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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2020. (VII. 13.) MNB rendelete
a „Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek” 10 forintos címletű érme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetben helytálló hősök 
tiszteletére – „Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek” megnevezéssel 10 forintos címletű érmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2020. július 14.

2. § (1) Az érme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 6,1 gramm, átmérője 24,8 mm, peremvastagsága 
1,7 mm, széle szaggatottan recézett.

 (2) Az érme előlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, köriratban, fent a  „MAGYARORSZÁG” felirat, 
lent – egy-egy pont között – a  „2020” verési évszám olvasható. A  középmezőben – szív alakot formázva – 
a  veszélyhelyzetben helytálló, különböző foglalkozású emberek sematikus ábrázolása látható, az  ábrázolás alatti 
két vízszintes sorban a „TISZTELET” és az „A HŐSÖKNEK” felirat olvasható. Az érme előlapjának képét az 1. melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az érme hátlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, a  középmezőben a  – kissé egymásra csúsztatott 
számjegyekből álló – „10” értékjelzés, az  értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az  értékjelzés 
alatti két vízszintes sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét a 2. melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az érméből 2 000 000 darab készíthető, melyből 2500 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. §  Ez a rendelet 2020. július 14-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 22/2020. (VII. 13.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 22/2020. (VII. 13.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 23/2020. (VII. 13.) MNB rendelete
a „Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek” 20 forintos címletű érme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetben helytálló hősök 
tiszteletére – „Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek” megnevezéssel 20 forintos címletű érmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2020. július 14.

2. § (1) Az érme réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből készült, súlya 6,9 gramm, átmérője 26,3 mm, 
peremvastagsága 1,8 mm, széle recézett.

 (2) Az érme előlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, köriratban, fent a  „MAGYARORSZÁG” felirat, 
lent – egy-egy pont között – a  „2020” verési évszám olvasható. A  középmezőben – szív alakot formázva – 
a  veszélyhelyzetben helytálló, különböző foglalkozású emberek sematikus ábrázolása látható, az  ábrázolás alatti 
két vízszintes sorban a „TISZTELET” és az „A HŐSÖKNEK” felirat olvasható. Az érme előlapjának képét az 1. melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az érme hátlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, a  középmezőben a  – kissé egymásra csúsztatott 
számjegyekből álló – „20” értékjelzés, az  értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az  értékjelzés 
alatti két vízszintes sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét a 2. melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az érméből 2 000 000 darab készíthető, melyből 2500 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. §  Ez a rendelet 2020. július 14-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 23/2020. (VII. 13.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

	  

	  

1.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (VII.	  13.)	  MNB	  rendelethez	  
	  

Az	  érme	  előlapjának	  képe:	  
	  

	  	  	  
	  	  

	  
	  
	  

2.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (VII.	  13.)	  MNB	  rendelethez	  
	  
Az	  érme	  hátlapjának	  képe:	  

	  
	  

	  	  
	  

	  
	  

2. melléklet a 23/2020. (VII. 13.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe:

	  

	  

1.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (VII.	  13.)	  MNB	  rendelethez	  
	  

Az	  érme	  előlapjának	  képe:	  
	  

	  	  	  
	  	  

	  
	  
	  

2.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (VII.	  13.)	  MNB	  rendelethez	  
	  
Az	  érme	  hátlapjának	  képe:	  
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 24/2020. (VII. 13.) BM rendelete
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról

A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250.  § 
(2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 
12.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és 
technológiáért felelős miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1., 5., 
7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II.  törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 22.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A kitöltött nyomtatvány eredeti példányát a helyszíni bírság kiszabására jogosult két évig megőrzi.”

