve 
a határon átnyúló 
együttműködésben 
érintett és a 
világjárvány miatt 
nehéz helyzetbe 

a 
gazdaságfejlesztési 
programok esetén 
külön erre a 
feladatra létrehozott 
vagy 
jogszabályban, 
vagy a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi szervezet 
bevonásával 
pályázati úton, 
illetve a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján, jogszabály 
alapján egyedi 
írásos kérelemre, 
vagy egyedi döntés 
alapján, minden 
esetben támogatási 
szerződésben 
meghatározott 
feltételek mellett; 
a határon átnyúló 
együttműködésben 
érintett és a 
világjárvány miatt 
nehéz helyzetbe 
került 
magyarországi 
vállalkozások 
beruházásainak 
támogatása esetén 
külön erre a 
feladatra létrehozott 
vagy 
jogszabályban, a 
Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 

előleg 
biztosítható 

vissza nem 
térítendő vagy 
kamattámogatás 
egy összegben, 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, 
az 
intézményrendszer 
felállításához és 
működtetéséhez 
működési és 
felhalmozási célú, 
a végső 
kedvezményezette
k részére a külföldi 
vagy belföldi 
szervezet útján 
felhalmozási és 
működési célú 
támogatásként; 
előirányzat-
átcsoportosítással; 
az intézmény- 
rendszer 
felállításához és 
működtetéséhez a 
lebonyolító 
szervvel kötött 
megállapodással 

  

a 
gazdaságfejlesztési 
programok 
megvalósítása során 
a határon túli 
költségvetési 
támogatások sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján el lehet 
tekinteni; 
a határon átnyúló 
együttműködésben 
érintett és a 
világjárvány miatt 
nehéz helyzetbe 
került magyarországi 
vállalkozások 
beruházásainak 
támogatása 
tekintetében az Ávr. 
84. § (2) bekezdés 
szerint 

 

Azon határon 
túli 
gazdaságfejles
ztési 
programok 
támogatásával 
kapcsolatos 
feladatok 
megvalósítása 
során, amelyek 
más 
költségvetési 
szerv 
irányítása, 
szakmai 
felügyelete 
alatt, vagy 
közreműködés
e mellett 
valósulnak 
meg, 
lebonyolító 
szerv járhat el. 
 
A határon 
átnyúló 
együttműködé
sben érintett és 
a világjárvány 
miatt nehéz 
helyzetbe 
került 
magyarországi 
vállalkozások 
beruházásaina
k támogatása 
esetén a CED 
Közép-európai 
Gazdaságfejles
ztési Hálózat 
Nonprofit Kft. 
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került 
magyarországi 
vállalkozások 
beruházásainak 
támogatása 
tekintetében 
Magyarországon 
székhellyel, 
telephellyel vagy 
fiókteleppel 
rendelkező 
vállalkozások 

külföldi vagy 
belföldi szervezet 
bevonásával 
pályázati úton, 
illetve a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján, jogszabály 
alapján egyedi 
írásos kérelemre, 
vagy egyedi döntés 
alapján, minden 
esetben a 
lebonyolító szerv 
által kiállított 
támogatói okiratban 
vagy támogatási 
szerződésben 
foglalt feltételek 
mellett 

25 368684 

    

Nemzeti 
Hidrodiplomáciai és 
Vízipari Export 
Program támogatása  
 

Az előirányzat célja a hazai vízipar 
külpiaci tevékenységének 
elősegítése. Alapvető célkitűzése, 
hogy támogatást biztosítson a 
vízipar szereplőinek a kiválasztott 
súlyponti régiókban a fejlesztési és 
együttműködési lehetőségekbe 
történő bekapcsolódáshoz. Az 
előirányzat fedezetet biztosít az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokra. 

magyarországi 
székhelyű 
gazdasági társaság, 
közalapítvány, 
társulás, 
köztestület, 
szövetkezet, 
önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
felsőoktatási 
intézmény 

pályázati úton, 
támogatási 
szerződéssel  

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
előirányzat-
átcsoportosítással 

26 381117 

  

Regionális stratégiai 
fejlesztések 

Az előirányzat célja a stratégiai 
fejlesztések megvalósítását 
szolgáló szervezetrendszer 
létrehozásához, működéséhez, az 
egyes szakmai feladatok 
ellátásához szükséges kiadások 
forrásának biztosítása. 

gazdálkodó 
szervezetek, 
költségvetési szerv,  
közalapítvány, 
köztestület, 
egyéni vállalkozó 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan  

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerinti felhatalmazó 
nyilatkozat 
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egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben  
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
előirányzat-
átcsoportosítással 

27 380162   

Az egységes 
külképviseleti rendszer 
adminisztratív-technikai 
működésének, 
fenntartásának 
támogatása 

