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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelete
a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű 
termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés 
megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő 
meghosszabbításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 6.  pont e)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendeletet azokra az erőműegységekre kell alkalmazni, amelyek
a) kötelező átvételre vagy
b) pályázati eljárás nélkül kiosztott, zöld prémium típusú támogatásra
jogosultak.

2. §  Megtartottnak kell tekinteni a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi vagy zöld 
prémium típusú támogatási jogosultságát megállapító határozatban a  kereskedelmi üzem megkezdésére 
megállapított határidőt, ha
a) a határidő 2020. március 11-e és 2020. szeptember 30-a között jár le, és a kereskedelmi üzem 2020. december 31. 

napjáig megkezdődik, vagy
b) a határidő 2020. szeptember 30-a és 2021. június 30-a között jár le, és a kereskedelmi üzem a jogosultságot 

megállapító határozatban meghatározott határidőt követő három hónapon belül megkezdődik.

3. §  Megtartottnak kell tekinteni a  villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó, a  megújuló energiaforrásból 
vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező 
átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 6.  § (2) és 
(2a) bekezdése alapján megállapított határidőt, ha
a) a határidő 2020. március 11-e és 2020. szeptember 30-a között jár le, és a  villamosenergia-termelés  

2020. december 31. napjáig megkezdődik, vagy
b) a határidő 2020. szeptember 30-a és 2021. június 30-a között jár le, és a  villamosenergia-termelés 

a  Korm. rendelet 6.  § (2) és (2a)  bekezdése alapján megállapított határidőt követő három hónapon belül 
megkezdődik.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet 2021. október 1-jén hatályát veszti.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozata
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről

A Kormány az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programsorozatra történő felkészülést elősegítve, Veszprém Megyei Jogú Város és térsége fejlődését támogatva
 1. egyetért azzal, hogy a  Veszprém–Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 

19-10-500277, a továbbiakban: Társaság) részére
a) a 2020.  évben programfejlesztésre 3  600  000  000  forint, infrastrukturális fejlesztésre 7  400  000  000  forint, 

összesen 11 000 000 000 forint,
b) a 2021.  évben programfejlesztésre 3  300  000  000  forint, infrastrukturális fejlesztésre 1  700  000  000  forint, 

összesen 5 000 000 000 forint,
c) a 2022.  évben programfejlesztésre 5  500  000  000  forint, infrastrukturális fejlesztésre 17  000  000  000  forint, 

összesen 22 500 000 000 forint,
d) a 2023.  évben programfejlesztésre 8  750  000  000 forint, infrastrukturális fejlesztésre 2  250  000  000  forint, 

összesen 11 000 000 000 forint
forrás kerüljön biztosításra;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja 
megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos és a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával 
gondoskodjon az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekhez szükséges forrás 
biztosításáról a  2020.  évben a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény  
1. melléklet XI.  Miniszterelnökség fejezetében, a 2021.  évtől a  központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezetében, az 1. pont szerinti összegben és ütemezéssel;

Felelős: pénzügyminiszter  
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának  
koordinálásáért felelős kormánybiztos  
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az 1. pont a) alpontja tekintetében a felmerülés ütemében 
az 1. pont b) alpontja tekintetében 2021. június 30. 
az 1. pont c) és d) alpontja tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

 3. egyetért azzal, hogy a Veszprémi Főegyházmegye részére
a) a 2020. évben 17 833 937 202 forint,
b) a 2021. évben 12 904 251 125 forint,
c) a 2022. évben 3 276 908 864 forint,
d) a 2024. évben 5 005 200 000 forint
forrás kerüljön biztosításra;

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon a Veszprémi 
Főegyházmegye veszprémi vár területén található műemlékegyüttesei felújítására és fejlesztésére irányuló 
program megvalósításához szükséges, 3.  pont szerinti források ütemezett biztosításáról a  központi költségvetés 
XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 3. pont a) alpontja tekintetében a felmerülés ütemében 
a 3. pont b) alpontja tekintetében 2021. június 30. 
a 3. pont c) és d) alpontja tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
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 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes 
pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával készítsen előterjesztést 
a Kormány részére az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat ütemezett és eredményes előkészítéséhez és 
megvalósításához szükséges jogszabály-módosító javaslatokról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter  
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának 
koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. szeptember 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1469/2020. (VIII. 5.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Bejrútban történt robbanás okozta károk enyhítése érdekében az  Antióchiai Szír Maronita 

Katolikus Egyház vagy az általa alapított valamely szerv részére 1 000 000 euró forrás kerüljön felajánlásra;
 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 347 569 200 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi 
LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, 
a  Kvtv. 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, 
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1469/2020. (VIII. 5.) 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
1 Célelőirányzatok

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
378539 3 Hungary Helps Program

K3 Dologi kiadások 1 729 200
K5 Egyéb működési célú kiadások 345 840 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -347 569 200

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

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
378539 3 Hungary Helps Program 347 569 200

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 347 569 200 347 569 200

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 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 száma

Államház-
tartási 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.
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