2. §  Az R. 22.  § (1)  bekezdés első mondatában a „nyomtatvány” szövegrész helyébe a „kitöltött nyomtatvány” szöveg, 
a 23. § (2) bekezdés b) pontjában a „helyszíni bírság nyomtatvány” szövegrész helyébe a „kitöltött helyszíni bírság 
nyomtatvány” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az R. 22. § (3) bekezdése.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 11/2020. (VII. 13.) KKM rendelete
a járványügyi készültségi időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm.  rendelet) 12.  § (1)  bekezdése szerinti, a  járványügyi készültségi időszakban a  korlátozott sávban történő 
határátlépés körébe tartozó államok az  országos tisztifőorvos Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdése szerinti 
határozatában sárga és piros jelzéssel besorolt szomszédos országok.

2. §  Ez a rendelet 2020. július 15-én lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1392/2020. (VII. 13.) Korm. határozata
a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium felújításának és bővítésének támogatásáról

A Kormány
 1. támogatja a  sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium felújítását és bővítését 

(a továbbiakban együtt: beruházás);
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon a  beruházás 

megvalósításához a  2021.  évben szükséges 1  100  550  000 forint rendelkezésre állásáról a  2021.  évi központi 
költségvetés 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon a  beruházás 

megvalósításához a  2022.  évben szükséges 747  373  500  forint rendelkezésre állásáról a  2022.  évi központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
 4. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  beruházás megvalósítása érdekében, a  2.  pontban 

meghatározott forrás terhére 1 100 000 000 forint támogatási összegben adjon ki támogatói okiratot a Piarista Rend 
Magyar Tartománya mint kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg 
tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy módosítsa a  4.  pont alapján kiadott támogatói okiratot 
2022-ben a  3.  pont szerinti forrás terhére a  beruházás megvalósítása érdekében további 747  000  000  forint 
összegben elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 3. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6. egyetért azzal, hogy a  4. és 5.  pont szerinti költségvetési támogatásra az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1393/2020. (VII. 13.) Korm. határozata
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos kinevezéséről 
és feladatairól

 1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a  Budapesten és a  fővárosi agglomerációban megvalósuló 
állami-kormányzati városfejlesztési – nem önkormányzati hatáskörbe tartozó magasépítési, közlekedésfejlesztési, 
köztér-, közpark-, közút-, egyéb közterület-fejlesztési – beruházások előkészítésének és tervezésének összehangolt 
irányításával kapcsolatos feladatok, valamint a  kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és 
megrendezésével kapcsolatos egyes állami feladatok ellátására 2020. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig 
dr. Fürjes Balázst kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2. A kormánybiztos a Budapest Főváros Önkormányzatát érintő ügyek tekintetében kapcsolatot tart és rendszeresen 
egyeztet Budapest Főváros Önkormányzatával.

 3. A kormánybiztos által ellátott – a 4–6. pontban részletesen meghatározott – főbb feladatcsoportok a következők:
a) támogatja a  Miniszterelnökséget vezető miniszternek a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztései 
érdekében folytatott tevékenységét,

b) irányítja az  1.  melléklet szerinti beruházások előkészítését és tervezését, valamint a  2.  melléklet szerinti 
beruházások megvalósítását,

c) ellátja a kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével kapcsolatos kormányzati 
feladatokat, összhangban a Kit. 12. § (1) bekezdésével.

 4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a) a sportpolitikáért felelős miniszterrel, a  kormányzati kommunikációért felelős miniszterrel, a  sportági 

szakszövetségekkel és a  Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködve ellátja a  hazai, kiemelt jelentőségű 
nemzetközi vagy nemzetközi érdeklődésre számot tartó, esetileg vagy ismétlődő jelleggel, egyéb állami 
támogatással megrendezendő sporteseményeknek, így többek között, de nem kizárólagosan
aa) a felnőtt és az az alatti első utánpótlás korosztály világbajnoksága,
ab) a felnőtt és az az alatti első utánpótlás korosztály Európa-bajnoksága,
ac) a  felnőtt világkupa (az adott sportág nemzetközi szövetsége által az  éves versenynaptárban 

világkupaként meghatározott verseny),
ad) egyéb jelentős nemzetközi súllyal bíró esemény (mint a  Giro d’Italia, GAISF World Urban Games, 