Az előirányzat terhére kerül 
lebonyolításra egyrészt a 
minisztérium továbbképzési és 
rekreációs feladatainak, a magyar 
diplomata-képzésben való 
közreműködésnek a támogatása. 
Másrészt az előirányzat fedezetet 
biztosít az egységes külképviseleti 
rendszer és a külképviseleti hálózat 
működtetésével és fenntartásával 
kapcsolatos adminisztratív-
technikai és egyéb feladatok 
ellátásának – kiemelten a konzuli 
hálózat és konzuli szolgáltatások 
működtetésének, az egységes 
külképviseleti rendszert és 
külképviseleti hálózatot érintő 
üzemeltetési, technikai feladatok 
ellátásának, a biztonságos 
működés érdekében, valamint a 
minisztérium egyes - a kötelezően 
központi szolgáltató által nyújtott 
központosított informatikai 
szolgáltatások kivételével - 
informatikai, távközlési és 
infokommunikációs rendszereinek 
üzemeltetésének, valamint az 
iratkezelési és irattovábbítási 
tevékenységnek – a támogatására 
is, valamint az előirányzat céljával 
összefüggő egyéb kiadásokra. 

KKM Magyar 
Diplomáciai 
Akadémia Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság, KKM 
Subsidium 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság, 
költségvetési szerv 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 
 

 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosítással 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2020. évi 141. szám

 
3609

 
 

   
   

 

28 380173   

Mexikói földrengés 
okozta károk 
helyreállításának 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
mexikói földrengés okozta károk 
enyhítésével összefüggő 
támogatásra, valamint az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokra. 
 

gazdasági 
társaságok, civil 
szervezetek, 
közalapítványok, 
társulások, egyéni 
vállalkozók, 
köztestületek, 
szövetkezetek, 
költségvetési 
szervek, külföldi 
szervezetek 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerint felhatalmazó 
nyilatkozat 

   
egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosítással 

29 380184   
Csángó-Magyar 
Együttműködési 
Program Támogatása 

Az előirányzat terhére kerül 
lebonyolításra a csángó-magyar 
együttműködéssel kapcsolatos 
feladatok támogatása. Az 
előirányzat fedezetet biztosít a 
központi államigazgatási szervek 
csángó ügyekkel összefüggő 
tevékenységének 
összehangolására, ennek keretében 
a Kormány feladatkörében érintett 
tagjával történő együttműködésre, 
a csángók kulturális és anyanyelvi 
identitását erősítő és fejlesztő 
programok és fejlesztések 
megszervezésére, a csángó 
kulturális örökség emlékeinek és 
értékeinek feltárására, megőrzésére 
irányuló feladatok ellátására, 
valamint az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

Moldvai 
Csángómagyarok 
Szövetsége, 
gazdasági 
társaságok, civil 
szervezetek, 
közalapítványok, 
társulások, egyéni 
vállalkozók, 
köztestületek, 
szövetkezetek, 
költségvetési 
szervek, külföldi 
szervezetek 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 
 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
a határon túli 
költségvetési 
támogatások sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján eltekinthet 

 

A csángó-
magyar 
együttműködé
ssel 
kapcsolatos 
feladatok 
vonatkozásába
n a Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársa
ság lebonyolít
ó szervként 
járhat el. 

 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan; 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosítással 



3610 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2020. évi 141. szám
 

 
 

   
   

 

30 385373   

A magyar 
állampolgárok testi 
épségének védelme és 
kimenekítése 
válsághelyzetből 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
külföldi válsághelyzet esetén 
önhibájukon kívül külföldön rekedt 
magyar állampolgárok 
védelmének, ellátásának, 
hazaszállításának, valamint 
biztonságuk külföldön történő 
biztosításának finanszírozásához, 
továbbá szükség esetén a belföldi 
ellátást biztosító, külképviseletek 
közreműködésével megvalósuló 
kiadások teljesítésére. Az 
előirányzat jogszabályban, 
valamint a Kormány határozatában 
foglalt döntés, továbbá a 
külgazdasági és külügyminiszter 
egyedi döntése alapján használható 
fel. 

természetes 
személyek, (magyar 
és külföldi) 
gazdasági 
társaságok, civil 
szervezetek, 
közalapítványok, 
társulások, egyéni 
vállalkozók, 
köztestületek, 
szövetkezetek, 
költségvetési 
szervek, 
kormányzati vagy 
önkormányzati 
szervek, illetve az 
általuk fenntartott 
intézmények 

egyedi döntés 
alapján, támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítés-
arányosan 

 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

egyedi döntés 
alapján 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
teljesítésarányosan; 
előirányzat- 
átcsoportosítással 

 

31 385517   

A koronavírus-járvány 
következtében 
szükségessé vált 
versenyképesség-növelő 
támogatás 

Az előirányzat a koronavírus-
járvány következtében szükségessé 
vált versenyképesség-növelő 
támogatásról szóló 7/2020. (IV. 
16.) KKM rendelet  (a 
továbbiakban: VNT rendelet) 
alapján használható fel. 

