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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 11/2020. (VIII. 3.) IM rendelete
az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el: 

1. §  Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

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

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter

1. melléklet a 11/2020. (VIII. 3.) IM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet A) rész 1. pontja a következő 1.28–1.29. alpontokkal egészül ki:
„1.28. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egységek valamennyi álláshelye 
1.29. a minisztérium jogi képviseletét, közbeszerzési eljárásainak lefolytatását, valamint a polgári jogi szerződéseinek 
előkészítését ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye”

 2. Hatályát veszti az  R. 1.  melléklet A) rész 1.  pont 1.4.  alpontjában az „– a  digitális szerkesztői feladatok ellátását 
szolgáló álláshely kivételével –” szövegrész.

 3. Hatályát veszti az R. 1. melléklet A) rész 1. pont 1.26. alpontjában az „– a titkársági és ügykezelői feladatok ellátását 
szolgáló álláshelyek kivételével –” szövegrész.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 354/2020. (VIII. 3.) KE határozata
a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés l)  pontja, valamint a  Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi  
XL. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésének 33/2020. (VII. 7.) számú 
határozatára tekintettel – Dr. Freund Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöki tisztségében 2020. augusztus 1-jei hatállyal megerősítem.

Budapest, 2020. július 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-2/2020.

A Kormány 1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozata
a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról

 1. A Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai 

turizmus, illetve vendéglátás ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások likviditási nehézségeinek 
enyhítése érdekében Széchenyi Turisztikai Kártya Programot indítson;

1.2. a Széchenyi Turisztikai Kártya Program keretében nyújtott hitelekhez kamattámogatást, kezelési 
költségtámogatást, kezességi díjtámogatást és egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett 
költségtámogatást biztosít, amelyet úgy kell meghatározni, hogy a  vállalkozók által fizetett nettó hiteldíj 
(nettó ügyleti kamat, nettó kezelési költség, készfizető kezességvállalás nettó díja és egyéb pénzügyi 
intézmény által megelőlegezett költség) nem haladhatja meg a  0%-ot, az  1.3.  alpontban meghatározott 
kezességi díjtámogatás kivételével. Kezességi díjtámogatás csak közvetlen állami viszontgarancia mellett 
vállalt készfizető kezességvállalás díjához kapcsolódhat;

1.3. a Széchenyi Turisztikai Kártya Program keretében megkötött hitelszerződésekhez az  Európai Bizottság 
a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret módosításáról szóló (2020/C 112 I/01) bizottsági közleménye 
alapján vállalt készfizető kezességvállalás díjához évente 1%-os kezességi díjtámogatást biztosít;

1.4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  KAVOSZ Pénzügyi 
Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával a  Széchenyi Kártya 
Programon belül a Széchenyi Turisztikai Kártya Program részletes feltételeinek kidolgozása és a kapcsolódó 
kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, kezességi díjtámogatás és egyéb, pénzügyi intézmény által 
megelőlegezett költségtámogatás biztosításához szükséges feltételrendszer megteremtése érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

1.5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 1 480 000 000 forint összegű többletforrás biztosításáról 
a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok 2020. évi finanszírozása céljából a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
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fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 3. Gazdaságfejlesztést 
szolgáló célelőirányzat jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

1.6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 
gondoskodjon a  gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához 2021. évben szükséges 
többletforrás, de legfeljebb 4 680 000 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok 
jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

1.7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Széchenyi Turisztikai Kártya Program keretében 
nyújtott hitelek támogatásának finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról 
a 2022–2024. közötti időszakban;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2022–2024. évi központi költségvetés tervezése során

1.8. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Széchenyi Turisztikai Kártya Programot 
jelentse be az  Európai Bizottságnak az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.  cikk (3)  bekezdése 
alapján a Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a Széchenyi Turisztikai Kártya Program véglegesítését követően azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.) 

Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A  Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a  2020. évben a  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat terhére vállalható kötelezettség 
mértékét a 2021–2031 közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 11 000 millió forint,
b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 9600 millió forint,
c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 6000 millió forint,
d) a 2024–2031. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 4000 millió forint.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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