FINA Champions Swim Series, FIDE World Chess Olympiad),
ae) az olimpiai, paralimpiai kvalifikációs verseny,
af ) a világ- és európai sportági szövetség vagy nemzetközi sportszervezet (mint a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság, Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, Global Association of International Sports Federations) 
által rendezett kongresszus, konferencia, illetve szövetség irányító és szakmai szerveinek ülése 
megpályázásával és megrendezésével kapcsolatos kormányzati feladatokat, ennek keretében 
kidolgozza az  ezen feladatokra vonatkozó, 2030-ig tartó időszak kormányzati stratégiáját 
(a továbbiakban: Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia), amely tartalmazza a megpályázandó 
kiemelt nemzetközi sportesemények felsorolását, valamint irányítja a  Kiemelt Nemzetközi 
Sportesemény Stratégia végrehajtását,

b) a turizmusért és a  kormányzati kommunikációért felelős miniszterrel, valamint a  sportpolitikáért felelős 
miniszterrel együttműködésben összehangolja és szervezi a  jelentős mértékben központi költségvetési 
forrásból külföldön, sportszakmai konferenciákon, vásárokon, kiállításokon és egyéb nemzetközi 
sporteseményeken megvalósuló egységes Budapest-megjelenéseket,

c) az a) és b)  alpontban foglaltak végrehajtása keretében egyeztetéseket és tárgyalásokat folytat 
a  Magyar Olimpiai Bizottsággal, a  Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a  hazai és nemzetközi sportági 
szakszövetségekkel, valamint a  kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és szervezőivel, 
koordinálja a  jogtulajdonosokkal a  szerződések megkötését, a  Kormány részéről összehangolja a  kiemelt 
nemzetközi sportesemények megrendezéséhez szükséges, a  központi költségvetési források felhasználását 
lehetővé tevő és szabályozó támogatási szerződések, illetve egyéb szerződések megkötésével kapcsolatos 
kormányzati feladatokat.
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 5. A Kormány a  kormánybiztos feladatkörébe utalja a  2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai 
Világbajnokság (a  továbbiakban: Világbajnokság) előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos kormányzati 
feladatokat. A  kormánybiztos feladata a  Világbajnokság előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
kormányzati feladatok irányítása, valamint a Magyar Atlétikai Szövetséggel és a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel 
való kormányzati kapcsolattartás.

 6. A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja a Puskás Aréna üzemeltetése és működtetése tekintetében egyes 
– a Kormány rendeletében meghatározott – irányítási hatásköröket a Nemzeti Sportközpontok vonatkozásában.

 7. A kormánybiztos a  4–6.  pont szerinti feladatai ellátása során együttműködik a  feladatkörükben érintett 
miniszterekkel.

 8. A Kormány a  kormánybiztos feladatkörébe utalja különösen az  1.  mellékletben meghatározott beruházások 
előkészítésének és tervezésének, valamint a  2.  mellékletben meghatározott beruházások megvalósításának 
irányítását.

 9. A kormánybiztos a feladatkörébe utalt,
a) az 1. melléklet szerinti beruházásokhoz kapcsolódóan ellátja

aa) az adott beruházások státuszának, előkészítettségének elemzését,
ab) a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálatát,
ac) a beruházási program kidolgozását,
ad) a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés),
ae) az adott beruházás időbeli ütemtervének elkészítését,
af ) a külön jogszabályban foglaltak szerint a beruházások előkészítésének irányítását,
ag) a  szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések előkészítését, melynek keretében 

a kormánybiztos javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási feladatokra,
ah) az adott beruházás előkészítéséhez szükséges döntés-előkészítési tevékenységen belül a szükséges 

kormány-előterjesztések elkészítését, előterjesztését, a  kapcsolódó közigazgatási egyeztetés 
szervezését,

ai) a  vonatkozó kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtását, illetve az  azok végrehajtásához 
szükséges kormányzati-közigazgatási koordináció szervezését, irányítását,