A VNT 
rendelet szerinti 
jogi személyek 

A VNT rendeletben 
foglaltak szerint 

A VNT 
rendeletben 
foglaltak 
szerint 

A VNT 
rendeletben 
foglaltak szerint 

 
A VNT 
rendeletben foglaltak 
szerint 

 HIPA NZrt.  

32     Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

33 004174 

    

Nemzetközi tagdíjak és 
kötelező jellegű, 
önkéntes hozzájárulások 

Az előirányzat célja Magyarország 
nemzetközi szervezetekben viselt 
tagságáról szóló hatályos 
nemzetközi szerződésekből eredő 
fizetési kötelezettségeinek 
teljesítése. A tagdíjfizetési 
kötelezettségeken kívül az 
előirányzat forrást nyújt a 
nemzetközi szervezetek által 
kezdeményezett kötelező jellegű 
önkéntes felajánlásokra, valamint 
nemzetközi egyezményeken és 
bilaterális vagy multilaterális 
megállapodásokon, nemzetközi 
fejlesztési együttműködéseken 
alapuló fizetési kötelezettségek, 
fejlesztési alapokhoz való 
hozzájárulások teljesítésére, 

nemzetközi 
szervezet, valamint 
más, a nemzetközi 
kötelezettség 
teljesítésében részt 
vevő egyéb 
szervezet, 
költségvetési szerv 

    
közvetlen kifizetés,  
előirányzat 
átcsoportosítás 
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továbbá a nemzetközi 
szervezetekhez delegált nemzeti 
szakértők kiadásaira is. 

34 255390 

    

Európai uniós 
befizetések 

Magyarország Európai Unió által 
működtetett Európai Uniós 
Alapokhoz való hozzájárulásainak 
teljesítése. Az előirányzat 
felhasználása a 
kötelezettségvállaló 
engedélyezését követő kifizetéssel 
valósul meg. 

Európai Uniós 
Alapok     közvetlen kifizetés           

35 349551 

    

Az afgán nemzeti 
biztonsági erők 
fenntartásához 
szükséges pénzügyi 
hozzájárulás 

Az előirányzat célja Magyarország 
által vállalt kötelező nemzetközi 
hozzájárulási kötelezettség 
teljesítése az afgán nemzeti 
biztonsági erők fenntartásához, 
valamint fedezet biztosítása az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokhoz. 

nemzetközi 
szervezet, valamint 
más, a nemzetközi 
kötelezettség 
teljesítésében részt 
vevő egyéb 
szervezet, 
költségvetési szerv 

    

egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, 
közvetlen 
kifizetéssel,  
előirányzat 
átcsoportosítással 

          

36     Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 

37 241790 

    

Nemzetközi Fejlesztési 
Együttműködés 

Az előirányzat célja a magyar 
nemzetközi fejlesztési 
együttműködési (a továbbiakban: 
NEFE) tevékenység kiadásaihoz, 
nemzetközi fejlesztési 
együttműködésekre irányuló 
egyezményeken és bilaterális vagy 
multilaterális megállapodásokon 
alapuló fizetési kötelezettségek, 
fejlesztési alapokhoz való 
hozzájárulások teljesítéséhez 
szükséges fedezet biztosítása. 

természetes 
személy, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
költségvetési szerv, 
külföldi szervezet, 
külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati 
szerv, illetve az 
általa fenntartott 
intézmény 
 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

  

a nemzetközi 
fejlesztési 
együttműködésről és 
a nemzetközi 
humanitárius 
segítségnyújtásról 
szóló 2014. évi XC. 
törvény 17. § (1) 
bekezdés a) pont aa) 
alpontja alapján 
mentesül 

  

lehetséges 

  

Az előirányzat céljával 
összhangban álló kifizetések a 
magyar külképviseletek 
közreműködésével és 
kezdeményezésére is teljesíthetők. 

Az előirányzat terhére 
adományozó levél útján adomány, 
felajánlás és segély is nyújtható. 

- - 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
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Az előirányzat fedezetet biztosít az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokra. 

teljesítésarányosan; 
előirányzat- 
átcsoportosítással 

38 277045 

    

Humanitárius 
segélyezés 

Az előirányzat célja humanitárius 
segítségnyújtás teljesítéséhez 
szükséges költségvetési fedezet 
biztosítása.  

természetes 
személy, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
költségvetési szerv, 
külföldi szervezet, 
külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati 
szerv, illetve az 
általa fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

  

a nemzetközi 
fejlesztési 
együttműködésről és 
a nemzetközi 
humanitárius 
segítségnyújtásról 
szóló 2014. évi XC. 
törvény 17. § (1) 
bekezdés a) pont aa) 
alpontja alapján 
mentesül 

  

lehetséges 

  

Az előirányzat céljával 
összhangban álló kifizetések a 
magyar külképviseletek 
közreműködésével és 
kezdeményezésére is teljesíthetők. 
Az előirányzat terhére 
adományozó levél útján adomány, 
felajánlás és segély is nyújtható. 
Az előirányzat fedezetet biztosít az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokra. 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
teljesítésarányosan; 
előirányzat- 
átcsoportosítással 

39 275867 

    

Afganisztán PRT 
támogatása a NEFE 
keretében 

Az előirányzat célja a NEFE 
keretében megvalósult afganisztáni 
PRT program utókezelése. 

természetes 
személy, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
költségvetési szerv, 
külföldi szervezet, 
külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati 
szerv, illetve az 
általa fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
teljesítésarányosan; 
előirányzat- 
átcsoportosítással 

40 331984 

    

EU Keleti Partnerséghez 
kapcsolódó magyar 
programok 

Az előirányzat fedezetet biztosít az 
EU keleti partnerséghez 
kapcsolódó magyar programok 
támogatására. 

természetes 
személy, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
költségvetési szerv, 
külföldi szervezet, 
külföldi 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja sz
erinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

  

lehetséges 
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kormányzati vagy 
önkormányzati 
szerv, illetve az 
általa fenntartott 
intézmény 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
teljesítésarányosan; 
előirányzat- 
átcsoportosítással 

41 347295 

    

Keleti Partnerséghez 
kapcsolódó fejlesztési 
programok támogatása 
Ukrajnában 

a) együttműködés az Európai Unió 
országainak, különösen 
Magyarországnak Ukrajnában 
történő megismertetése érdekében, 
e célból kulturális, oktatási, média 
információs és egyéb fejlesztési 
programok szervezése, támogatása; 

természetes 
személy, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
költségvetési szerv, 
külföldi szervezet, 
külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati 
szerv, illetve az 
általa fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
 

előleg 
biztosítható 

költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan 

  

Ávr. 84. § (2) 
bekezdés a) pontja 
szerinti felhatalmazó 
nyilatkozat 

  

lehetséges 

  

b) Kárpátalja és Nyugat-Ukrajna 
területén alsó, közép- és felsőfokú 
oktatási intézmények, óvodák, 
egészségügyi, kulturális, szociális 
és egyházi intézmények 
fejlesztéséhez való hozzájárulás; 

c) az Európai Unió 
tevékenységéről szóló 
rendezvények szervezése, 
kiadványok, cikkek 
megjelentetése; 

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
teljesítésarányosan; 
előirányzat- 
átcsoportosítással 

d) az előirányzat céljával 
összhangban az Európai Unió és az 
Ukrajnában működő külföldi 
szervezetek közötti hosszú távú 
kapcsolatteremtés és -fenntartás 
támogatása, ennek érdekében 
határon átnyúló gazdasági, 
kulturális és egyéb projektek, 
programok és egyéb rendezvények 
támogatása. Az előirányzat terhére 
adományozó levél útján adomány, 
felajánlás és segély is nyújtható. 
Az előirányzat fedezetet biztosít az 
előirányzat céljával összefüggő 
kiadásokra. 
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42 352028 

  

Peres ügyek 

Fedezetet nyújt a minisztériummal 
szemben fennálló jogerőre 
emelkedett követelésekre, azaz a 
peres eljárásokkal kapcsolatos 
kártérítések, költségek fedezetének 
biztosítására, a magán- és egyéb 
jogi személyek kártérítésére, 
valamint az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

magán- és egyéb 
jogi személy, 
költségvetési szerv 

    

egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, 
közvetlen 
kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosítással 

          

43 197535   Fejezeti általános tartalék 

Az előirányzat a minisztérium 
fejezetében más helyen nem 
tervezett feladatok végrehajtásának 
finanszírozására szolgál. Ezen felül 
az év közben szükségessé váló 
feladatok megoldására, eseti 
jellegű, elháríthatatlan igények 
finanszírozására is felhasználható a 
rendelkezésre álló forrás. 

költségvetési 
szervek, fejezeti 
kezelésű 
előirányzatok 

    előirányzat 
átcsoportosítás           

„

 
 

   
   

 

42 352028 

  

Peres ügyek 

Fedezetet nyújt a minisztériummal 
szemben fennálló jogerőre 
emelkedett követelésekre, azaz a 
peres eljárásokkal kapcsolatos 
kártérítések, költségek fedezetének 
biztosítására, a magán- és egyéb 
jogi személyek kártérítésére, 
valamint az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

magán- és egyéb 
jogi személy, 
költségvetési szerv 

    

egy összegben 
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, 
közvetlen 
kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosítással 

          