b) a  2.  melléklet szerinti beruházásokhoz kapcsolódóan – az  a)  alpontban meghatározottakon túl, a  Kormány 
külön döntése esetén – ellátja
ba) a megvalósítás jogi-közigazgatási és ingatlanfejlesztési (beruházási) folyamatának kidolgozását,
bb) a beruházás megvalósításának irányítását,
bc) az  adott beruházás megvalósításához szükséges döntés-előkészítési tevékenységen belül 

a  szükséges kormány-előterjesztések elkészítését, előterjesztését, a  kapcsolódó közigazgatási 
egyeztetés szervezését.

 10. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök – a 11. pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter útján irányítja.

 11. A kormánybiztos 2. melléklet 2. pontja szerinti beruházással kapcsolatos tevékenységét a miniszterelnök a nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter útján irányítja.

 12. A kormánybiztos az  1.  melléklet 8.  pontja szerinti beruházással kapcsolatos tevékenységét az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszterrel együttműködve végzi.

 13. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
 14. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
 15. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 16. Hatályát veszti a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos 

kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 167. szám 4743

1. melléklet az 1393/2020. (VII. 13.) Korm. határozathoz

A kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházások, amelyek előkészítését és tervezését 
a kormánybiztos irányítja

 1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása,
 2. a Budapest Istvánmező rehabilitációs programja keretében a  Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztése, 

így különösen a  Puskás Aréna és a  környezetében multifunkciós, nyilvános sport- és kulturális célú park 
kialakításához szükséges beruházás,

 3. az új, többezer fős budapesti konferencia-központ beruházás,
 4. a Népliget, a  városmajori, a  csepeli, valamint az  Óbudai-szigeten tervezett közparkok fejlesztési tervének 

elkészítése és a megújításukat szolgáló fejlesztési program,
 5. a Gellért-hegyi sikló megépítését és a  Gellért-hegyi közpark átfogó közterületi megújítását és szabadidős 

pihenőparkként történő fejlesztését célzó, Gellért-hegyi beruházások,
 6. a Rubik-kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ („science center”),
 7. a Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 

megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról 
szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018.  évi 
XLIX.  törvény 1.  melléklete szerinti Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program részét képező 
létesítményfejlesztési projektek, városfejlesztés,

 8. a 7. pont szerinti beruházás részeként a Fudan Egyetem elhelyezéséhez szükséges épületegyüttes,
 9. a Nemzeti Korcsolyázó Központ,
10. a Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ,
11. Galvani utca – Illatos út vonalában megépítendő új, kötöttpályás közlekedéssel együtt 2×3 forgalmi sávos 

Duna-híd („Új Duna-híd”) és hozzá kapcsolódó Fehérvári út – Gyömrői út közötti közlekedési hálózat 
fejlesztése,

12. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a  továbbiakban: Repülőtér) közúti elérhetőségének javítása 
érdekében a Repülőtérre vezető út fejlesztése,

13. további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.

2. melléklet az 1393/2020. (VII. 13.) Korm. határozathoz

A kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházások, amelyek megvalósítását a kormánybiztos irányítja

1. a Budapest Istvánmező rehabilitációs programja keretében a  Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztése, 
így különösen a  Puskás Aréna és a  környezetében multifunkciós, nyilvános sport- és kulturális célú park 
kialakításához szükséges beruházás megvalósítása,

2. a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont fejlesztése,
3. további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.



4744 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 167. szám 

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 miniszterelnök 52/2020. (VII. 13.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján – az  innovációért 
és technológiáért felelős miniszter javaslatára –

Szepesi Balázst, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2020. július 14-ei hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

a kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 236.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

dr. Horváth Zitának, az  Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 239.  § (1)  bekezdése alapján történt lemondására 
tekintettel

– 2020. július 31-ei hatállyal – megszűnik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 53/2020. (VII. 13.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára

Dobos Balázst

– 2020. július 15-ei hatállyal –

az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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