43 197535   Fejezeti általános tartalék 

Az előirányzat a minisztérium 
fejezetében más helyen nem 
tervezett feladatok végrehajtásának 
finanszírozására szolgál. Ezen felül 
az év közben szükségessé váló 
feladatok megoldására, eseti 
jellegű, elháríthatatlan igények 
finanszírozására is felhasználható a 
rendelkezésre álló forrás. 

költségvetési 
szervek, fejezeti 
kezelésű 
előirányzatok 

    előirányzat 
átcsoportosítás           

„
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A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve a központi kezelésű előirányzatokra vonatkozóan 
 

1 
Áht. 

azono-
sító 

Címnév 
Al-
cím 
név 

Jog-
cím-
cso-
port 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben  
részesülők köre 

Támogatás  
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Vissza-
fizetés 
határ-
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós  
forrásból  

finanszírozott  
költségvetési  

támogatás  
közreműködő  

szervezete 

2   Központi kezelésű előirányzatok 

3     Vállalkozások folyó támogatása 

4       Normatív támogatások 

5 019051    Eximbank Zrt.  
kamatkiegyenlítése 

A Magyar Export-Import Bank 
Részvénytársaság kamatkiegyenlítési 
rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. 
rendelet alapján, az előirányzat célja a 
Magyar Export-Import Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Eximbank Zrt.) 
hitelnyújtásait és követelésvásárlásait 
támogató kamatkiegyenlítési rendszerből 
eredő kifizetések teljesítése. 

Eximbank Zrt.   

A Magyar 
Államkincstár 
utalványa 
alapján a 
Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal 
folyósítja. 

  
Magyar 
Állam-
kincstár 

  

6   Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

7 351895     Eximbank Zrt. tőkeemelése 
Az előirányzat fedezetet biztosít az 
Eximbank Zrt. feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása keretében történő tőkeemelésre. 

Eximbank Zrt.     

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

       

8 382406   Adria Port Zrt. tőkeemelése 
Az előirányzat fedezetet biztosít az Adria 
Port Zrt. feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása keretében történő tőkeemelésre. 

Adria Port Zrt.   

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

     

9 382817   
CED Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. 
tőkeemelése 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
CED Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 
keretében történő tőkeemelésre. 

CED Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési  
Hálózat Nonprofit Kft. 

  

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

       

2. melléklet a 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelethez
„2. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez
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10 382828     Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
Comitatus-Energia Zrt. feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlása keretében történő 
tőkeemelésre. 

Comitatus-Energia Zrt.     

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

         

11 384606   KKM Subsidium Kft. tőkeemelése 
Az előirányzat fedezetet biztosít a KKM 
Subsidium Kft. feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása keretében történő tőkeemelésre. 

KKM Subsidium Kft.   

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

     

12 386862   MANEVI Zrt. tőkeemelése 
Az előirányzat fedezetet biztosít a 
MANEVI Zrt. feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása keretében történő tőkeemelésre. 

MANEVI Zrt.   

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

     

13   Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

14 383084   Agro Rehab Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság tőkeemelése 

Az előirányzat fedezetet biztosít az Agro 
Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása keretében történő tőkeemelésre 
a Kormány egyedi határozatában foglaltak 
szerint. 

Agro Rehab Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

  

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

     

„ 

 
 

   
   

 

10 382828     Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
Comitatus-Energia Zrt. feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlása keretében történő 
tőkeemelésre. 

Comitatus-Energia Zrt.     

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

         

11 384606   KKM Subsidium Kft. tőkeemelése 
Az előirányzat fedezetet biztosít a KKM 
Subsidium Kft. feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása keretében történő tőkeemelésre. 

KKM Subsidium Kft.   

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

     

12 386862   MANEVI Zrt. tőkeemelése 
Az előirányzat fedezetet biztosít a 
MANEVI Zrt. feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása keretében történő tőkeemelésre. 

MANEVI Zrt.   

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

     

13   Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

14 383084   Agro Rehab Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság tőkeemelése 

Az előirányzat fedezetet biztosít az Agro 
Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása keretében történő tőkeemelésre 
a Kormány egyedi határozatában foglaltak 
szerint. 

Agro Rehab Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

  

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés 
jogcímén 

     

„ 
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1313/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben 
dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás biztosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva – figyelemmel a  Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletre – elrendeli 94 342 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
az  egészségügyi és egészségügyben dolgozók számára a 2020. évben egyszeri juttatás biztosítása érdekében 
a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím 
terhére, a  Kvtv.  1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 
3.  Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím 
előirányzat javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1313/2020. (VI. 12.) Korm. határozathoz

XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap

271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -94 342 000 000

LXXII. Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás

201032 13 Célelőirányzatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 94 342 000 000

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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 94 342 000 000 94 342 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat 
neve

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat

neve

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme
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A Kormány 1314/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a Marek József Alapítvány létrehozásáról, valamint a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi 
Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

A Kormány
 1. az állam mint Alapító nevében

a) a  Marek József Alapítványról, a  Marek József Alapítvány és az  Állatorvostudományi Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi XXXIV.  törvény 1.  §-ában, valamint az  államháztartásról szóló 
1992.  évi XXXVIII.  törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006.  évi LXV.  törvény 1.  § 
(1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva közérdekű vagyonkezelő alapítványként létrehozza a Marek 
József Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány),

b) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.  évi 
CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;

 2. a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 117/C.  § (1)  bekezdésének 
megfelelően az  Állatorvostudományi Egyetem fenntartói jogát mint vagyoni értékű jogot – az  Nftv. 117/C.  § 
(1) bekezdésében meghatározott időponttal – az Alapítványra ruházza át;

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  2.  pont szerinti fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket 
tegyék meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. július 31.
 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a fenntartói 

jog átruházásának megvalósítása érdekében gondoskodjon 300 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával  – 

az Alapítvány induló vagyona fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 600 000 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet 
XVII.  Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 6. egyetért az Alapítvány működéséhez szükséges forrás biztosításával;
 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan az Alapítvány részére biztosítson 200 000 000 forint forrást 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. augusztus 1.
 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2021.  évben az  Alapítvány részére gondoskodjon 
400  000  000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során



3620 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 141. szám 

 9. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 
szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2022.  évtől az  Alapítvány részére gondoskodjon 
évi 400  000  000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022. évtől a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1315/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás 
biztosításáról

A Kormány
 1.  az állam mint Alapító nevében

a) a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXV. törvény 1. §-ában, 
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva közérdekű vagyonkezelő 
alapítványként létrehozza a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány),

b) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;

 2.  a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 117/C.  § (1)  bekezdésének 
megfelelően a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fenntartói jogát mint vagyoni értékű jogot – az  Nftv. 117/C.  § 
(1) bekezdésében meghatározott időponttal – az Alapítványra ruházza át;

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  2.  pont szerinti fen  ntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket 
tegyék meg; 

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. július 30.
 4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a fenntartói 

jog átruházásának megvalósítása érdekében gondoskodjon 300 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

az Alapítvány induló vagyona fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 600 000 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet  
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
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 6.  egyetért az Alapítvány működéséhez szükséges forrás biztosításával;
 7.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan az Alapítvány részére biztosítson 200 000 000 forint forrást 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. augusztus 1.
 8.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2021. évben az  Alapítvány részére gondoskodjon  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
 9.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2022. évtől az  Alapítvány részére gondoskodjon évi  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022. évtől a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1316/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a Neumann János Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Neumann János Egyetemért Alapítvány 
és a Neumann János Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

A Kormány
 1.  az állam mint Alapító nevében 

a) a  Neumann János Egyetemért Alapítványról, a  Neumann János Egyetemért Alapítvány és a  Neumann 
János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény 1.  §-ában, valamint 
az  államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2006. évi LXV. törvény 1.  § (1a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva közérdekű vagyonkezelő 
alapítványként létrehozza a Neumann János Egyetemért Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány),

b) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;

 2.  a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 117/C.  § (1)  bekezdésének 
megfelelően a  Neumann János Egyetem fenntartói jogát mint vagyoni értékű jogot – az  Nftv. 117/C.  § 
(1) bekezdésében meghatározott időponttal – az Alapítványra ruházza át;

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2. pont szerinti fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket tegyék 
meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. július 30.
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 4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a fenntartói 
jog átruházásának megvalósítása érdekében gondoskodjon 300 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

az Alapítvány induló vagyona fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 600 000 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet  
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 6.  egyetért az Alapítvány működéséhez szükséges forrás biztosításával;
 7.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan az Alapítvány részére biztosítson 200 000 000 forint forrást 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. augusztus 1.
 8.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2021. évben az  Alapítvány részére gondoskodjon  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
 9.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2022. évtől az  Alapítvány részére gondoskodjon évi  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022. évtől a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1317/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a Soproni Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni 
Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

A Kormány
 1.  az állam mint Alapító nevében

a) a  Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 1.  §-ában, valamint az  államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.  § 
(1a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva közérdekű vagyonkezelő alapítványként létrehozza 
a Soproni Egyetemért Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány),

b) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;

 2.  a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 117/C.  § (1)  bekezdésének 
megfelelően a  Soproni Egyetem fenntartói jogát mint vagyoni értékű jogot – az  Nftv. 117/C.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott időponttal – az Alapítványra ruházza át;

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2. pont szerinti fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket tegyék 
meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. július 30.
 4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a fenntartói 

jog átruházásának megvalósítása érdekében gondoskodjon 300 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

az Alapítvány induló vagyona fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 600 000 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet  
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 6.  egyetért az Alapítvány működéséhez szükséges forrás biztosításával;
 7.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan az Alapítvány részére biztosítson 200 000 000 forint forrást 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. augusztus 1.
 8.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2021. évben az  Alapítvány részére gondoskodjon  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
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 9.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 
szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2022. évtől az  Alapítvány részére gondoskodjon évi  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022. évtől a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1318/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Széchenyi István Egyetemért 
Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

A Kormány
 1.  az állam mint Alapító nevében

a) a  Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a  Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a  Széchenyi 
István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény 1.  §-ában, valamint 
az  államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2006. évi LXV. törvény 1.  § (1a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva közérdekű vagyonkezelő 
alapítványként létrehozza a Széchenyi István Egyetemért Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány),

b) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;

 2.  a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 117/C.  § (1)  bekezdésének 
megfelelően a  Széchenyi István Egyetem fenntartói jogát mint vagyoni értékű jogot – az  Nftv. 117/C.  § 
(1) bekezdésében meghatározott időponttal – az Alapítványra ruházza át;

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2. pont szerinti fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket tegyék 
meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. július 30.
 4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a fenntartói 

jog átruházásának megvalósítása érdekében gondoskodjon 300 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

az Alapítvány induló vagyona fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 600 000 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet  
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
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 6.  egyetért az Alapítvány működéséhez szükséges forrás biztosításával;
 7.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan az Alapítvány részére biztosítson 200 000 000 forint forrást 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. augusztus 1.
 8.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2021. évben az  Alapítvány részére gondoskodjon  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
 9.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2022. évtől az  Alapítvány részére gondoskodjon évi  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022. évtől a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1319/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
az Universitas Miskolcinensis Alapítvány létrehozásáról, valamint az Universitas Miskolcinensis Alapítvány 
és a Miskolci Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

A Kormány
 1.  az állam mint Alapító nevében

a) az  Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az  Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a  Miskolci Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény 1.  §-ában, valamint az  államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.  § 
(1a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva közérdekű vagyonkezelő alapítványként létrehozza 
az Universitas Miskolcinensis Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány),

b) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;

 2.  a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 117/C.  § (1)  bekezdésének 
megfelelően a  Miskolci Egyetem fenntartói jogát mint vagyoni értékű jogot – az  Nftv. 117/C.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott időponttal – az Alapítványra ruházza át;

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2. pont szerinti fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket tegyék 
meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. július 30.
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 4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a fenntartói 
jog átruházásának megvalósítása érdekében gondoskodjon 300 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

az Alapítvány induló vagyona fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 600 000 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet  
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 6.  egyetért az Alapítvány működéséhez szükséges forrás biztosításával;
 7.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan az Alapítvány részére biztosítson 400 000 000 forint forrást 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. augusztus 1.
 8.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2021. évben az  Alapítvány részére gondoskodjon  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
 9.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2022. évtől az  Alapítvány részére gondoskodjon évi  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022. évtől a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 102 498 735 151 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 11 669 465 834 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási 
Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 026 400 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi 
tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. december 31.

 4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 46 519 946 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
a 4. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

K3 Dologi kiadások 359 272
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 077 453 500

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 507 308 637

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás

K6 Beruházások 20 605 750 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

280845 7 Állami többletfeladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 498 975 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása
348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások 5 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 9 995 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

382039 12

K3 Dologi kiadások 965 400
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 930 744 600

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6 Beruházások 42 000 000 000

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
5 Beruházási tartalék

379528 K6 Beruházások 2 077 178 742
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -102 498 735 151

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 2 077 812 772
358951 78 Modern Városok Program 20 507 308 637

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás 20 605 750 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
280845 7 Állami többletfeladatok 2 498 975 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása
348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 800 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 10 000 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

382039 12 1 931 710 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 102 498 735 151 102 498 735 151

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti 
épületének beruházása

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti 
épületének beruházása
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XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

K3 Dologi kiadások 359 272
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 077 453 500

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 507 308 637

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás

K6 Beruházások 20 605 750 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

280845 7 Állami többletfeladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 498 975 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása
348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások 5 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 9 995 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

382039 12

K3 Dologi kiadások 965 400
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 930 744 600

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6 Beruházások 42 000 000 000

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
5 Beruházási tartalék

379528 K6 Beruházások 2 077 178 742
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -102 498 735 151

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 2 077 812 772
358951 78 Modern Városok Program 20 507 308 637

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás 20 605 750 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
280845 7 Állami többletfeladatok 2 498 975 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása
348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 800 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 10 000 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

382039 12 1 931 710 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 102 498 735 151 102 498 735 151

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti 
épületének beruházása

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti 
épületének beruházása
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2. melléklet az 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozathoz

III. Alkotmánybíróság
X. Igazságügyi Minisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság
K7 Felújítások 49 842 978

X.  Igazságügyi Minisztérium
360428 3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása

K3 Dologi kiadások 150 300 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

362062 24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
K3 Dologi kiadások 1 301 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 75 608 296
K3 Dologi kiadások 40 712 159

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K6 Beruházások 1 000 000 000
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum

K1 Személyi juttatások 139 593 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 637 000
K3 Dologi kiadások 207 486 721

218672 11 Közgyűjtemények
K3 Dologi kiadások 766 739 383
K7 Felújítások 616 546 297

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 000

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

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000 000
23 Sporttevékenység támogatása

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 55 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 245 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -11 669 465 834

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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- T Á M O G A T Á S 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
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság 49 842 978
X.  Igazságügyi Minisztérium

360428 3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 150 300 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

362062 24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása 1 301 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 116 320 455
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok 1 000 000 000
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 368 716 721
218672 11 Közgyűjtemények 1 383 285 680

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 2 000 000 000
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 5 000 000 000
23 Sporttevékenység támogatása

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok 55 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 245 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 11 669 465 834 11 669 465 834

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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III. Alkotmánybíróság
X. Igazságügyi Minisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság
K7 Felújítások 49 842 978

X.  Igazságügyi Minisztérium
360428 3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása

K3 Dologi kiadások 150 300 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

362062 24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
K3 Dologi kiadások 1 301 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 75 608 296
K3 Dologi kiadások 40 712 159

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K6 Beruházások 1 000 000 000
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum

K1 Személyi juttatások 139 593 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 637 000
K3 Dologi kiadások 207 486 721

218672 11 Közgyűjtemények
K3 Dologi kiadások 766 739 383
K7 Felújítások 616 546 297

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 000

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

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000 000
23 Sporttevékenység támogatása

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 55 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 245 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -11 669 465 834

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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- T Á M O G A T Á S 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
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság 49 842 978
X.  Igazságügyi Minisztérium

360428 3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 150 300 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

362062 24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása 1 301 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 116 320 455
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok 1 000 000 000
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 368 716 721
218672 11 Közgyűjtemények 1 383 285 680

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 2 000 000 000
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 5 000 000 000
23 Sporttevékenység támogatása

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok 55 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 245 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 11 669 465 834 11 669 465 834

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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3. melléklet az 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása

228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 026 400 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 026 400 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása

228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 1 026 400 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 1 026 400 000 1 026 400 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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4. melléklet az 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

368840 94 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -46 519 946

XIII. Honvédelmi Minisztérium
198291 2 Magyar Honvédség

K1 Személyi juttatások 7 879 085
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 536 421
K3 Dologi kiadások 26 944 440
K6 Beruházások 10 160 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

368840 94 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok -46 519 946
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség 46 519 946

Az előirányzatmódosítás 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 46 519 946 46 519 946

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

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

száma

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

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

A Kormány 1321/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
az UNESCO kulturális világörökség részét képező Crac des Chevaliers keresztes lovagvár rekonstrukciójának 
Hungary Helps Program keretében történő megsegítéséről

A Kormány
 1. egyetért a keresztény közösségek megsegítésével, valamint az egyetemes keresztény és világörökség védelmével, 

amelynek megőrzése megerősíti identitásukban a helyi közösségeket, hozzájárulva helyben maradásukhoz;
 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 

az  emberi erőforrások miniszterével együttműködésben segítse az  UNESCO kulturális világörökség részét képező 
szíriai Crac des Chevaliers keresztes lovagvár állagmegőrzési, valamint helyreállítási munkálatait;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az  UNESCO kulturális 
világörökség részét képező szíriai Crac des Chevaliers keresztes lovagvár állagmegőrzési, valamint helyreállítási 
munkálatai megvalósítása érdekében gondoskodjon 173 865 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország  
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai 
jogcímcsoport, 3. Hungary Helps Program jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával a 2. pontban 
rögzített projekt megvalósítása érdekében gondoskodjon 173 000 000 forint forrás adományként történő 
nyújtásáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról

	A Kormány 276/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 277/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	az augusztus 20-ai hivatalos állami ünnep megtartásával kapcsolatos rendelkezésekről és szervezőjének kijelöléséről

	A Kormány 278/2020. (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

	A külgazdasági és külügyminiszter 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról

	A Kormány 1313/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás biztosításáról

	A Kormány 1314/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Marek József Alapítvány létrehozásáról, valamint a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

	A Kormány 1315/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

	A Kormány 1316/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Neumann János Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

	A Kormány 1317/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Soproni Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

	A Kormány 1318/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

	A Kormány 1319/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	az Universitas Miskolcinensis Alapítvány létrehozásáról, valamint az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

	A Kormány 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

	A Kormány 1321/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	az UNESCO kulturális világörökség részét képező Crac des Chevaliers keresztes lovagvár rekonstrukciójának Hungary Helps Program keretében történő megsegítéséről
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